DATUM: 10-06-2021

Beste NIVRE-expert,
Op dinsdag 13 juli organiseert het NIVRE de Specialistenbijeenkomst
Inventaris-goederen. Deze bijeenkomst wordt expliciet georganiseerd voor NIVRE
Register-Experts ingeschreven met het specialisme Inventaris-goederen en met ruime
ervaring op dit gebied.
Wat houdt een NIVRE Specialistenbijeenkomst in
Waar loop je in je vak tegenaan, waar is of kan er discussie over ontstaan en wat zou
je graag willen bespreken en delen met vakgenoten?
Aan de hand van de door de deelnemers ingeleverde casussen, bespreek en deel je met
maximaal acht vakgenoten ervaringen, uitdagingen en vak-problematieken met
betrekking tot Inboedel/Inventaris. Denk hierbij aan bijvoorbeeld meubilair,
vloerafwerkingen en (consumenten)elektronica.
Jouw inbreng is noodzakelijk voor deelname
Voor, door en met elkaar

is de basis van deze bijeenkomst.

Om deze bijeenkomst te laten slagen behoort een interactieve houding en het van te
voren inbrengen van een casus tot de voorwaarden.
Wanneer en hoe laat
Dinsdag 13 juli 2021 van 09.00 tot 11.00 uur.
Waar
Deelname geschiedt vanachter je eigen laptop of computer, dus waar je ook bent.
De NIVRE Specialistenbijeenkomsten vinden momenteel online plaats. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van Microsoft Teams. Je hoeft Microsoft Teams niet geïnstalleerd te
hebben. Deelnemen kan heel eenvoudig door middel van een link die wij je, na
ontvangst van een ingevuld casusformulier, per mail toesturen. Uiteraard is het van
belang dat de digitale middelen in orde zijn.
Permanente Educatie
2 opleidingspunten.
Bij het te laat deelnemen of het vroegtijdig verlaten van de Specialistenbijeenkomst
worden er geen PE-punten toegekend.
Kosten
Aan deze online Specialistenbijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven en afmelden
Meld je aan in Extranet. Na aanmelding ontvang je een bewijs van inschrijving.
Vol=vol
Is de bijeenkomst vol? Meld je dan aan als “geïnteresseerde”. Bij voldoende
geïnteresseerden kan er een tweede sessie worden gepland.
Annuleren
In geval van annulering dien je jezelf uiterlijk een week van tevoren in Extranet af te
melden. Zonder (tijdige) afmelding vooraf zijn wij genoodzaakt € 25,00 (excl. BTW) in
rekening te brengen.
De spelregels op een rijtje
• Deze bijeenkomst wordt expliciet georganiseerd voor NIVRE-experts
ingeschreven en met een ruime ervaring in de branche Brand/specialisme
Inventaris-goederen.
• Deelnemers zijn verplicht van te voren een casus aan te leveren.
• Zonder eigen inbreng is deelname niet mogelijk en wordt de inschrijving
geannuleerd.
• Ter voorbereiding worden de casussen anoniem gedeeld met de
deelnemers en gespreksleider.
• De Specialistenbijeenkomst wordt begeleid door een gespreksleider
vanuit de NIVRE commissie Seminars.
• Bij het te laat deelnemen of het vroegtijdig verlaten van een
Specialistenbijeenkomst worden er geen PE-punten toegekend.
• Beeld en geluid van de computer/laptop moeten in orde zijn. Zonder
deze tools is deelname niet mogelijk.
• Van de Specialistenbijeenkomsten worden geen verslagen gemaakt
en er wordt niets gepubliceerd.
Tot slot
Heb je vragen en/of opmerkingen, stuur dan een mail naar J.Boogerd@nivre.nl.
Wij kijken uit naar je inschrijving!
Met vriendelijke groet,
namens de Commissie Seminars Brand
Secretariaat NIVRE

NIVRE zorgt voor kwaliteitsgarantie in schade-expertise
Inzet van NIVRE-re’s biedt de hoogst mogelijke kwaliteitsgarantie bij schade-afwikkeling. 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.

