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En dat is twee...
Letsel Opleidingen is een nieuw opleidingsinstituut voor
letselschadeprofessionals. Wij willen ons onderscheiden met
een aanbod van opleidingen en cursussen dat betaalbaar,
verfrissend en verdiepend is.
Wat ons uniek maakt is dat al onze docenten hun opleidingen
hebben afgestemd op de letselschadepraktijk, ook als het gaat
om vrij algemene vaardigheden als telefoneren, rapporteren of
stijlflexibiliteit.
Check ook onze website! Daar tref je nog meer informatie aan
over onze docenten, de locaties en de actuele updates van ons

Betaalbaar,
verfrissend,
verdiepend.

programma. Het aanbod is inmiddels zo uitgebreid dat niet alle
opleidingen konden worden vermeld in dit boekje. Bovendien
komen er nog elke maand nieuwe cursussen bij. Op onze website tref je het meest actuele aanbod aan. Als je je opgeeft voor
onze nieuwsbrief, krijg je iedere maand een overzicht in jouw
mailbox van ons opleidingsaanbod.
Wij zijn uiteraard nog steeds heel benieuwd naar jouw reactie
op ons aanbod. Mis je een opleiding? Zou je zelf een opleiding

letselopleidingen.nl

willen doceren? Heb je overige feedback? Laat het ons dan
weten via info@letselopleidingen.nl
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Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
EVENEMENTEN IN JANUARI
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Relatiegericht en overtuigend schrijven
2-Daagse opleiding te Utrecht

27

Pag. 48

Inloop: 9:30 uur

Pag. 6

Professional Well-being
2-Daagse opleiding te Utrecht

30

Inloop: 9:30 uur

Voorlichting opleiding Herstelcoach
Voorlichtingsmiddag te Utrecht

Inloop: 13:00 uur

Pag. 9

5

Opleiding Professional Well-being - Time- en vitaliteitsmanagement
Als professional binnen de letselschadebranche wordt er veel van je gevraagd. Door de hectiek van de dag
(onverwachte telefoontjes, ingewikkelde dossiers, onbereikbare wederpartijen, weerstand) ontstaat er dikwijls
achterstallig werk, waardoor dossiers zich opstapelen en er ineffectiviteit ontstaat. In de praktische opleiding
Professional well-beingleren deelnemers om hun werk effectiever en efficiënter te organiseren en hun energie
beter te managen.
Er wordt een gestructureerd systeem geïntroduceerd

werkzaamheden. Ook gaan we in op de vier vitaliteits-

waarbij je agenda, e-mail en takenbeheer tegelijkertijd

gebieden: voeding, slaap, beweging en mentale vitaliteit.

kunt organiseren. We simuleren verschillende situaties

We onderzoeken hoe het met je vitaliteit is gesteld is en

waarbij we oefenen met het aangeven van grenzen,

hoe dit geoptimaliseerd kan worden.

het managen van verwachtingen en het delegeren van
6

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Programma

2-Daagse opleiding

• 2-Daagse professionele opleiding in groepsverband
(met een tijdsinterval van 3 á 4 weken)
• Optie voor individuele sessie met een personal trainer,
voedingsdeskundige of stresscounsellor
Resultaten:
• Ontdekken van verschil tussen effectiviteit en efficiëntie;
• Proactief kunnen plannen van werkzaamheden en activiteiten
in je agenda en takenlijst;

Programma
• Tweedaagse professionele opleiding in
		 groepsverband (met een tijdsinterval van
		 3 à 4 weken)
• Optie voor Individuele sessie met een
		 personal trainer, voedingsdeskundige of
		stresscounsellor
Data

Ma 27 januari 2020
Di 10 maart 2020

Docent

Peter van Klingeren

Locatie
Tijdstip Inloop
Start opleiding
Einde opleiding
Kosten

Utrecht
9:30 uur
10:00 uur
17:00 uur
€ 1.249,- excl. BTW

Opleidingspunten
Inschrijving

In aanvraag
Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.
030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

• Helder systeem voor agenda, e-mail en takenbeheer;
• Leren prioriteren, effectief delegeren en assertief op te treden;
• Inzicht krijgen in jouw energiegevers en energievreters;
• Kennis van de vier vitaliteitgebieden en hun onderlinge
samenhang;
• Analyseren van jouw huidige persoonlijke vitaliteit en
ontdekken van mogelijke verbeteringen;
• Maken van een persoonlijk vitaliteitsplan

Meer informatie

Letselpraktijk

Professional Well-being
- Time- en vitaliteitsmanagement

7

Herstelcoaching
8

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Voorlichtingsbijeenkomst

Herstelcoaching

Wil jij graag herstelcoach worden? Of wil jij weten welke
herstelcoachvaardigheden nuttig kunnen zijn voor je huidige
beroep?
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst krijg je een korte
introductie over het vak herstelcoaching, de herstelcoachopleiding en de mogelijkheden om na het volgen van de
opleiding werk te vinden in het vakgebied.
Datum

Do 30 januari 2020
Vr 14 februari 2020

Herstelcoaching
De herstelcoach werd voor het eerst in de letselschade
geïntroduceerd in de periode 2009-2011 tijdens het project
Pandora. Sinds die tijd is het vak verder ontwikkeld en zijn
er steeds meer professionele coaches bij gekomen.
Herstelcoaching maakt onderdeel uit van de herstelgerelateerde dienstverlening en focust zich daarbij met
name op sociaal en emotioneel herstel. Deze twee herstelgebieden zijn over het algemeen moeilijk op geld waardeerbaar en daardoor worstelen veel letselschadeprofessionals

Locatie
Tijdstip Inloop
Start voorlichting
Einde voorlichting
Kosten

Utrecht
13:00 uur
13:30 uur
15:30 uur
Gratis

Inschrijving

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

vergoeding in aanmerking komen.

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

• Voorlichting opleiding Herstelcoach

met vragen over dit vakgebied. Ook de juridische positie
van de herstelcoach is voor veel letselschadeprofessionals
nog onbekend, evenals de vraag welke schadeposten nu
precies in het kader van een herstelcoachtraject voor

Opleidingen en workshops gericht op herstelcoaching:
• Workshop Juridische aspecten van herstelcoaching
• Opleiding Herstelcoach

Voorlichtingsbijeenkomst
Herstelcoaching

9
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Inspirerend leiding geven aan professionals
3-Daagse opleiding te Amsterdam Inloop: 9:30 uur

Pag. 60

Voortvarend mensgericht behandelen van complexe letselschaden
1-Daagse cursus te Utrecht

Inloop: 9:30 uur

Pag. 12

Inloop: 9:30 uur

*

Jaarplan op 1 A4*
1-Daagse cursus te Utrecht

Shock- en affectieschade in de praktijk
1-Daagse cursus te Utrecht

Inloop: 12:30 uur

Pag. 15

Inloop: 13:00 uur

Pag. 9

Inloop: 9:30 uur

Pag. 16

Voorlichting opleiding Herstelcoach
Voorlichtingsmiddag te Utrecht
Stijlflexibiliteit
1-Daagse cursus te Utrecht

* Deze cursus staat niet in het boekje. Voor meer informatie check de website.
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Cursus Voortvarend mensgericht behandelen van complexe letselschaden
Het werkveld van de letselschaderegeling is volop in beweging. Er is steeds meer oog voor het adequaat begeleiden van
cliënten, waarbij nieuwe zienswijzen over begeleiding en vormen van dienstverlening hun intrede doen. Betrokkenen
worden hier aldoor mee geconfronteerd. Hoe geef je vorm aan vernieuwing en verandering en blijf je in control wanneer
de waan van de dag je het gevoel geeft dat er meer “werkdruk” ontstaat?

