UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE Winterevent
Verbinden, verjongen en kwaliteitsborging!

Beste collega,
Het branchebestuur van de branches ATV / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra heeft drie pijlers benoemd
die in haar beleving relevant zijn voor de wijze waarop zij invulling geeft aan haar kernactiviteiten. Het
betreft de pijlers "Verbinden, Verjongen en Kwaliteitsborging". Per jaar organiseert het branchebestuur
minimaal vier inhoudelijke seminars die bedoeld zijn om de noodzakelijke kwaliteit in onze branches te
kunnen waarborgen. Daarnaast wordt er veel tijd en aandacht besteed aan het programma van het
Rendez-Vous d’Expertise, maar eveneens aan tussentijdse informatievoorziening alsmede het PE- en
opleidingsbeleid. In de perceptie van het branchebestuur is de kwaliteitsborging daarmee voldoende
geborgd. Neemt niet weg dat we vanzelfsprekend altijd open staan voor ideeën en suggesties van jullie
zijde!
Voor de nieuwe pijlers “Verbinden” en “Verjongen” is er in het verleden misschien minder aandacht
geweest, maar in de visie van het branchebestuur is het een goed moment om hier meer aandacht voor te
hebben. In dat kader heeft zij ervoor gekozen om op 24 januari 2018 een "Winterevent" te organiseren voor
de leden van de branches ATV / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra, alsmede de klanten van deze
branches en potentiële nieuwe experts. Het "Winterevent" zal plaatsvinden bij GeoFort, Nieuwe Steeg 74
te Herwijnen en vangt aan om 17.00 uur (ontvangst/registratie vanaf 16.30 uur). Het verwachte einde is om
19.30 uur. De kosten bedragen EUR 39,- per persoon.
Tijdens dit Winterevent zal het branchebestuur van de gelegenheid gebruik maken om een korte
presentatie te verzorgen (maximaal 20 minuten). Het restant van de avond is gericht op verbinden (zowel
experts onderling als met de klanten van deze branches). In het kader van verjonging nodigen wij jullie uit
om ook jullie junior collega's die nog niet zijn ingeschreven bij de branches ATV / Agrarisch / Monitoring
Bouw&Infra maar daar wel een serieuze kandidaat voor zijn, in te schrijven voor dit evenement.
Aanmelden kan via Extranet. Volledigheidshalve willen we jullie nog melden dat er geen PE-punten voor
deelname aan deze bijeenkomst worden toegekend. Degenen die nog niet ingeschreven staan in het
NIVRE Register, kunnen zich middels bijgaand formulier ervoor aanmelden. Na aanmelding ontvang je per
e-mail een barcode als inschrijfbewijs. In geval van annulering dien je jezelf tijdig in Extranet af te melden.
Bij annulering binnen een week voor aanvang brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Zonder
afmelding vooraf wordt het volledige bedrag voor deelname in rekening gebracht.
Wij hopen zo veel mogelijk collega's uit deze branches welkom te mogen heten op het Winterevent.
Tot 24 januari 2018!
Namens het branchebestuur ATV / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra,
Rianne Baumann

