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(Kandidaat) Register-Expert
Branche Transport/Goederen

Rotterdam, 14 januari 2014

Betreft: Expertisecafé - “De ongeschreven gedragsregels tussen Transport/Goederen experts”

Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
Het branchebestuur Transport/Goederen van het NIVRE nodigt u hierbij van harte uit voor

Het Expertisecafé
29-01-2014
Dylans
Inhoud
Deze keer heeft het NIVRE branchebestuur Transport/Goederen ervoor gekozen om de ongeschreven
gedragsregels tussen Transport/Goederen experts te belichten. Het branchebestuur wil met dit onderwerp
de mores en etiquette van de bij het NIVRE aangesloten experts onder de aandacht brengen en hierover
graag met hen van gedachten wisselen. Een discussieleider en een discussiepanel zullen met een viertal
thema’s het onderwerp van diverse kanten belichten, waarbij er ruime gelegenheid voor discussie zal zijn.
De volgende thema’s komen aan de orde:
• Integriteit
• Professionaliteit
• Communicatie
• Collegialiteit
De discussie zal geleid worden door de heer Dik de Jongh, voorheen werkzaam bij Expertise Bureau
Binnendijk Bree BV.
Het discussiepanel wordt gevormd door:
• Walter Dekkers van Van Ameyde Marine
• Harm de Haan van Hamex 90 BV
• Bart Hoogstad van Crawford & Company (Nederland) B.V.
• Casper Post van J. Hamer & H. van Hussen B.V.
Tijd
Het Expertisecafé vangt aan om 19.00 uur. Na afloop is er tijd voor persoonlijke interactie tijdens een
aangeklede borrel. Om 21.30 uur wordt de bar voor het NIVRE gesloten en dienen consumpties direct
aan de bar afgerekend te worden.

Locatie
Het Expertisecafé vindt plaats bij DYLANS, Kralingseweg 224, 3062 CG Rotterdam.
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van Dylans.
Kosten
De kosten van Het Expertisecafé bedragen € 25,00, exclusief BTW.
Deelname en Permanente Educatie
Het Expertisecafé wordt primair georganiseerd voor de (kandidaat) Register-Experts van de branche
Transport/Goederen. Aanmelden geschiedt uitsluitend middels EXTRANET.
De deelnemers ontvangen in het kader van de Permanente Educatie 10 opleidingspunten.
Experts niet ingeschreven in het NIVRE Register, werkzaam bij een bij het NIVRE aangesloten bureau,
mogen zich ook aanmelden voor dit Expertisecafé. Zij kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen
aan mevrouw E. van der Ven: e.vanderven@nivre.nl.
Annulering
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels EXTRANET afmelden. 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 helaas genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te
brengen.
Het branchebestuur kijkt er naar uit u te mogen begroeten op woensdag 29 januari aanstaande.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Transport/Goederen

