UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

INTERVISIEBIJEENKOMST BRANCHE PERSONENSCHADE
Doelgroep

: NIVRE Register-Experts in de branche Personenschade

Datum
Tijd
Locatie
Kosten

:
:
:
:

PE-punten

: 3 PE-punt

28 november 2018
16.00 – 18.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur)
Eindhoven, Hoogeveen, Rotterdam, Utrecht
Geen

Bij het Rendez-Vous d' Expertises in 2017 stond de bijeenkomst van de personenschade-experts in het
teken van de permanente educatie en meer in het bijzonder van intervisie als mogelijk onderdeel daarvan.
Door specialisten op andere vakgebieden werd uiteengezet hoe intervisie bij hen werkt en hoe men
daarmee uiteindelijk beter in zijn vak kan worden. Kort gezegd is intervisie een manier om gezamenlijk met
vakgenoten een knelpunt uit de praktijk te analyseren. Intervisie kan daarmee de deskundigheid van de
personenschade-expert bevorderen en bijdragen aan de kwaliteit van het expertisewerk. Dat zijn
belangrijke zaken waar het NIVRE voor staat!
Het NIVRE heeft besloten om in 2018 in het kader van een pilot 2 intervisiebijeenkomsten te organiseren,
op 4 locaties in Nederland. Op 6 juni 2018 heeft de eerste intervisiebijeenkomst plaats gevonden, die
positief is verlopen. De tweede intervisiebijeenkomst zal op 28 november a.s. plaatsvinden op dezelfde
locaties als in juni. U kunt zich hiervoor aanmelden.
Eindhoven
Sedgwick (Cunningham Lindsey Nederland), Winkelcentrum Woensel 84, 5625 AE te Eindhoven
Hoogeveen:
Sedgwick (Cunningham Lindsey Nederland), Van Limburg Stirumstraat 170, 7901 AT te Hoogeveen
Rotterdam
NIVRE, Boompjes 251, 3011 XZ te Rotterdam
Utrecht
De Bureaus, Europalaan 500, 3526 KS te Utrecht
Voor het actief deelnemen aan de bijeenkomst worden na het invullen en retour zenden van het
enquêteformulier, 3 punten toegekend in het kader van de permanente educatie.
Programma
15.30 - 16.00 uur
16.00 - 18.00 uur
18.00 uur

Ontvangst
Intervisiebijeenkomst
Sluiting

Aanmelden en Annuleren
Aanmelden geschiedt via Extranet. U ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
In geval van annulering verzoeken wij u tijdig via Extranet af te melden. Het aantal plaatsen is beperkt tot
10 per locatie, dus wacht niet te lang met aanmelden! Indien er geen plaatsen meer beschikbaar zijn,
verzoeken wij u vriendelijk u als geïnteresseerde te registeren.
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