12

Professionals maken het verschil door met een open houding

Het programma is gericht op professionals direct betrokken bij

en daarbij passend gedrag de bestaande cultuur te verrijken

het regelen van letselschaden en biedt voldoende ruimte voor

met een veranderende, vernieuwende aanpak. Zaken die

het uitwisselen van ervaringen en gedachten. Zo leert u niet

inhoudelijk al goed gaan met een doortastende regievoering

alleen van de inleiders, maar ook van uw medecursisten.

nog beter begeleiden. Het maken van duidelijke keuzes niet uit

Bij de cursussen open inschrijving komt algemene casuïstiek

de weg gaan. Met goede inhoudelijke kennis van jurisprudentie

aan de orde. Bij incompany cursussen is het mogelijk ontwikke-

en richtlijnen, houding en gedrag, wat bijdraagt aan een

ling te zoeken aan de hand van specifiek voor uw organisatie

adequate regievoering. Er met elkaar uithalen wat mogelijk is.

van belang zijnde casuïstiek.

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van de recente

1-Daagse cursus

Voortvarend mensgericht
behandelen van complexe
letselschaden

Data

Di 4 februari 2020

ontwikkelingen in het werkveld van de letselschaderegeling.
U hebt inzicht verkregen in de kracht van persoonlijk leiderschap
in relatie tot het proces van letselschaderegeling. Ook het belang
van competentie ontwikkeling voor u zelf kwam aan de orde.
Door de vooral praktische aanpak worden u voldoende handvatten aangereikt in de vorm van voorbeelden en ideeën om met

Docent

Gerrit Hulsbergen en
Aart de Boon

een frisse, vernieuwende blik uw dagelijkse werk met meer regie
en plezier weer op te pakken
Locatie

Utrecht

Programma/Inhoud:

Tijdstip Inloop

9:30 uur

• Wet- en regelgeving (algemeen)

Start Cursus

10:00 uur

Einde Cursus

17:00 uur

Kosten

€ 599,- excl. BTW

Opleidingspunten

In aanvraag

• Betrokken partijen en organisaties
• Richtlijnen
• Begrippen
• Belangen
• Cultuur, houding en gedrag
• Competenties
• Herstelgerichte dienstverlening

Inschrijving

• Ontwikkelingen in het letselveld
• Casuïstiek

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Letselpraktijk

13

Letselpraktijk
14

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Workshop

Shock- en affectieschade
in de praktijk

Shockschade draait om de schadevergoeding waarop iemand
recht kan hebben als hij of zij een ongeval heeft waargenomen,
of direct geconfronteerd wordt met de ernstige gevolgen ervan.
Het gaat daarbij om het psychisch leed, dat rechtstreeks door
de confrontatie met het ongeval of de gevolgen ervan is en
wordt veroorzaakt.
Datum
Docent

Do 13 februari 2020
Freek Schultz

Locatie
Tijdstip Inloop
Start workshop
Einde workshop
Kosten

Utrecht
12:30 uur
13:00 uur
16:30 uur
€ 299,- excl. BTW

Opleidingspunten

NIVRE 3 punten

Inschrijving

Via www.letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Shock- en
affectieschade
in de praktijk

Letselpraktijk
De letselschadeprofessional opereert in een nichemarkt waarvoor zeer specifieke kennis is vereist. Tegelijkertijd worden er
ook op procesmatig vlak hoge eisen gesteld. Het is dan ook
niet alleen van belang dat de inhoudelijke kennis op peil wordt
gehouden, maar dat ook de belastbaarheid van de letselschadeprofessional niet overschreden wordt. Omdat in letselschadedossiers vaak sprake is van interpretatieverschillen, wordt er
vaak gediscussieerd en veelal met dezelfde partijen. Op het
moment dat die discussie op een relatiegerichte manier wordt
gevoerd kan dat het totale proces sneller en aangenamer laten
verlopen.
Cursussen op het gebied van letselpraktijk:
• Relatiegericht en overtuigend schrijven
• Professional well-being
• Voortvarend mensgericht behandelen van complexe
letselschaden
• Weerstand en feedback
• Effectief regelen en afhandelen schade dossier
• Juridische aspecten bij zelfstandigenschade
• Shock- en affectieschade in de praktijk
• Rouwen om baanverlies
• Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek naar would-be
• Beoordeling behoefte aan huishoudelijke hulp en
verlies zelfwerkzaamheid
15

Cursus Stijlflexibiliteit
In deze cursus staat een “Kleurentest” centraal; welke kleuren (drijfveren) motiveren jou als persoon.
Een heel goed werkende manier om je klanten, betrokkenen, contactpersonen, collegae en jezelf beter te
leren kennen. We werken met 7 kleuren en aan de hand van de uitslag van een mini assessment gaan we
aan de slag om je gunfactor en je stijlflexibiliteit te vergroten. Het levert als extra bonus ook nog een veel
betere interne communicatie op.

16

“Als je alleen met je ogen kijkt dan zie je niet alles”. De

verkeerde zaken. Tijdens deze dag ontdek je uiteraard je

wereld draait snel en we worden steeds meer onbewust

eigen gedragsstijl en nog belangrijker, de gedragsstijl van

getraind om snel een aanname te doen in plaats van

je collega, klant of gesprekspartner. Je leert om gaan met

verder te kijken en eerst een paar objectieve vragen te

deze gedragsstijlen en je bent na afloop beter in staat om

stellen of heel goed te luisteren. We gunnen ons eigenlijk

de ander te motiveren en/of te begrijpen. Dit bevordert de

de tijd niet. Meestal besparen we de tijd dan op de

sfeer, de communicatie en het resultaat.

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
De theorie is gebaseerd op de onderzoeken van dr. Graves,

1-Daagse Cursus

Stijlflexibiliteit

Datum

Wo 19 februari 2020

waarin de gedragsstijlen (drijfveren) onder worden verdeeld in
7 Kleuren (stijlen/ drijfveren). Na deze dag ben je in staat om
deze 7 kleuren te herkennen en om pro-actief om te gaan met

Wo 22 april 2020

de motieven en drijfveren die achter deze kleuren zitten.
Deze cursus is inclusief een drijfverentest en een boek waarin
dieper op de theorie wordt ingegaan.

