SEPTEMBER 2014

IN DEZE UITGAVE:

Grote belangstelling voor Raadsdag 2014
Training “Werken met de GBL” 13 oktober 2014: nog enkele plaatsen
beschikbaar!

Grote�belangstelling�voor�Raadsdag�2014
De aanmelding voor de Raadsdag op 2 oktober
2014 verloopt boven verwachting. Het thema
‘Grip op uw letselschade: een illusie?’ blijkt een
schot in de roos te zijn. Met nog anderhalve week
te gaan, ligt het aantal inschrijvingen nu al fors
hoger dan vorig jaar. Twee van de tien
parallelsessies in de middag zitten inmiddels vol.
De Letselschade Raad wil zoveel mogelijk
professionals bereiken met De Letselschade Raadsdag. Daarom zijn de deelnamekosten 325 euro per persoon – verlaagd in vergelijking met vorig jaar. Het programma biedt voor een
ieder interessante lezingen en workshops, of je nu bestuurslid, manager, staflid of
letselschadebehandelaar bent.
Inschrijving is mogelijk via de website. U kunt daarbij meteen uw keuze voor de
parallelsessies in de middag kenbaar maken.

Training�“Werken�met�de�GBL”�13�oktober
2014: nog�enkele�plaatsen�beschikbaar!
Op maandag 13 oktober 2014 verzorgt De

Letselschade Raad de praktijkgerichte training
“Werken met de GBL”. Voor deze training zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar.
Gedurende de dag nemen de trainers Erik-Jan
Wervelman
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mee langs de gedragsregels van de GBL en de
goede praktijken uit de Medische Paragraaf. Zij
gaan in op mogeijke knelpunten tijdens de
afwikkeling van een letselschadezaak en geven u
alle ruimte om eigen casussen of vragen in te
brengen.
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oefeningen, ervaart u op welke manier de
waarden uit de GBL in het hele proces van
letselschaderegeling een eminente rol spelen. Waarom neem je eigenlijk een bepaalde
beslissing? Waarom is het zo belangrijk dat je jouw beslissingen motiveert en inzichtelijk
maakt? En hoe kan het komen dat de benadeelde vervolgens toch geen genoegen neemt met
je antwoord? Vragen waarop u een antwoord zult vinden.
“Het is mooi om te zien dat een geschreven document als de GBL tijdens de training tot leven
komt”
Aanmelden:
Voor deze praktijkgerichte training zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Eenmalig geldt een
korting: iedere tweede en volgende deelnemer van dezelfde organisatie betaalt nu slechts
€ 250,00. Dus, meld u zich vandaag nog aan op trainingen@deletselschaderaad.nl!
Wij verheugen ons op uw deelname!
“Cursisten waarderen de training GBL gemiddeld met een 8.”
NIVRE PE-punten: 20
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