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Geachte (Kandidaat)Register-Expert,
Namens de vakcommissie Vervoer & Transport van het branchebestuur van het geassocieerd Register
Risicodeskundige nodigen wij u hierbij van harte uit voor het seminar

Waarom slimme mensen soms domme dingen doen
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Dinsdag 13 november 2014
: 15.00 uur tot 19.45 uur
: Achmea, Laan van Malkenschoten 20 te Apeldoorn
: 20 opleidingspunten
: € 60,00 exclusief btw

Inhoud
Vraagt u zich ook wel eens af waarom we tijdens het autorijden, telefoneren, sms-en of whatsappen
terwijl toch duidelijk is dat dat gevaarlijk is? Herkent u bij zichzelf de situatie, dat u ergens rijdt en opeens
denkt: “hé, ben ik hier al?” Wat zorgt ervoor dat ons verkeersgedrag niet altijd even handig is ? In de
workshop “Waarom slimme mensen soms domme dingen doen” gaan we op zoek naar wat mensen
beweegt. Na afloop begrijpt u beter waardoor ongevallen ontstaan en kunt u effectiever uw eigen
veiligheid (en die van anderen) vergroten.
In het tweede gedeelte van de presentatie komt het onderwerp e-Driver aan bod. e-Driver is het platform
voor veilige en duurzame mobiliteit en richt zich op veiligheidscultuur binnen organisaties. Het biedt
werkgevers en leidinggevenden praktische en eenvoudig in te voeren tools, procedures en trainingen.
Werknemers vinden op e-Driver interactieve trainingen, tips en informatie waarmee zij veiliger en zuiniger
leren deel te nemen aan het verkeer. Op het managementplatform van e-Driver vinden leidinggevenden
online tools en trainingen om systematisch de veiligheidscultuur binnen de eigen organisatie te verbeteren .
Programma
Het programma bestaat uit:
15.00 - 15.30 uur

Ontvangst en registratie

15.30 - 17.00 uur

Presentatie Waarom slimme mensen domme dingen doen

17.00 - 17.45 uur

Buffet

17.45 - 19.15 uur

Vervolg presentatie theorie en demonstratie e-Driver

19.15 - 19.45 uur

Discussie / afsluiting

Deelname
Aan dit seminar kunnen maximaal 40 personen deelnemen. Indien aanmelding via Extranet niet meer mogelijk is,
verzoeken wij u als geïnteresseerde (via Extranet) te registreren. Bij voldoende geïnteresseerden zal er een
wellicht een tweede bijeenkomst georganiseerd worden.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en
barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs. Na deelname ontvangt u door middel van Extranet
een bewijs van deelname.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 20 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs
van deelname. Zodra het nieuwe PE-waarderingssysteem wordt ingevoerd, zullen deze PE-punten worden
herberekend.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging. Bij annulering binnen één week voor aanvang van het evenement wordt u 50% van het bedrag in
rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij 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 hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.

Met vriendelijke groet,

Vakcommissie Vervoer & Transport
branche Risicodeskundige

