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kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE WEBINAR MENTALE PROGRAMMERING IN DE AUTOMOTIVE
Doelgroep
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Locatie
PE-punten

: NIVRE ingeschrevenen branche Motorvoertuigen
: 9 maart 2021 | 19.00 uur – 21.00 uur |
: Online
:2

Inhoud
Tijdens dit webinar wordt er ingegaan op cultureel vakmanschap en interculturele communicatie. Een
levendig onderwerp waar iedereen mee te maken heeft, zowel privé als zakelijk. Ook in het vak van
schade-expert hebben we te maken met cultuur en communicatiestijlen. Spreker Volkan Basut legt in zijn
presentatie uit hoe dit werkt en neemt zijn toehoorders op een inspirerende manier mee in de materie van
mentale programmering.

Wie is de spreker
Spreker Volkan Basut is eigenaar en trainer bij VobaTCA training, coaching en adviesbureau en werkzaam
bij Zorgverzekeraar ENO als Coördinator Fraudebeheersing. Hij is bekend met het geven van lezingen en
cursussen bij onder andere de Politie, Ministerie van Veiligheid, Rechtbanken, Post NL, NS, Financiële
Instellingen en Defensie.

Het programma
Na het vaststellen van een schade, geeft de klant aan dat u de schade lager hebt vastgesteld omdat de
klant een migratie-achtergrond heeft en dat u als schade-expert discrimineert!
Herkent u een dergelijke situatie en hoe gaat u hier in de praktijk mee om?
Aan de deelnemers wordt gevraagd om vooraf ervaringen, dilemma’s en/of vragen op dit gebied te delen
met de spreker. De spreker zal dit (anoniem) meenemen in zijn presentatie, waardoor het een
aansprekend webinar beloofd te worden met casussen uit de praktijk.
Ook kunnen de deelnemers tijdens het webinar vragen stellen aan de spreker door middel van een
chatfunctie.

Toetsing
Een afsluitende toets is een verplicht onderdeel van dit programma. De deelnemers ontvangen na het
webinar een toetsformulier.

Permanente educatie
Aan deze bijeenkomst worden 2 PE-punten toegekend. De voorwaarden hiervoor zijn het volgen van het
gehele webinar inclusief toets.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan dit webinar.

Aanmelden en afmelden
Aanmelden kan uitsluitend in Extranet. Na inschrijving wordt er via Extranet een inschrijfbewijs verstuurd.
Afmelden kan tot uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van het webinar. Zonder tijdige afmelding vooraf
zijn wij genoodzaakt € 25,00 (excl. BTW) in rekening te brengen.

Wat is er nodig om deel te kunnen nemen
Circa een week voor aanvang van het webinar ontvangen de deelnemers een deelnamelink. Verder is er
nodig:



Een goed werkende computer of laptop met geluid.
Een goede internetverbinding is vereist. Wij adviseren een bekabeld netwerk voor een stabiele
verbinding. Wifi kan, maar kan mogelijk vertraagd werken.