“Als je alleen met
je ogen kijkt,
zie je niet alles”
Remco Oranje

Docent

Remco Oranje

Locatie

Utrecht

Tijdstip Inloop

9:30 uur

Start Cursus

10:00 uur

Einde Cursus

17:00 uur

Kosten

€ 499,- excl. BTW

Opleidingspunten

In aanvraag

Inschrijving

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Competenties/
Vaardigheden
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Relatiegericht telefoneren
2-Daagse opleiding te Utrecht

Inloop: 9:30 uur

Check website

Inloop: 9:30 uur

Check website

8-Daagse opleiding te Rotterdam Inloop: 9:30 uur

Pag. 20

Netwerken kun je leren
1-Daagse cursus te Utrecht

2

3

Herstelcoach
Weerstand en feedback
1-Daagse cursus te Utrecht

5

5

Inloop: 9:30 uur

Pag. 26

Inloop: 9:00 uur

Pag. 28

Inloop: 12:00 uur

Pag. 30

Verlies van arbeidsvermogen
1-Daagse cursus te Utrecht
Rouwen om baanverlies
Workshop te Utrecht

9

11

De juridische aspecten van herstelcoaching
Workshop te Utrecht

Inloop: 14:00 uur

Pag. 34

Effectief regelen en afhandeling schade dossier
1-Daagse cursus

18

19

Inloop: 9:30 uur

Pag. 32

Beoordeling behoefte aan huishuidelijke hulp en verlies zelfwerkzaamheid
Workshop te Utrecht

Inloop: 12:30 uur

Pag. 36

Inloop: 9:00 uur

Pag. 40

Verlies van levensonderhoud
1-Daagse cursus te Utrecht

Meld je aan voor de
voorlichtingsbijeenkomst
op 30 januari of 14 februari
via letselopleidingen.nl

Opleiding Herstelcoach
De herstelcoach is een inmiddels niet meer weg te denken professional in het letselschadevak. In deze opleiding
leer je meer over de inhoud van het vak, de specifieke vaardigheden die de herstelcoach moet beheersen en
oefen je samen met een acteur de specifieke gesprekstechnieken. Deze opleiding is door het SNRO geaccrediteerd op HBO-niveau. Na het volgen van deze opleiding bestaat de mogelijkheid om je in te schrijven in het
NIVRE deskundigenregister (check voor meer informatie daaromtrent www.nivre.nl).
Inhoud van de lesdagen
1. Herstelcoach – visie of product?

5+6. Coachingstechnieken

2. De inrichting van het zorgsysteem rondom betrokkene

7. Psychosociale basiskennis

3. Stijlflexibiliteit

8. Rapporteren en communiceren

4. Wie ben ik als herstelcoach
20

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Dag 1: Herstelcoach - visie of product?
		
2 maart 2020

8-Daagse opleiding

Herstelcoach

Data

Leergang HC7
1. Ma 2 maart 2020

Doel en uitgangspunten van herstelcoaching

2. Di 17 maart 2020
3. Do 2 april 2020

Op deze dag komt de ‘waartoe-vraag’ aan de orde.

4. Do 23 april 2020

Wat onderscheidt de herstelcoach van andere professionals?

5+6. Di 24 april en ma 8 juni 2020

Een breed veld van het vak wordt geschetst: je leert wat de

7. Wo 13 mei 2020

rechten, plichten en bevoegdheden van de herstelcoach zijn.

8. Do 18 juni 2020

Wat zijn ook de grenzen aan het vak, wat is precies de ruimte
van de herstelcoach? Hoe is herstelcoaching ingebed in het
veld van de letselschade? Wie zijn de stakeholders? Wat is
de positie van het slachtoffer. Welke route heeft het slachtoffer
doorlopen voor deze bij de herstelcoach komt?
Er wordt bij de deelnemers kennis over de vaststelling van
letselschade verondersteld.

Examen
Docenten

Do 25 juni 2020
Francie Peters, Jacqueline Bakker,
Remco Oranje, Rosalie Met, George Smits

Locatie

Rotterdam

Tijdstip Inloop

9:30 uur

Start opleiding

10:00 uur

Einde opleiding

17:00 uur

Kosten

€ 4.499,- excl. BTW

Opleidingspunten

NVVA 21 punten - NIVRE 10 punten

Inschrijving

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Opleiding
Herstelcoach

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl
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Dag 2: De inrichting van het zorgsysteem
		
rondom betrokkene
		
17 maart 2020

Dag 3: Stijlflexibiliteit
		
2 april 2020
Deze dag draait om effectief communiceren met oog voor

Tijdens deze dag worden de volgende vragen beantwoord:

de drijfveren van je gesprekspartner. Dit doen we op basis
van de 7 verschillende drijfveren van Prof. Clare W. Graves.

• hoe zit het Nederlandse zorgsysteem in elkaar?

Welke drijfveren zijn dominant? (Je maakt van tevoren een

• hoe worden de beperkingen en vooruitzichten van een

online test). Hoe herken ik de drijfveren van mijn diverse

betrokkene vastgesteld?
• welke zorg en voorzieningen passen bij welke beperkingen

gesprekspartners? Hoe zorg ik dat ik de gesprekspartner
optimaal bejegen op basis van zijn/haar drijfveer? Hoe pas
ik de communicatie aan op mijn gesprekspartner?

(indicaties)?
• wie kan die passende zorg en voorzieningen leveren?
• welke kosten zijn daarmee gemoeid en hoe zit het
vergoedingensysteem in elkaar?
• is er voorliggende wet- en regelgeving die aangewend kan
of moet worden?
• wat is de rol van de mantelzorger?
• welke rol speelt de herstelcoach?

Dag 4: Wie ben ik als herstelcoach
		
23 april 2020
De competenties van de herstelcoach worden in kaart
gebracht. Hoe zit je persoonlijk profiel in elkaar, wat zijn je
ontwikkelpunten. Wat wordt verwacht van een herstelcoach?
Wat te doen met de eigen oordelen en de wens om te sturen?
Heb je angst om te confronteren? Ook komt de ijsbergtheorie
van Mc. Clelland aan de orde, evenals je kernkwaliteiten
belemmerende overtuigingen.
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Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Dag 5+6: Coachingstechnieken
		
24 april en 8 juni 2020
Deze dag draait om communicatie en integraal coachen. Verschil-

Tijdens deze 2 lesdagen oefen je twee keer met een acteur.

lende vormen van coaching komen aan de orde zoals oplossings-

In dat kader komen bijvoorbeeld het intakegesprek, het voort-

gericht coachen, positief coachen en systematisch coachen. Hoe

gangsgesprek, het gesprek met betrokkene en anderen (b.v.

pas je competenties toe: hoe blijf je onafhankelijk met een open

familie), het gesprek met een niet gemotiveerde betrokkene en

blik naar jouw zaak kijken? Competenties die je nodig hebt zijn

het gesprek met een betrokkene die zich niet aan de afspraken

o.a. bekrachtigen, wakker maken, ondersteunen, erkennen en

houdt aan de orde.

positief bevestigen. Hoe ga je om met weerstanden, slachtoffergedrag en passiviteit? Kun je een goede procesbegeleider zijn?
Hoe stimuleer je het nemen van regie door betrokkene en hoe
ondersteun je betrokkene om tot eigen plannen te komen.

Dag 7: Psychosociale basiskennis
		
13 mei 2020

Hoe ver ga je om het commitment van betrokkene te toetsen?
De dramadriehoek versus de winnaarsdriehoek wordt behandeld

Je doet kennis op van het meest voorkomende psychisch

evenals de diverse conflictstijlen. Met behulp van het interventie-

lijden, psychisch trauma bij medisch letsel. Neurotische klachten

model (elkaar coachen) leer je om een ‘nog betere’ herstelcoach

worden behandeld, met name angsten en welke interventies

te worden. Verder komt aan de orde hoe je bepaalt welke

mogelijk zijn. Het is belangrijk om psychosociale belemmeringen

betrokkene wel, en welke betrokkene niet geschikt is voor herstel-

en psychische ziekte te herkennen. Je doet bekendheid op

coaching. Wanneer moet je erkennen, meegaan en ondersteunen

met het bestaan van de DSMIV. Ook leer je over de rouwfase

en wanneer moet je kritisch zijn en confronteren?

