UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

ONLINE INTERVISIEBIJEENKOMST Aanbevelingen Langlopende letselschades
Doelgroep
Datum
Tijd
Online
PE-punten

: NIVRE (Kandidaat) Register-Experts branche Personenschade
: 17, 18 en 20 mei 2021
: 15.00 - 17.00 uur
: Via TEAMS
: 2 (na volledige deelname)

Op 14 januari jl. was de online NIVRE- bijeenkomst “Help langlopende letselschade de wereld uit”. In deze
bijeenkomst heeft Rianka Rijnhout een presentatie gegeven over de resultaten van het rapport Langlopende
letselschade. Vervolgens zijn er in parallelsessies stellingen besproken.
De commissie Seminars wil nu graag door middel van intervisiebijeenkomsten vervolg geven aan deze
bijeenkomsten. Vanuit de parallelsessies zijn er in de online bijeenkomst “Help langlopende letselschade de
wereld uit” aanbevelingen gekomen. Met vijf van de genoemde onderwerpen willen wij aan de slag en wij
hopen u ook!
U kunt aangeven bij welk onderwerp u in de intervisiebijeenkomst wilt aansluiten teneinde tot een verdere
praktische aanbevelingen te komen. Deze praktische aanbevelingen zullen vervolgens voor de zomervakantie
door de branchevoorzitter Maarten van der Linden aan De Letselschade Raad worden overhandigd.
Wanneer en tijd
Maandag 17 mei a.s. van 15.00 uur – 17.00 uur of
Dinsdag 18 mei a.s. van 15.00-17.00 uur of
Donderdag 20 mei a.s. van 15.00-17.00 uur
Programma
Voorafgaand aan de Teams intervisiebijeenkomst kunt u zich voor één van onderstaande onderwerpen
inschrijven:
1. Directe verzekering
2. Eén expert
3. Eén medisch adviseur en het medische traject
4. Vertrouwen
5. Herstelgerichte dienstverlening
PE-punten en kosten
Deelname aan deze intervisiebijeenkomst levert NIVRE deelnemers in totaal 2 PE-punten op. De
voorwaarden voor het verkrijgen van PE-punten is een volledige deelname aan de intervisiebijeenkomst.
Aan deze online bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
Deelname en annuleren
Aanmelden kan uitsluitend via Extranet. U dient eerst een keuze te maken uit één van de vijf onderwerpen
kiezen en vervolgens voor één van de drie data. Er kunnen maximaal 10 personen per groep deelnemen.
Enkele dagen voor het Webinar ontvangen de deelnemers een link voor de Teams bijeenkomst. Mocht u
onverwachts verhinderd zijn, verzoeken wij u om zich zo spoedig mogelijk via Extranet af te melden.
Wat heeft u nodig:
• Een computer of laptop
• Een goede internetverbinding vereist. Wij adviseren een bekabeld netwerk voor een stabiele
verbinding. Wifi kan, maar kan mogelijk vertraagd werken.
• Bij voorkeur de software voor Team gedownload
Helpt u mee aan een praktische aanbeveling voor Help langlopende letselschades de wereld uit? Graag tot
17, 18 of 20 mei aanstaande!
Met vriendelijke groet,
Namens commissie Seminars
Desiree Lam, Martin de Haan, Peter van den Bedem en Ellis Verhoeven

