UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

INTERVISIEBIJEENKOMST Bouwkundige schade? Interpretatie meetdata
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE-punten
Kosten

: NIVRE-experts branches ATV en MB&I
: 2 november 2021
: 16.00 - 18.00 uur
: Van der Valk Vianen
: 2 (na volledige deelname)
: € 50,00, excl. btw

De branches ATV en Monitoring Bouw & Infra (MB&I) in verbinding
Het werk van de ATV-expert en de MB&I-expert, die beiden vanuit verschillende invalshoeken optreden om tot
een goede schade-beoordeling en -afhandeling te komen, brengt in de praktijk nog wel eens vragen met zich
mee. Kennelijk valt er genoeg te bespreken en is het tijd om met elkaar aan tafel te gaan!

Programma
Het van te voren uitwerken van een casus is de basis van deze bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst wordt de
casus verder uitgediept door in kleine groepen met elkaar in gesprek te gaan hierover. Op deze manier is er
ruimte om visie, behoeften, kennis en inzichten met elkaar te delen, met als doel; een nog betere
samenwerking.
Aansluitend kan er onder het genot van broodje nog met elkaar worden nagepraat.
Het programma wordt begeleid door enkele leden van het branchebestuur ATV/MB&I.
Permanente Educatie
Voor het verkrijgen van PE-punten is het vooraf inleveren van de opdracht en volledige deelname aan de
intervisiebijeenkomst een vereiste.
.
Deelname en annuleren
Er kunnen maximaal 32 personen deelnemen, waarvan 16 MB&I-experts en 16 ATV-experts. Bij voldoende
aanmeldingen worden de deelnemers ingeschreven in Extranet en volgt er meer informatie.
Aanmelden kan door voor 9 september een mail te sturen naar j.boogerd@nivre.nl.
In geval van annulering kunt u zich in Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging. Bij annulering binnen een week voor aanvang van het evenement wordt er 50% van het bedrag in
rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt wordt het volledige bedrag voor deelname in rekening
gebracht.
Vol=vol
Zit de bijeenkomst al vol, dan melden wij u aan als geïnteresseerde. Bij voldoende animo wordt de
bijeenkomst nog een keer georganiseerd.
Helpt u graag mee aan een nog betere samenwerking, dan tot 2 november.
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE

