Naam bedrijf

Nederlands Instituut van Register Experts
Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het NIVRE branchebestuur Brand nodigen wij u van harte uit voor een interactieve bijeenkomst
Menstype-n-Gedrag, herkent u ze?
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Brand
: dinsdag 07 maart en woensdag 14 juni 2017
: 15.30 uur - 20.00 uur
: Van der Valk Eindhoven en Kontakt der Kontinenten Soesterberg
: € 85,00, excl. BTW
:3

Deze interactieve bijeenkomst wordt in samenwerking met het NIVRE verzorgd door De Leugenacademie.
Inhoud
Deze bijeenkomst bestaat uit drie blokken:
1.

Presentatie “Inleiding menselijk gedrag” met vraagstukken als:
●
●
●
●
●
●
●
●

Waarom gedragen mensen zich zoals zij zich gedragen?
De bio-structuuranalyse met de werking van de hersenen.
Waar komt het gedrag vandaan en hoe is dit te beïnvloeden?
Wat zijn de ontwikkelfasen van de mens?
Welke verschillende menstypen hebben we en hoe kunnen we hiermee ons voordeel doen?
Hoe werken hormonen op ons gedrag?
Welke verschillende leugens onderscheiden we?
Hoe verhouden de verschillende leugens zich tot emoties?

2.

Interactieve workshop
Tijdens de workshop wordt interactief gewerkt aan meerdere praktijkcasussen. Deze keer gaat het
niet om het achterhalen van de waarheid, maar wél om het achterhalen van de menstypen bij u aan
tafel. U gaat aan de slag in kleine groepjes van 5 personen. Wat is de tussenstand van de teams ten
opzichte van elkaar?

3.

Quiz
Interactieve quiz waarbij de teams moeten samenwerken om snel tot het juiste antwoord te komen.
Er worden vragen gesteld over nieuwe onderwerpen maar ook over de stof die eerder is behandeld.

Het Programma
15.30 uur - 16.00 uur
16.00 uur - 17.15 uur
17.15 uur - 18.00 uur
18.00 uur - 19.00 uur
19.00 uur - 19.15 uur
19.15 uur - 20.00 uur
20.00 uur
Locaties
07-03-2017
14-06-2017

Inloop en registratie
Presentatie “Inleiding menselijk gedrag”
Broodbuffet
Interactieve workshop
Korte pauze
Quiz
Einde bijeenkomst

: Van der Valk Eindhoven, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven
: Kontakt der Kontinenten - Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid bij beide locaties.

Aan en afmelden
Er kunnen maximaal 60 NIVRE Register-Experts per bijeenkomst deelnemen. Aanmelden geschiedt via
Extranet. U ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
In geval van annulering kunt u zich eveneens via Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een week voor aanvang van het evenement wordt u
50% van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij genoodzaakt u
het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw aangemelding graag
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens het branchebestuur Brand,
Secretariaat NIVRE