(Kübler-Ross).

Opleiding
Herstelcoach
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Dag 8: Rapporteren en communiceren
		
18 juni 2020

2. Het schrijven van een stageverslag
3. Het presenteren van de stage.

Je leert een SMART plan te schrijven (opdracht vooraf).

Intervisie
Minimaal één door de groep zelf-georganiseerde (niet begeleide)
intervisiebijeenkomst maakt of maken deel uit van deze opleiding.

Wat moet daar dan in staan? Wat niet? Je leert over
de meest voorkomende valkuilen in de herstelcoachrapportage en hoe je moet rapporteren met het oog op
de verschillende belangen. Wat is het belang van de
schadereserve? Hoe communiceer je per mail en
telefoon met verschillende belanghebbenden?
Hoe zorg je er voor dat alle partijen betrokken blijven
tijdens het traject? Waar ligt de grens als het gaat om
de vertrouwensband met betrokkene? Wanneer moet
je het plan van aanpak aanpassen?

Opleiding Herstelcoach;
extra verplichte programma-onderdelen
Stage
1. Het organiseren en uitvoeren van een stage (min. 8 uren)
bij één of meer herstelcoach(es).
De stage kan bestaan uit:
a) Het uitvoeren van werkzaamheden als herstelcoach
		 onder begeleiding van een collega.
b) Het uitvoeren van een onderzoek met betrekking tot
		herstelcoaching.
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Reflectieverslag
Het schrijven van een reflectieverslag over je eigen proces
gedurende de opleiding.
Examen*
Het examen bestaat uit een praktijkexamen in 3 onderdelen:
1. Het schrijven van een plan van aanpak naar aanleiding van
een casus
2. Een gesprek met betrokkene naar aanleiding van een (andere)
casus
3. Een gesprek met een belangenbehartiger en een verzekeraar
naar aanleiding van het plan van aanpak.
Een schriftelijk examen: Een open boek examen van 1,5 uur waarin
toepassing van de lesstof wordt gevraagd.
Opdrachten vanuit de opleiding: Stageverslag, Reflectieverslag,
Plan van aanpak.
Examens tijdens de examendag*
- Theoretisch examen
- Praktijkexamen gesprek met betrokkene
- Praktijkexamen gesprek: toelichting plan van aanpak aan
belangenbehartiger en verzekeraar.
* Voor elk onderdeel van het examen dient een voldoende gescoord te worden.

Remco Oranje

Francie Peters

Docent dag 3;
Stijlflexibiliteit

Docent dag 1+8;
Module Herstelcoach - visie of product?
Rapporteren en Communiceren

Jaqueline Bakker

Rosalie Met
Docent dag 4,
dag 5+6;
Competenties
herstelcoach en
coachingstechnieken

Docent dag 2;
De inrichting van het zorgsysteem rondom
betrokkene

George Smits
Docent dag 7;
Psychosociale
basiskennis

Docenten opleiding Herstelcoach
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Cursus Weerstand en feedback
Als personenschade professional bevind je je regelmatig in diverse spanningsvelden waardoor er zich diverse
zaken kunnen afspelen in je brein (bijvoorbeeld je vlucht-/vechtreflex). Het is dan ook van het grootste belang
dat je je tijdig en op een juiste manier uitspreekt en/of grenzen aangeeft. Met andere woorden, hoe help je jezelf
vanuit je oerbrein weer in je cognitieve brein en zeg en doe je slimme dingen?
Doel en resultaat
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Na deze cursus weet je dat je reptielenbrein altijd op

om de ander in dergelijke situaties weer tot rede te

de loer ligt om jou te beschermen, maar dat het je ook

brengen. Na de cursus kun je ook op een eenvoudige

niet zulke handige dingen laat doen. Je herkent dit en

maar zeer effectieve en veilige manier feedback

weet vervolgens ook hoe hier weer uit te geraken om

geven, dusdanig dat de boodschap helder overkomt

vanuit je cognitieve brein slim te handelen. Ook leer je

maar zonder dat er schade aan de relatie ontstaat.

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Onderwerpen

1-Daagse Cursus

Weerstand en feedback

Datum

Di 3 maart 2020

Docent

Claudia Camu

Locatie

Utrecht

Tijdstip Inloop

9:30 uur

Start Cursus

10:00 uur

Einde Cursus

17:00 uur

Kosten

€ 449,- excl. BTW

Opleidingspunten

In aanvraag

Wees je bewust van je oerbrein en omzeil dit met je cognitieve brein
Wat triggert jou in je vlucht- of vechtreflex?
Hoe zet je belemmerende gedachten om in helpende gedachten?
Hoe ga je om met feedback?
Feedback geven in 7 veilige stappen.
Voor wie
Letselschade experts en –behandelaars, (Medisch) secretaresses,
Arbeidsdeskundigen, Medisch adviseurs en Herstelcoaches.

Letselpraktijk

Inschrijving

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl
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RekenCursus Verlies van arbeidsvermogen Art. 6:107 BW
In deze cursus gaan we in op het verzamelen van gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen en
berekenen van schade. Hierbij wordt de relevante fiscale en sociale wetgeving besproken. Voorts zal
worden ingegaan op het beoordelen van rapportages en berekeningen. We passen de belangrijkste
rekensystemen toe: het RekenProgramma® en A-letsel.
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De doelstelling van deze cursus is drieledig:

2. Er wordt ingegaan op het zelf maken van een

1. Er wordt ingegaan op het verzamelen van de

berekening. Na afloop bent u in staat om zelf een

gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen

(eenvoudige) schadeberekening te maken die aan alle

van de schade. Na afloop van de cursus kunt u de

eisen voldoet. Stap voor stap wordt het opstellen van

bokken van de schapen scheiden. Of anders gezegd:

de berekening besproken.

u hebt inzicht in de gegevens die benodigd zijn om

3. Tenslotte is de cursus bedoeld om u de kennis en

een adequate berekening te maken. Niet teveel

vaardigheden te geven schaderapporten van anderen te

gegevens, maar ook niet te weinig.

beoordelen. De cursus biedt u handvatten om een

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
rapportage voor punt door te werken. Na het beoordelen

1-Daagse Cursus

van de diverse punten bent u in staat een afgewogen

Verlies van arbeidsvermogen
Art. 6:107 BW

oordeel te geven over de uitgangspunten van een schade-

Datum

Do 5 maart 2020

rapport en de wijze waarop de uitgangspunten voor een

Docent

Erik-Jan Bakker

schadevergoeding-ineens samengesteld werden.

Locatie

Utrecht

Tijdstip Inloop

09.00 uur

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Start Cursus

09.30 uur

• Plan van aanpak berekening verlies van arbeidsvermogen.

Lunch

12.30 uur

• Toelichting verschillende inkomenscomponenten (o.a. overuren

Einde

16.30 uur

Kosten

€ 629,- excl. BTW
(in combinatie met inschrijving van de cursus
‘Verlies van levensonderhoud’ ontvangt u
€ 75,- excl. BTW korting per cursus)

zakenauto).
• Het bruto-netto traject.
• Berekening contante waarde: rekenrente, sterftekans en
fiscale schade.
• Wijzigingen inkomenssituatie met ongeval. Valkuilen bij
re-integratie.
• Diversen aspecten verlies van arbeidsvermogen en
toekomstschade.
• Pensioenschade.
• Wettelijke rente over verschenen schade.

