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Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Personenschade van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan het seminar
Seminar Naast de schaduw van het slachtoffer
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Personenschade
: Dinsdag 4 oktober 2016
: 13.00-19.00 uur
: Buitenplaats Amerongen, Drosteplaats 12, 3958 BK te Amerongen
: € 150,00
: 4 PE-punten

Inhoud
Tijdens een interactieve middag staan wij stil bij de impact van een ongeval/letsel op een naaste (de partner, kinderen, overige gezinsleden en/of andere naasten van het slachtoffer).
Dagvoorzitter
Mr. Prem S.S. Radhakishun (Nederlands recht & Internationaal recht, Vrije Universiteit Amsterdam april
1989) heeft als advocaat vaak vanuit het perspectief van slachtoffers naar het recht gekeken, onder ander
ten gevolge van de Bijlmervliegramp in 1992. In zijn latere werkzaamheden als columnist, radio &
tv maker heeft hij vanuit het perspectief van slachtoffers en hun naasten moeten kijken en denken.
Prem is dankbaar dat hij dit seminar aan elkaar mag praten. De dag is volgens hem een succes als hij zo
min mogelijk zegt en de deelnemers zo veel mogelijk.
Sprekers
De heer Victor Jammers van Slachtofferhulp
Victor Jammers is lid van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland. Hij was in de organisatie
onder andere verantwoordelijk voor de ondersteuning van slachtoffers van seksueel misbruik, van
nabestaanden van het vliegtuigongeluk in Tripoli en de crash van MH17. Hij is tevens verantwoordelijk
voor de ondersteuning van slachtoffers van verkeersongevallen, de nabestaanden van levensdelicten en
voor de belangenbehartiging van slachtoffers met letselschade.
Van elk dodelijk verkeersongeval, na elk levensdelict, na elke calamiteit met dodelijke slachtoffers ondervinden nabestaanden de gevolgen. Het gaat dan om praktische, financiële en psychosociale gevolgen.
Datzelfde geldt wanneer er sprake is van ernstig letsel. Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse
praktijk van Slachtofferhulp Nederland worden die gevolgen in beeld gebracht. Ook wordt een beeld
geschetst van beschikbare vormen van ondersteuning.
De heer mr. J. Wildeboer
Joost Wildeboer is al ruim dertig jaar advocaat in Rotterdam, sinds 2010 bij het eigen kantoor Wildeboer
AVS. Daarbinnen doet hij samen met twee andere advocaten alleen letselschaderecht. Hij behoorde bij
de eerste groep LSA leden, was vele jaren lid van de LSA Kwaliteitscommissie en van 2012 tot 2015
bestuursvoorzitter. Hij is hoofdredacteur van het Handboek Personenschade.
Tijdens het Nivre seminar op 4 oktober 2016 bespreekt hij de laatste stand van derden aanspraken bij
letselschade, in juridisch opzicht maar ook creatief en gezien door een praktische bril. Welke derden
hebben zoal schade? Wie zijn de derden met een recht op vergoeding en wie vallen er buiten de boot?
Is de positie van derden jegens de veroorzaker net zo sterk als die van de benadeelde?
Heeft de benadeelde rechten of verplichtingen jegens derden met een aanspraak, en wat betekent dat
voor de schaderegelingspraktijk?

De heer drs. Th.J.M. Freriks, Klinisch psycoholoog-psychotherapeut BIG, verbonden aan BirdView Expertises en
Ascender
De heer Freriks belicht vanuit zijn ervaring met de gevolgen van trauma's en de systeemleer het psychologische
effect op naasten die in de schaduw van het slachtoffer staan.
De presentatie heeft als titel: 'Gederfde levensvreugde systemisch bekeken'....mensen ontlenen niet alleen levensvreugde aan de mooie dingen die zij in het leven kunnen doen, maar veel mensen voegen vooral waarde aan hun
leven toe door de betekenis die het leven met dierbaren geeft.
Programma
13.00-14.00 uur
14.00-14.15 uur
14.15-14.30 uur
14.30-15.15 uur
15.15-16.00 uur
16.00-16.45 uur
16.45-17.30 uur
17.30-17.45 uur
17.45-17.50 uur
17.50-19.00 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door voorzitter branchebestuur Personenschade
Opening door dagvoorzitter Prem Radhakishun
Presentatie door de heer mr. J. Wildeboer van Wildeboer AVS
Presentatie de heer V. (Victor) Jammers van Slachtofferhulp
Interactieve High Tea
Presentatie de heer drs. Th.J.M. Freriks van Ascender
Dialoog en afsluiting
Afsluiting voorzitter branchebestuur Personenschade
Borrel met een hapje en drankje

Deelname en annulering
Na deelname ontvangt u middels Extranet 4 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs van
deelname.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht en
barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijvingsbewijs.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen 1 week vóór aanvang van het evenement wordt u 50 % van het
bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt u het volledige
bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen kan het betekenen dat wij dit symposium moeten annuleren of naar een latere datum
verplaatsen. U ontvangt hierover dan minimaal één week voor het symposium een emailbericht.
Wij zien u graag op 4 oktober 2016 te Amerongen !
Met vriendelijke groet,
Namens het branchebestuur Personenschade
Yvonne Vermeer
Branchesecretaresse

