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Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Toedrachtonderzoekers van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan het seminar
Ongeval Analyse
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Toedrachtonderzoekers / Coördinatoren Fraudebeheersing
: 13 november 2014
: 15.00-19.30 uur
: Delta Lloyd te Amsterdam
: € 50,00
: 15 opleidingspunten

Inhoud
In deze bijeenkomst zal middels een presentatie ingegaan worden op de modernste ongevals analysetechnieken en de mogelijkheden en onmogelijkheden van aangeleverd materiaal in dossiers, waarbij de
richtlijnen voor een succesvolle analyse gegeven zullen worden. Aan de hand van vele voorbeelden
zullen tal van aspecten nader belichten worden (o.a. kwaliteit van schadeopname, analyse met niet
correct gemaakte opname, computersimulaties in 2D en 3D etc.).
Spreker
De heer Ger van Laere is een verkeersongevallenanalist en verkeersfraude onderzoeker. Na 7 jaar in het
bedrijfsleven heeft de heer Van Laere de overstap gemaakt naar de technische afdeling van
Verkeersgroep Amsterdam en bijgedragen om opleidingen op een hoger niveau te brengen. Vervolgens
is hij bijna 28 jaar docent geweest aan de Politieacademie. In 2005 heeft hij zijn eigen bureau
Ongevallen Analyse Apeldoorn opgericht.

Programma:
15.00-15.30 uur

Ontvangst en registratie

15.30-15.45 uur

Welkomstwoord door Chris Blomjous

15.45-16.45 uur

Presentatie Ger van Laere

16.45-17.00 uur

Pauze

17.00-18.00 uur

Vervolg presentatie

18.00-18.30 uur

Discussie / afsluiting

18.30-19.30 uur

Buffet

Locatie en parkeerbeleid
Het seminar vindt plaats in het auditorium van Delta Lloyd te Amsterdam Op deze locatie kan echter niet geparkeerd
worden. U kunt gebruik maken van het parkeerterrein Borchland (Borchlandweg 6-12, 1099 CT Amsterdam/
Duivendrecht) . Vanaf het parkeerterrein brengen pendelbussen u naar het auditorium van Delta Lloyd en uiteraard
ook terug. U krijgt een uitrijkaart of uitrijmunt om het parkeerterrein weer te kunnen verlaten.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 15 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs van
deelname. Zodra het nieuwe PE-waarderingssysteem wordt ingevoerd, zullen deze PE-punten worden herberekend.
Deelname en annulering
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht en
barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijvingsbewijs.
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.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en begroeten u graag op 13 november 2014 te
Amsterdam.
Met vriendelijke groet,
Namens het branchebestuur Toedrachtonderzoekers
Yvonne Vermeer
Branchesecretaresse
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