Rekenen

Lunch

Bij de prijs inbegrepen

Cursusmap
& syllabus

Worden 2 weken van tevoren per e-mail toegezonden
De cursusmap en de syllabus ontvangt u op de
cursusdag.

Opleidingspunten NIVRE 6 punten
Doelgroep

Enige kennis over de vaststelling van letselschade
wordt verondersteld.

Niveau

Academisch

Inschrijving

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl
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Workshop Rouwen om baanverlies
In deze workshop worden wetenschappelijke inzichten en resultaten gedeeld rondom rouwen om baanverlies
en letselschade, praktijk en theorie aan elkaar gekoppeld, stilgestaan bij signalering van gecompliceerde
rouwklachten en de impact die het heeft op welzijn en perspectief van cliënten.
Binnen de letselschade gaat verlies van gezondheid

In het bijzonder hoe kun je gecompliceerde rouw-

vaak gepaard met verlies van werk, en vechten de

klachten herkennen, wat zijn risicofactoren, wat is de

primaire en secundaire verliezen om beurten om

impact van gecompliceerde rouw en wat is er nodig

aandacht. Een pittig proces voor cliënten, wat zelfs

om deze klachten te reduceren.

kan leiden tot de ontwikkeling van gecompliceerde
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rouwklachten. Tijdens de workshop word je mee-

Dit wordt besproken vanuit het perspectief rouwen om

genomen in de wereld van rouw en verlies.

baanverlies en gekoppeld aan de letselschade.

!
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Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Workshop

Rouwen om baanverlies

Datum

Do 5 maart 2020

Docent

Janske van Eersel

Locatie

Utrecht

Tijdstip Inloop

12:00 uur

Start workshop

12:30 uur

Einde workshop

16:30 uur

Kosten

€ 349,- excl. BTW

Opleidingspunten

In aanvraag
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Het betreft een interactieve workshop, met ruimte voor het

inbreng van casussen en vragen, zodat de nieuwe kennis en
inzichten direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

Janske van Eersel is buitenpromovendus bij de Universiteit

Inschrijving

Utrecht. Samen met prof. dr. Toon Taris en prof. dr. Paul Boelen
verricht zij sinds 2015 onderzoek naar gecompliceerde
rouwklachten als gevolg van baanverlies.

Letselpraktijk

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na

inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90

info@letselopleidingen.nl

31

Cursus Effectief regelen en afhandeling schade dossier
Het effectief regelen van een schadedossier blijkt toch altijd nog een vak apart!
Een cursus speciaal voor de jonge professionals in de letselschadebranche.
In deze cursus gaan we met elkaar aan de slag met

gebruik deze om het resultaat te optimaliseren.

de onderwerpen;

- Eenzijdig regelen

- Onderhandelen

Slimmer en effectiever zijn.

Bepaal je breekpunt en je optimale resultaat. Leer om

- Afhandelen van het regelingsgesprek

de juiste zaken tegen elkaar uit te onderhandelen.

Het is allemaal mensen werk. Bouw een gunfactor.

- Stijlflexibiliteit (7 kleuren drijfveren)

Groei van to know naar to like naar to trust!

Je werkt met diverse soorten mensen die je niet

- Interactie op menselijk niveau

allemaal op dezelfde wijze motiveert. Zorg dat je de

(niet gebaseerd op inhoud).

gedragsstijl van je gesprekspartner kan ontdekken en
32

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
1-Daagse Cursus

Datum

Effectief regelen en afhandeling
schade dossier
Wo 11 maart 2020
Do 14 mei 2020

We gaan samen aan de slag om de doorlooptijd van het regelen
van een dossier drastisch te verkorten en ervoor te zorgen dat de

Docent

Remco Oranje

Locatie

Utrecht

Tijdstip Inloop

9:30 uur

Start Cursus

10:00 uur

Einde Cursus

17:00 uur

Kosten

€ 599,- excl. BTW

Opleidingspunten

In aanvraag

resultaten onderaan de streep nog veel meer renderen.
Dus nu eens geen cursus op gebied van inhoud, maar we gaan
deze dag kijken naar onze menselijke houding, onze talenten en
de motivatie van onze gesprekspartners.

Inschrijving

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Letselpraktijk
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Workshop De juridische aspecten van herstelcoaching
De herstelcoach is inmiddels een vaste waarde als het gaat om herstelgerelateerde dienstverlening. Met de opening
van het NIVRE register voor herstelcoaches is een nieuwe fase van professionalisering aangebroken. Daardoor is het
aanbod van deskundige herstelcoaches toegenomen. Desalniettemin is er ook nog onduidelijkheid over welke rol de
herstelcoach nu precies speelt en wat een herstelcoachtraject inhoudt. Dat zorgt ervoor dat de herstelcoach soms op
basis van een verkeerd verwachtingspatroon wordt ingezet. Deze workshop wil duidelijkheid scheppen over de vraag
in welke gevallen de herstelcoach van meerwaarde kan zijn en wanneer niet.
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Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
De workshop kent 3 specifieke onderwerpen:

Workshop

De juridische aspecten van
herstelcoaching

Datum

Ma 9 maart 2020

Docent

Francie Peters

• de ontstaansgeschiedenis van herstelcoaching
in de letselschade

Locatie

Utrecht

• doelstelling van een herstelcoachtraject

Tijdstip Inloop

14:00 uur

Start workshop

14:30 uur

Einde workshop

16:30 uur

Kosten

€ 229,- excl. BTW

Opleidingspunten

NIVRE 2 punten

1. Herstelgerelateerde dienstverlening in het algemeen
2. De rol van de herstelcoach
3. Juridische aspecten van herstelcoaching
Behandeld worden:
• de 5 vormen van herstelgerelateerde dienstverlening

• de 5 gouden regels van herstelcoaching
• hoe gaat het recht om met niet materiele wensen?
• welke rol speelt de schadebeperkingsplicht?
• kan de Herstelcoach eenzijdig worden benoemd?
• bespreken van casuistiek
Deelnemers aan de workshop kunnen van tevoren vragen
indienen die in de presentatie zullen worden meegenomen.

Inschrijving

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Herstelcoaching
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Workshop Beoordeling behoefte aan huishoudelijke hulp
en verlies zelfwerkzaamheid
In de letselschaderegeling is het verlies aan arbeidsvermogen een belangrijke schadepost. Primair gaat
het om betaalde arbeid, maar ook de behoefte aan huishoudelijke hulp en het verlies zelfwerkzaamheid
vallen onder het verlies aan arbeidsvermogen. Zeker bij jongere mensen en/of zwaardere beperkingen
zijn dit belangrijke schadeposten. Maar hoe deze schadeposten vast te stellen?
Partijen kunnen met elkaar van mening verschillen

omvang van deze schadeposten. Maar hoe gaat de

over de behoefte aan huishoudelijke hulp en het

arbeidsdeskundige te werk? Wat zijn de onderzoeks-

verlies zelfwerkzaamheid. Of verwachten beiden

methoden, welke normen of hulpsystemen zijn er?

dat het om een grotere schadepost en willen deze

Welke informatie heeft de arbeidsdeskundige nodig

deskundig beoordeeld hebben. De arbeidsdeskundige

om het onderzoek te kunnen doen?

is de deskundige die onderzoek kan doen naar de
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K
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• De rol van de arbeidsdeskundige

T
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A
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Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Workshop

Beoordeling behoefte
aan huishoudelijke hulp en
verlies zelfwerkzaamheid

Datum

Wo 18 maart 2020

Docent

Peter van der Ham

Locatie

Utrecht

Tijdstip Inloop

12:30 uur

Start workshop

13:00 uur

Einde workshop

17:00 uur

Kosten

€ 345,- excl. BTW

Opleidingspunten

In aanvraag

Niveau

Hbo/academisch

• Informatie over de belastbaarheid
• Normering huishoudelijke hulp
• Demonstratie systeem GITHA

• Voorzieningen en hulpmiddelen
• Normering zelfwerkzaamheid

• Schatting verlies zelfwerkzaamheid

Inschrijving

• Casuïstiek

De workshop is bedoeld voor deelnemers die te maken hebben
of gaan krijgen met toekomstig verlies aan arbeidsvermogen.

