DATUM: 19-11-2020

UITNODIGING NIVRE TEAMS INTERVISIEBIJEENKOMST
BRANCHE TOEDRACHTONDERZOEK

Een interactieve bijeenkomst: Onderzoekrapportage en interviews
Wanneer en tijd
Deze intervisiebijeenkomst vindt plaats via Microsoft Teams op donderdag
17 december van 15.00 – 17.30 uur (inclusief een half uur pauze).
(Tijdens deze bijeenkomst kunnen jullie elkaar als deelnemer zien en horen.
Door middel van een handje opsteken kunnen er vragen en/of opmerkingen
worden gesteld alinea kan weg)
Intervisiebijeenkomst
Het branchebestuur Toedrachtonderzoek wil in de toekomst graag meer met
de toedrachtonderzoekers in gesprek gaan. Wat leeft er in het
onderzoeksveld en waar kunnen we vooral op het operationele vlak van
elkaar leren. Particulier onderzoek een uitdaging of in de knel? Naast wat
algemene discussieonderwerpen zijn de concrete onderwerpen tijdens deze
eerste bijeenkomst: Onderzoekrapportages en Interviews.
Jouw inbreng is noodzakelijk voor deelname
De basis van een intervisiebijeenkomst ligt bij de deelnemers (maximaal 20
deelnemers). Om deze bijeenkomst te laten slagen is een interactieve
houding een must. Eventuele gespreksonderwerpen zijn welkom.
PE-punten en kosten
Deelname aan deze bijeenkomst levert NIVRE deelnemers in de branche
Toedrachtonderzoekers 2 PE-punten op. De voorwaarde voor het verkrijgen
van deze PE-punten is een volledige en actieve deelname. Aan deze
bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden en deelname
U kunt zich in Extranet voor deze bijeenkomst aanmelden. Als u zich heeft
aangemeld, ontvangt u enkele dagen van te voren een link voor deelname in
Microsoft Teams. Het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is
20 personen.
Indien inschrijving voor deze bijeenkomst niet meer mogelijk is, verzoeken
wij u zich als geïnteresseerde te registreren. Bij voldoende geïnteresseerden
wordt er een tweede bijeenkomst gepland.
Annuleren
In geval van annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden.
Zijn er vragen, stuur dan een mail naar y.vermeer@nivre.nl
Graag tot horens / ziens op 17 december aanstaande!

Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Toedracht

NIVRE zorgt voor kwaliteitsgarantie in schade-expertise
Inzet van NIVRE-re’s biedt de hoogst mogelijke kwaliteitsgarantie bij schadeafwikkeling. Dit uit zich in een
accurate dossierbehandeling, vakinhoudelijke en procesmatige kennis, communicatieve vaardigheden en
een objectieve en professionele beroepshouding. Alle re’s vallen onder de Gedragscode van het NIVRE en
zijn onderworpen aan Tuchtrecht.

Dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlage(n) zijn uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n). Wanneer u het per abuis ontving, verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de
afzender hiervan in kennis te stellen. Verdere verspreiding aan en gebruik door anderen is niet
toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend aan
de informatie.

