NIVRE- genodigden Expertiscafé
branchegroep Motorvoertuigen

Rotterdam, 02 december 2013
Betreft: Uitnodiging en programma Expertisecafé Motorvoertuigen

HET NIVRE EXPERTISECAFE MOTORVOERTUIGEN
GROET EN ONTMOET

Geachte genodigde,
Op donderdag 31 oktober jl. heeft het eerste NIVRE Expertisecafé Motorvoertuigen plaatsgevonden. Op
basis van de enthousiaste reacties van de deelnemers en een zeer positieve evaluatie-uitslag, kunnen
wij concluderen dat deze bijeenkomst een succes is geweest.
Het branchebestuur heeft derhalve besloten om op woensdag 12 februari 2014 aanstaande (bij
voldoende deelname) nog een Expertisecafé te organiseren voor degenen die het eerste Expertisecafé
hebben moeten missen.
Informeel uw NIVRE- collega's groeten en ontmoeten, diverse lezingen, een beetje "fun", discussiëren
over een schadegeval, een hapje en een drankje in een zeer passende ambiance. Dit zit allemaal
gegoten in het NIVRE Expertisecafé van de branche Motorvoertuigen.
Als NIVRE- expert heeft u regelmatig, direct of indirect, te maken met externe organisaties en
systemen, maar wat bieden deze organisaties u nou precies, wat is hun toekomstvisie en welke
ontwikkelingen gaan zij momenteel door? Tijdens het NIVRE Expertisecafé wordt u de gelegenheid
geboden om nader kennis te maken met enkele van deze organisaties:

 Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit - VbV







Het VbV is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om
voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij
nauw samen met de publieke en private partners.
Vakopleiding Carrosseriebedrijf - VOC
VOC is ruim zestig jaar actief als landelijk erkend opleiding- en exameninstituut voor de
carrosseriebranche. VOC adviseert bedrijven over opleidingsvraagstukken en verzorgt zowel
opleidingen op maat als een breed pakket van technische-, management- en
ondernemersopleidingen.
VWE - voertuiginformatie en -documentatie
VWE is RDW- provider en levert voertuiginformatie, voertuigdocumenten en RDW- diensten
aan diverse organisaties, variërend van autobedrijven tot importeurs, veilinghuizen,
leasemaatschappijen, verzekeringmaatschappijen en branchepartijen. VWE is onder schadeexperts ook bekend vanwege haar gratis kenteken-App, die miljoenen keren per jaar
geraadpleegd wordt. Sinds april 2013 heeft VWE ook aandeel genomen in Deutsche Automobil
Treuhand (DAT), waardoor VWE en DAT Nederland BV zich ook op de Nederlandse markt
begeeft.
NIVRE
Ook het NIVRE zelf speelt een grote rol voor u als expert. Denk hierbij aan de vele
bijeenkomsten en trainingen die ieder jaar weer met grote inzet van alle commissieleden
georganiseerd worden en de daarbij behorende communicatie. Wie zitten hier eigenlijk achter?
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Locatie

The Autosport Company
Schutweg 25
5145 NP Waalwijk
Permanente Educatie
Deze bijeenkomst is gewaardeerd op 10 PE- punten. De opleidingspunten worden u, na deelname aan
het gehele programma, achteraf toegekend en in Extranet bijgewerkt. Ook ontvangt u middels
Extranet een deelnamebewijs.
Kosten
De kosten worden volledig gedragen door het NIVRE.
Annuleringsregeling
In geval van annulering verzoeken wij u uzelf tijdig middels EXTRANET af te melden. U krijgt hiervan
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij
genoodzaakt u kosten in rekening te brengen, ad € 25,00, exclusief BTW.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gemachtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verzetten
naar een andere datum.
Wij kijken er naar uit u op 12 februari 2014 aanstaande te mogen verwelkomen in het Expertisecafé.
Met vriendelijke groet,
NIVRE

Commissie Permanente Educatie
branchegroep Motorvoertuigen
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15.30 uur

Ontvangst en registratie met een kopje koffie/thee

16.00 uur

Welkomstwoord door Richard Overeem, voorzitter branchebestuur MV
 Kennismaking met The Autosport Company
 Kennismaking met VOC
 Kennismaking met VWE - DAT

16.30 uur

Aanvang lezing/workshops
 Lezing VbV door directeur de heer drs. W.T.H. Verkerk
groep 1 en 2 (restaurant: 40 personen / 40 minuten)

 Workshop Vermogenstest door The Autosport Company
groep 3 (20 personen/20 minuten)

 Workshop Uitlijnen door The Autosport Company
groep 4 (20 personen / 20 minuten)

17.15 uur

Pauze
Tijdens de pauze wordt u in de gelegenheid gesteld uw kennis te testen
door een rallyauto met schade te beoordelen. Voor degenen met de
beste beoordeling ligt een passende prijs in het verschiet. Ook kunt u
tijdens de pauze rondkijken binnen The Autosport Company en
informatie vergaren bij de informatie “standjes” van VOC en VWE.

18.00 uur

Vervolg workshops





groep 1  Workshop Vermogenstest
groep 2  Workshop Uitlijnen
groep 3 en 4  Presentatie

18.45 uur

korte pauze

19.00 uur

Uitgebreid buffet

19.30 uur

Prijsuitreiking met een kopje koffie

20.00 uur

Sluiting