Letselpraktijk

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl
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Management
38

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Soms is het fijn om te kunnen sparren met iemand van
buiten je organisatie. Iemand die verstand heeft van het
managementvak, maar die ook ervaring heeft in de letselschade. Veel van de docenten binnen Letsel Opleidingen
zijn ook beschikbaar als coach.
Wij plannen altijd eerst een intakegesprek in waarin jij aan kunt
geven wat jij precies nodig hebt van jouw coach. Gaat het jou
vooral om vakinhoudelijke verdieping, om ontwikkeling van managementvaardigheden of zoek je het meer in de persoonlijke
groei? Het antwoord op die vragen is van belang om te bepalen
welke coach het beste bij jou past. Als die coach eenmaal is
gevonden, wordt een persoonlijk coachingstraject uitgestippeld
waarin ook afspraken worden gemaakt over de duur van jouw
traject en de doelstellingen die je binnen dat traject wilt behalen.
Coaches
Kosten
Meer informatie

Gerrit Hulsbergen, Rosalie Met en
Francie Peters
Er wordt een specifieke offerte uitgebracht
op basis van de gemaakte afspraken
030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Management
Als manager van letselschadeprofessionals kan het
moeilijk zijn de balans te vinden tussen klanttevredenheid,
medewerkertevredenheid en het behalen van gestelde
doelstellingen. Je opereert in een nichemarkt waar het draait
om heel specifieke kennis. Daardoor zit je per definitie in
een uitzonderingspositie, helemaal als degene die jou moet
beoordelen een generieke manager is. Het behalen van
procesmatige doelstellingen is dan ook geen sinecure,
zeker niet als je druk voelt om meer te presteren met minder
geld. Aan het einde van de dag heb je niet te maken met
dossiers, maar met mensen en ook in dat kader moeten
normen behaald worden en de klanttevredenheid geborgd.
Cursussen en opleidingen op het gebied van Management:
• Claim yourself – persoonlijk leiderschap voor letselschadeprofessionals
• Inspirerend leiding geven aan professionals
• Jaarplan op 1 A4

Coaching voor
managers in de
letselschade

• Coaching voor managers in de letselschade
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RekenCursus Verlies van levensonderhoud Art. 6:108 BW
In deze cursus gaan we in op het verzamelen van gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen en
berekenen van overlijdensschade. Relevante fiscale en sociale wetgeving wordt besproken. Uitvoerig
wordt de berekeningsmethodiek van overlijdensschade besproken. Hierbij gaan we in op de vraag hoe de
behoefte van de nabestaanden wordt vastgesteld, wat de schade is en welke andere factoren van belang
zijn. We gebruiken de belangrijkste rekensystemen, het RekenProgramma® en A-letsel.

40

De doelstelling van deze cursus is drieledig:

om een adequate berekening te maken.

1. Er wordt ingegaan op het verzamelen van de

Niet teveel gegevens, maar ook niet te weinig.

gegevens die benodigd zijn voor het beoordelen van

2. Er wordt ingegaan op het zelf maken van een

de schade. Na afloop van de cursus kunt u

berekening. Na afloop bent u in staat om zelf een

de bokken van de schapen scheiden. Of anders ge-

(eenvoudige) schadeberekening te maken die

zegd: u hebt inzicht in de gegevens die benodigd zijn

aan alle eisen voldoet.

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Stap voor stap wordt het opstellen van de berekening besproken.

1-Daagse Cursus

3. Tenslotte is de cursus bedoeld om u de kennis en vaardigheden te geven schaderapporten van anderen te beoordelen.
De cursus biedt u handvatten om een rapportage punt voor punt
door te werken. Na het beoordelen van de diverse punten bent
u in staat een afgewogen oordeel te geven over de uitgangspunten van een schaderapport en de wijze waarop de uitgangspunten voor een schadevergoeding-ineens samengesteld
werden.
De volgende onderwerpen worden behandeld:

Verlies van levensonderhoud
Art. 6:108 BW

Datum

Do 19 maart 2020

Docent

Erik-Jan Bakker

Locatie

Utrecht

Tijdstip Inloop

09.00 uur

Start Cursus

09.30 uur

Lunch

12.30 uur

Einde

16.30 uur

Kosten

€ 629,- excl. BTW
(in combinatie met inschrijving van de cursus
‘Verlies van arbeidsvermogen’ ontvangt u
€ 75,- excl. BTW korting per cursus)

• Begrippenkader: netto besteedbaar gezinsinkomen, behoefte,
behoeftigheid.
• Rekentechnische uitwerking.

Lunch

Bij de prijs inbegrepen

• Inkomenscomponenten na overlijden.

Cursusmap
& syllabus

Worden 2 weken van tevoren per e-mail toegezonden
De cursusmap en de syllabus ontvangt u op de
cursusdag.

Opleidingspunten

NIVRE 6 punten

Doelgroep

Enige kennis over de vaststelling van letselschade
wordt verondersteld.

Niveau

Academisch

Inschrijving

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

• Pensioenopbouw.
• Studerende kinderen, looptijd.
Weggevallen uitgaven en bijkomende uitgaven.
• Kapitalisatie schade.

Rekenen
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30

1

EVENEMENTEN IN APRIL
Rekenkundige en arbeidsdeskundige aspecten bij zelfstandigenschade

2

Cursus te Utrecht

6
8
8
16
22
24

Inloop: 9:30 uur/13:15 uur

Pag. 44

Netwerken kun je leren*
1-Daagse cursus te Utrecht Inloop: 9:30 uur

*

Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek naar would-be
Workshop te Utrecht

Inloop: 12:30 uur

Pag.46

Relatiegericht en overtuigend schrijven
2-Daagse opleiding te Utrecht Inloop: 9:30 uur

Pag. 48

Zelfstandig rekenen
Workshop te Utrecht

Inloop: 12:30 uur

Pag. 51

Inloop: 9:30 uur

Pag. 16

Inloop: 12:30 uur

Pag. 52

Stijlflexibiliteit
1-Daagse cursus te Utrecht
CRPS
Workshop te Utrecht

* Deze cursus staat niet in het boekje. Voor meer informatie check de website.
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Cursus Rekenkundige en arbeidsdeskundige aspecten
bij zelfstandigenschade
In de letselschaderegeling krijgen wij steeds meer te maken met zelfstandig ondernemers. De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Naast de meer traditionele MKB-ers is met name het aantal ZZP-ers sterk
toegenomen. De verzekeringsgraad is relatief laag en daarom worden zelfstandig ondernemers vanaf het
eerste moment geconfronteerd met financiële vraagstukken. Dat vraagt van de letselschadeprofessional
specialistische kennis.

