UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

De toedrachtonderzoeker aan het woord
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten

: Branche Toedrachtonderzoek
: 28 november 2017
: 16.00 – 18.30 uur
: 28 november 2017 te Vught
: € 30,00 excl. btw

PE-punten

:2

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle NIVRE Register-Experts die ingeschreven staan in de branche
Toedrachtonderzoek. Indien u hieraan niet voldoet willen wij u vragen uzelf niet voor deze bijeenkomst aan te
melden.
Doel
Het doel van deze intervisiebijeenkomst is om in een klein gezelschap (circa vijftien onderzoekers) op een open
manier allerlei “vak-problematiek” met elkaar te bespreken en verder te doorgronden. De agenda? Die is aan u.
We willen graag als bestuur weten wat uw dagelijkse business is en waar u zoal tegen aanloopt. Een kleine greep
uit de mogelijke onderwerpen: Welke spelregels zijn er in onderzoeksland, wat vindt u van de SWOT-analyse van
de branche Toedrachtonderzoek, hoe zijn uw ervaringen in het veld, wat zijn uw ervaringen met het NIVRE, hoe
denkt u over innovatie, hoe ziet úw zakelijke toekomst eruit?
> Kortom: een blik op de toekomst mét inspraak van de toedrachtonderzoeker zelf!
Om deze bijeenkomst te kunnen laten slagen, is een interactieve houding van de deelnemers noodzakelijk.
Programma
De inloop is om 16.00 en het programma start om 16.30 uur. Om 18.30 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.
Locatie
28 november 2017: Van der Valk ’s-Hertogenbosch-Vught, Bosscheweg 2, 5261 AA te Vught
Aan en afmelden
Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel van Extranet. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een
barcode als inschrijfbewijs. In geval van annulering dient u zichzelf 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.
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Indien inschrijven niet meer mogelijk is
verzoeken wij u vriendelijk u als geïnteresseerden in Extranet te registreren. Wellicht wordt er dan nog een
tweede bijeenkomst gepland.

Met vriendelijke groet,
NIVRE
Branchebestuur Toedrachtonderzoek
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