NIVRE WEBINAR MENTALE PROGRAMMERING TOEDRACHT / RCF
Doelgroep
: NIVRE ingeschrevenen branche Toedracht / RCF
Datum en tijd : 18 mei 2021 | 15.00 uur – 17.00 uur |
Locatie
: Online
PE-punten
:2
Wie is de spreker
Spreker Volkan Basut is eigenaar en trainer bij VobaTCA training, coaching en adviesbureau en
werkzaam bij Zorgverzekeraar ENO als Manager Zorgcontrol. Hij is bekend met het geven van lezingen
en cursussen bij onder andere de Politie, Ministerie van Veiligheid, Rechtbanken, Post NL, NS,
Financiële Instellingen en Defensie.
Presentatie spreker
Je hebt een valse claim ingediend, maar bekennen is geen optie! Of een reactie als jij beschuldigt mij
omdat ik een buitenlander ben jij discrimineert mij, volgens de zeven ingrediënten van de westerse
schuldcultuur, straatcultuur, schaamtecultuur of loyaliteitscultuur. Het heeft allemaal te maken met
communicatie, maar hoe dan?
Tijdens dit webinar wordt er ingegaan op cultureel vakmanschap en interculturele communicatie. Een
levendig onderwerp waar iedereen mee te maken heeft, zowel privé als zakelijk. Ook in het vak van
schade-expert hebben we te maken met cultuur en communicatiestijlen. Spreker Volkan Basut legt in zijn
presentatie uit hoe dit werkt en neemt zijn toehoorders op een inspirerende manier mee in de materie van
mentale programmering.
Permanente educatie
Aan deze bijeenkomst worden 2 PE-punten toegekend. De voorwaarden hiervoor zijn het volgen van het
gehele webinar inclusief toets.
De afsluitende toets is een verplicht onderdeel van dit programma. De deelnemers ontvangen na het
webinar een toetsformulier.
Kosten
De kosten voor dit webinar bedragen € 50,00 exclusief btw.
Aanmelden en annuleren
Aanmelden kan uitsluitend in Extranet. Na aanmelding wordt er via Extranet een aanmeldingsbewijs
verstuurd. Enkele dagen voor het webinar ontvangen de deelnemers een deelnamelink en
inloggegevens.
Bij annulering in Extranet binnen één week voor aanvang brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Bij
latere afmelding of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Wat is er nodig om deel te kunnen nemen
Uiterlijk twee dagen voor aanvang van het webinar ontvangen de deelnemers een deelnamelink. Verder
is er nodig:




Een goed werkende computer of laptop met geluid.
Een goede internetverbinding is vereist. Wij adviseren een bekabeld netwerk voor een stabiele
verbinding. Wifi kan, maar kan mogelijk vertraagd werken.
De deelnemers kunnen tijdens het webinar vragen stellen aan de spreker door middel van een
chatfunctie.