44

Deze opleidingsdag bestaat uit 2 delen:

Besproken wordt:

Een arbeidsdeskundig deel en een rekenkundig deel.

• De rol van de arbeidsdeskundige

In het arbeidsdeskundige deel gaat het over het belang

• Vraagstelling

van proactief handelen en behoud van de continuïteit

• Analyse van het bedrijf en taak- en functieanalyse

van het bedrijf.

• Financiële quickscan

P
O
=
OP

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Cursus

Rekenkundige en arbeidsdeskundige
aspecten bij zelfstandigenschade

Datum
Docent

Do 2 april 2020
Peter van der Ham (ochtend)
Erik-Jan Bakker (middag)
Je kunt je afzonderlijk inschrijven voor de ochtenden middagsessie. Schrijf je je in voor beide onderdelen, dan geldt een gereduceerde prijs.

• Knelpuntenanalyse

• Vervangende arbeid, voorzieningen, organisatiewijzigingen
• Samenwerking met AOV-verzekeraar
• Re-integratie
• Casuïstiek

In het rekenkundige deel worden de rekenkundige aspecten
nader beschouwd:

E
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• Hoe komt het inkomen van een ondernemer tot stand?
• Welke informatie is benodigd?

• Wat is de rechtsvorm van de onderneming?
• Hoe gaan we om met de auto van de zaak en privékosten
via de zaak?
• Vervanging van de ondernemer
• AOV-uitkeringen
• Re-integratie

• Fiscale aspecten schadevergoeding

Letselpraktijk

Rekenen

Cursus Arbeidsdeskundige aspecten
Tijdstip Inloop
half uur voor aanvang cursus
Start Cursus
09:30 uur
Einde Cursus
12:30 uur
Kosten ochtend € 345,- excl. BTW
Cursus Rekenkundige aspecten
Start Cursus
13:15 uur
Einde Cursus
17:45 uur
Kosten middag € 345,- excl. BTW
Kosten gecombineerd ochtend- en middag
€ 599,- excl. BTW
Locatie
Utrecht
Niveau
Hbo/academisch
Opleidingspunten In aanvraag
Inschrijving
Via letselopleidingen.nl.
Je ontvangt na inschrijving
direct een bevestiging per email.
Meer informatie 030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl
45
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Workshop Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek
naar would-be
In de letselschaderegeling is het verlies aan arbeidsvermogen een belangrijke schadepost, zeker als het
om toekomstig verlies aan arbeidsvermogen gaat. Partijen willen inzicht in de hypothetische carrière- en
verdienmogelijkheden en vaak ook de resterende verdiencapaciteit. Het is de arbeidsdeskundige die onderzoek
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doet naar de would-be situatie en passende arbeid. Maar hoe gaat hij of zij te werk, wat zijn de methoden van
onderzoek, welke bronnen kunnen gebruikt worden?
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Zeker bij zaken met langere looptijden is inzicht in de

tot aan het ongeval, maar zal ook andere bronnen

would-be situatie van groot belang. Maar hoe kom je

raadplegen. Dat kunnen ex-werkgevers zijn, maar ook

op een waarschijnlijk scenario, want ook een arbeids-

scholen. Daarnaast spelen statistieken een rol. Maar

deskundige heeft geen glazen bol? De arbeidsdes-

welke statistieken zijn betrouwbaar, op de casus van

kundige doet uitgebreid onderzoek naar alle aspecten

toepassing en hoe deze te interpreteren?

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Workshop

Arbeidsdeskundige aspecten bij
onderzoek naar would-be

Datum

Wo 8 april 2020

Docent

Peter van der Ham

Locatie

Utrecht

Tijdstip Inloop

12:30 uur

Start workshop

13:00 uur

Einde workshop

17:00 uur

Kosten

€ 345,- excl. BTW

• Vraagstelling

Opleidingspunten

In aanvraag

• Methode van onderzoek

Niveau

Hbo/academisch

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• De rol van de arbeidsdeskundige

• Bronnenonderzoek en statistiek
• Passende arbeid bij letselschade

Inschrijving

• Casuïstiek
De workshop is bedoeld voor deelnemers die te maken hebben
of gaan krijgen met toekomstig verlies aan arbeidsvermogen.

Letselpraktijk

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl
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Opleiding Relatiegericht en overtuigend schrijven
In je hoofd heb je prima op een rijtje wat je wil gaan vragen of vertellen, maar hoe zet je dit snel, doeltreffend en
helder op papier? En dan ook nog zodanig dat het eenduidig en vriendelijk is? Dat is soms best lastig, met als
gevolg een onduidelijke of niet echt vriendelijke berichtgeving. Niet zo verwonderlijk, want je non-verbale skills
kun je niet inzetten en interpretatie is de grootste ruis op de lijn. Om de schriftelijke boodschap bij de ander
exact te laten landen zoals jij in gedachten had, vereist daarom nogal wat van je.
Doel en resultaat:
Na deze opleiding schrijf je duideljk doel- en doel-

overtuigend is. En omdat je weet af te stemmen op je

groepgericht. Verder weet je door de 5 stappen van

lezer, zet je deze gemakkelijker aan tot actie en staat

het schrijfproces precies hoe je snel een goede mail of

deze open voor jouw argumenten.

brief opstelt die lekker leesbaar, eenduidig en
48

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Onderwerpen:
•

Communicatie

•

Nederlands in een notendop (optioneel)

•

Taalniveau’s, Taal ‘voutjes’ en Taalverwarring

•

Schrijven met een doel

•

Afstemmen op je doelgroep / lezer

•

Mailen met een gunfactor

•

Het schrijfproces in 5 stappen

•

Overtuigend schrijven en Positief Formuleren

•

2-Daagse Opleiding

Relatiegericht en overtuigend
schrijven

Datum

Wo 8 april 2020
Wo 15 april 2020

Docent

Claudia Camu

Structuur, opbouw en alinea’s

Locatie

Utrecht

•

Een slecht-nieuwsbericht schrijven

Tijdstip Inloop

9:30 uur

•

Redigeren

•

Schrijfopdrachten en Analyse

Start Opleiding

10:00 uur

Einde Opleiding

17:00 uur

Kosten

€ 999,- excl. BTW

Opleidingspunten

In aanvraag

Voor wie:
Letselschade experts en –behandelaars,
(Medisch) secretaresses, Arbeidsdeskundigen,
Medisch adviseurs en Herstelcoaches.

Inschrijving

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Letselpraktijk

49

Rekenen
50

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Workshop

Zelfstandig rekenen

Na het volgen van de rekencursussen weet je theoretisch
gezien hoe een schadeberekening tot stand komt. Toch kan de
stap naar het zelf maken van een (eenvoudige en/of indicatieve)
berekening of het maken van een goede schadereservering nog
groot zijn. Dat heeft veelal te maken met onbekendheid met het
RekenProgramma®, waardoor je niet op de hoogte bent welke
posten waar in het programma moeten worden ingevuld om een
betrouwbare berekening van de schade te krijgen.

Rekenen
Letselschadeprofessionals zijn veelal juristen. Er zijn
uitzonderingen, maar vaak is de affiniteit met woorden iets
groter dan de affiniteit met cijfers. Toch komt het in veel
letselschadezaken uiteindelijk ook aan op cijfers. De letselschadeprofessional die zelf niet in staat is een complexe
schadeberekening te maken, moet wel in staat zijn een

Datum

Do 16 april 2020

dergelijke complexe schadeberekening te beoordelen.

