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NIVRE SPECIALISTENBIJEENKOMST BOUWKUNDE
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: NIVRE branche Brand, Specialisme Opstal
: 05 oktober 2021
: 09.00 - 11.00 uur
: Online Microsoft Teams
: geen
:2

NIVRE Specialistenbijeenkomsten; voor, door en met elkaar!
Heb je ruime ervaring op het gebied van opstal schaderegeling en sta je ingeschreven in het NIVRE-register
met het specialisme Opstal, dan nodigen we je uit om deel te nemen aan deze Specialistenbijeenkomst.
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 eigen casussen, bespreek en deel je met maximaal acht vakgenoten ervaringen,
uitdagingen en vak-problematieken.
Jouw inbreng is noodzakelijk voor deelname
Voor, door en met elkaar! Dat is de basis van deze bijeenkomst.
Om deze bijeenkomst te laten slagen behoort een interactieve houding en het vooraf inbrengen van een
casus tot de voorwaarden. Daarom sturen we je na inschrijving een casusformulier die we graag voor vrijdag
24 september retour zien.
Wanneer en hoe laat
Dinsdag 5 oktober 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.
Let op! Heb je deze bijeenkomst op 16 maart dit jaar al bijgewoond, dan zullen er, conform de PEreglementen, geen punten worden toegekend.
Inschrijven en afmelden
Meld je aan in Extranet. Na aanmelding ontvang je een bewijs van inschrijving.
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.
Is de bijeenkomst vol? Meld je dan aan als “geïnteresseerde”. Bij voldoende geïnteresseerden kan er een
tweede sessie worden gepland.
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De spelregels op een rijtje
• Deze bijeenkomst wordt expliciet georganiseerd voor NIVRE-experts
ingeschreven in de branche Brand/specialisme Opstal en met een ruime
ervaring op het gebied van opstalschades.
• 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 over hetgeen er wordt besproken.

