Training Intelligence Analyse
Jules®:Kijken in de toekomst. Het kan echt.
Korte omschrijving
De behoefte bij intelligence-organisaties aan
toekomstscenario’s wordt steeds groter. In de wereld
van analyse en intelligence wordt immers gezocht
naar de toekomstige acties van de criminele en
andere ‘concurrenten’. Met de ervaring opgedaan bij
een aantal (bijzondere) opsporingsdiensten heeft Inpact in samenwerking met experts uit de
veiligheidsdiensten de Jules® Intelligence methode
ontwikkeld. In deze training staat het uitwerken en
monitoren van toekomstscenario’s centraal.
Intelligence analyse concentreert zich niet alleen op feiten en gebeurtenissen uit het verleden en
heden, maar is vooral gericht op voorspellingen van gebeurtenissen in de toekomst.
In-pact heeft projecten uitgevoerd waarin bij meerdere organisaties het intelligence-proces is
ingericht. Vanuit deze ervaringen is het Generiek Intelligence Proces (GIP) ontstaan. Dit generieke
proces vormt de leidraad in de training en is hiermee de kapstok voor de verschillende methoden,
technieken, invalshoeken en theorieën, gericht op het ontwikkelen van toekomstscenario’s.
Voor wie?
De verschillende trainingsmogelijkheden zijn bestemd voor intelligence analisten bij voorkeur met
analyse ervaring en het management.
Inhoud
In de training komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
 Het Generiek Intelligence Proces (GIP) als “kapstok” en procesgerichte oriëntatie
 De intelligence-productieketen
 De intelligence waardeketen
 Intelligence-modellen
 Verschillende invalshoeken, methoden, technieken en theorieën
 Theorieën omtrent tekstontleding, tunnelvisie, intuïtie, creativiteit en profiling
 Het ontwikkelen en monitoren van toekomstscenario’s
 Het Jules® scenariomodel
In de training wordt theorie afgewisseld met praktijkopdrachten op basis van reële cases.
Competenties
Na afloop van de training bent u in staat om:
 Uw intelligence volgens het GIP te ordenen door verkregen inzicht, doorzicht en overzicht.
 Waarde toe te voegen in de intelligence-productieketen.
 Consistente intelligence-producten op te leveren.
 Verschillende analyse methoden en benaderingen toe te passen.
 Verschillende theorieën en modellen ten behoeve van intelligence-analyse toe te passen.
 Op creatieve wijze toekomstscenario’s te ontwikkelen.
 Scenariowaarschijnlijkheden te monitoren.
 (Alternatieve) interventieadviezen op te stellen.
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Praktische informatie
Duur training:
10 dagdelen verdeeld over 2 blokken van 5 dagdelen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot een eendaagse workshop ‘Essentials’ of ‘Masterclass’ voor
het management.
Locatie:
Bij In-pact in De Bilt en op locatie is ook mogelijk.
Kosten:
Voor een overzicht van de kosten verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Incompany-trainingen worden op maat georganiseerd.
Specifieke cases maatwerk trainingen zijn eveneens mogelijk.
Aantal deelnemers:
Maximaal 12 per groep.
Meer informatie
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een (oriënterend) gesprek
verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat.
Telefoon:
030 215 50 70
E-mail:
info@in-pact.nl

Ervaringen van cursusdeelnemers



"Goede cursus, interactie en gezellig."
(Frontex Warschau)

"Geeft –inderdaad- inzicht, doorzicht en overzicht."
(Landelijk Parket)

"Als we samen Jules® volgen starten we met intelligence."
(Hoofd Informatie KMar)

"Bruikbaar en van toepassing op bredere schaal aan onderwerpen/thema’s
dan commune criminaliteit." (Landelijk Parket)
"Zou Jules Verne nu nog leven, dan zou hij nog bezig zijn met het schrijven van nieuwe ideeën."
(nVWA-IOD)

“Jules® wenst buiten de kaders te denken en een wereld te openen die de mogelijkheden van
werken met informatie beschrijft. De training is ruim voldoende om eenieder weer eens te laten
realiseren dat zoveel partijen in de OOV-sector en daarnaast een uitdaging hebben voor de
toekomst. Een uitdaging om te gaan voldoen aan de noodzakelijke capaciteiten die gedegen
analyse vraagt. Het maakt de mens nederig! Daarnaast maakt de training de deelnemers goed
en onderbouwd duidelijk hoe makkelijk kleuring en tunnelvisie optreedt in de opsporing en wat
de waarde en het gevaar is van aannames in informatieprocessen.”
(Drs. D.J.N. Kemp, Staf KMar)
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