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kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Bijeenkomst toedrachtonderzoekers: De GPO in praktijk
Datum en tijd
Branche
Locatie
Kosten
PE-punten

: Donderdag 9 december 2021 van 15.00-17.00 uur
: Alleen toedrachtonderzoekers
: Van der Valk Hilversum De Witte Bergen, Rijksweg 2 | 3755 MV | Eemnes
: € 40,00 exclusief btw
:2

Inhoud
Het branchebestuur Toedrachtonderzoek heeft op 17 december 2020 een online bijeenkomst voor de
toedrachtonderzoekers georganiseerd met als gespreksonderwerpen onderzoekrapportages en interviews.
Nu willen wij weer met jullie in gesprek en wel op 9 december 2021. Wij zijn weer heel benieuwd naar wat
er leeft in het onderzoeksveld en waar kunnen we vooral op het operationele vlak van elkaar leren.
We willen het met name hebben over de uitspraken van KIFID over notacontrole en navraag bij derden
(bron) en de relatie tot de gedragscode persoonlijk onderzoek.
Als de tijd het toelaat kunnen we nog andere onderwerpen raken. Bijvoorbeeld fotografie, apparatuur, het
achterhalen van metadata van digitale afbeeldingen en wat daar allemaal aan behoeftes en gebruiken
bestaan. Jullie inbreng kan daar uiteraard richtinggevend bij zijn.
Programma
Deze bijeenkomst is alleen voor ingeschrevene in de branche Toedrachtonderzoek. De bijeenkomst is van
15.00-17.00 uur en aansluitend zal er van 17.00-18.00 uur een broodmaaltijd worden geserveerd. De basis
van een intervisiebijeenkomst ligt bij de deelnemers (maximaal 30 deelnemers). Om deze bijeenkomst te
laten slagen is een interactieve houding een must.
PE-punten en kosten
Aan deze cursus worden 2 PE-punten toegekend. De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 40,00
exclusief btw.
Aan en afmelden
Aanmelden kan uitsluitend in Extranet. Na aanmelding wordt er via Extranet een inschrijfbewijs / barcode
verstuurd. Wij verzoeken u vriendelijk om deze barcode mee te nemen naar de bijeenkomst.
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.