Docent

Erik-Jan Bakker

Locatie

Utrecht

Het is dan ook van belang de systematiek van de letsel-

Tijdstip Inloop

12.30 uur

Start workshop

13.00 uur

Einde workshop

17.30 uur

Kosten

€ 345,- excl. BTW*

Niveau

Academisch

Inschrijving

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90 info@letselopleidingen.nl

*Houders van een licentie van het RekenProgramma® krijgen een korting van
€ 245,- op het cursusgeld. Aan deelnemers van de workshop die binnnen
1 maand na het volgen van deze workshop een licentie op het RekenProgramma® nemen, wordt een korting op de licentiekosten verstrekt van
€ 245,-

Workshop
Zelfstandig
rekenen

schadeberekening te kunnen doorgronden om, mede op
basis van die kennis, de scenario’s op te kunnen stellen die
uitgerekend moeten worden en de gewenste informatie aan
te kunnen leveren.
Cursussen gericht op rekenen:
• Verlies van arbeidsvermogen
• Verlies van levensonderhoud
• Rekenkundige en juridische aspecten bij zelfstandigenschade
• Zelfstandig rekenen
• Rekenkundige en arbeidsdeskundige aspecten
bij zelfstandigenschade
51

Workshop CRPS
In deze workshop wordt een overzicht gegeven over het stellen van de diagnose Chronisch Regionaal
Pijnsyndroom en differentiaal diagnostische overwegingen. Deze functionele stoornis kan geschaard
worden onder de groep van niet objectiveerbare aandoeningen zoals Whiplash en bekkeninstabilteit en
levert in de beoordeling vaak vragen en discussiepunten op.
In deze workshop wordt ingegaan op de discrepantie

Er zal worden gewerkt met casuïstiek uit de dagelijkse

die er veelal bestaat tussen functional impairment en

praktijk van zowel de bovenste als de onderste

beperkingen en hoe deze te beoordelen zijn in een

extremiteit. Deelnemers wordt gevraagd om eigen

medisch-juridische context. Het interpreteren van

casuïstiek en vragen in te brengen.

de resultaten en het maken van de vertaalslag naar
functionerende beperkingen is maatwerk.

52
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Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Workshop

CRPS

Datum

Vr 24 april 2020

Docent

Arie van Vugt

Locatie

Utrecht

Tijdstip Inloop

12:30 uur

Start workshop

13:00 uur

Einde workshop

15:00 uur

Kosten

€ 249,- excl. BTW
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Programma:

• Lezing 1 uur

• Casuïstiekbespreking (deelnemers brengen voorafgaand
casuïstiek in)

Opleidingspunten

In aanvraag

Niveau

Hbo/academisch

Inschrijving

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na

inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90

info@letselopleidingen.nl

Medisch

53

Medisch
54

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Workshop

Neuropsychologisch onderzoek

Medisch

Neuropsychologisch onderzoek wordt ingezet om het cognitieve functioneren in kaart te brengen en eventuele cognitieve
klachten beperkingen te objectiveren. Tevens wordt daarbij
gekeken naar inspanning en inzet, en de eventuele invloed
van een suboptimale prestatie.

Als het gaat om medische aspecten in de letselschade
beseffen maar weinigen dat dit echt een vak apart is.
Aan de medisch adviseur wordt namelijk een vraag
gesteld die geen enkele arts graag wil beantwoorden:
“Wat gaat er in de toekomst gebeuren”. Niemand weet

Datum

Check de website!

Docent

Sarah Moss

Locatie

Utrecht

Tijdstip Inloop

14:00 uur

Start workshop

14:30 uur

Einde workshop

16:30 uur

Kosten

€ 229,- excl. BTW

In dat kader is het handig om over een aantal veel voor-

Opleidingspunten

NIVRE 2 punten

komende ziektebeelden meer te weten te komen.

Inschrijving

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

het antwoord op die vraag, ook de medisch adviseur
niet. Toch draaien veel letselschadezaken juist om de
beantwoording van die vraag. En dat is ook de reden
dat er verschillen in interpretatie kunnen ontstaan. De
letselschadeprofessional is geen medicus, maar moet
die interpretatieverschillen wel juridisch kunnen duiden.

Medische lezingen:
• Neuropsychologisch onderzoek
• PTSS
• CRPS

Workshop
Neuropsychologisch onderzoek
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EVENEMENTEN IN MEI

7

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Rekenkundige en juridische aspecten bij zelfstandigenschade
Cursus te Utrecht

12

Inloop: 9:30 uur

Pag. 58

Inspirerend leiding geven aan professionals
3-Daagse opleiding te Rotterdam Inloop: 9:30 uur

14

Effectief regelen en afhandeling schade dossier

20

Re-integratie in en rond de letselschade praktijk

1-Daagse cursus te Utrecht

Workshop te Utrecht

Inloop: 9:30 uur

Inloop: 9:00 uur

Pag. 60

Pag. 32

Pag. 62
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Cursus Rekenkundige en juridische aspecten bij zelfstandigenschade
Voor juristen is het zaak om bij zelfstandigenschades goed in het oog te houden welke oplossingen ons rechtssysteem biedt. Het is immers de jurist die de uitgangspunten dicteert die door de rekenkundige als uitgangspunt
worden genomen voor zijn berekening. Deze cursus bestaat uit twee dagdelen waarvoor afzonderlijk kan worden
ingeschreven.

58

In het ochtenprogramma komen de juridische beginselen

juridisch als praktisch. In het middagprogramma komt het

van het schadevergoedingsrecht aan de orde en de

rekenkundige deel aan de orde:

specifieke juridische aspecten bij zelfstandigenschade.

• Hoe komt het inkomen van een ondernemer tot stand?

De jurisprudentie wordt uitgediept en geanalyseerd.

• Welke informatie is benodigd?

Ook aan de orde komt het bewijs van schade, zowel

• Wat is de rechtsvorm van de onderneming?

!
S
KAN

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Cursus

Rekenkundige en juridische
aspecten bij zelfstandigenschade

Datum
Docent

Do 7 mei 2020
Freek Schultz (ochtend)
Erik-Jan Bakker (middag)
Je kunt je afzonderlijk inschrijven voor de ochtenden middagsessie. Schrijf je je in voor beide onderdelen, dan geldt een gereduceerde prijs.

Cursus Juridische aspecten
Tijdstip Inloop
09:00 uur
Start Cursus
09:30 uur
Einde Cursus
12:30 uur
Kosten ochtend € 345,- excl. BTW
Cursus Rekenkundige aspecten
Tijdstip Inloop
12:45 uur
Start Cursus
13:15 uur
Einde Cursus
17:45 uur
Kosten middag € 345,- excl. BTW
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• Hoe gaan we om met de auto van de zaak en privékosten
via de zaak?
• Vervanging van de ondernemer
• AOV-uitkeringen

Kosten gecombineerd ochtend- en middag
€ 599,- excl. BTW

• Re-integratie

• Fiscale aspecten schadevergoeding

Letselpraktijk

Rekenen

Locatie
Utrecht
Niveau
Hbo/academisch
Opleidingspunten In aanvraag
Inschrijving
Via letselopleidingen.nl.
Je ontvangt na inschrijving
direct een bevestiging per email.
Meer informatie 030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl
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Opleiding Inspirerend leiding geven aan professionals
Personenschade professionals zijn best eigenwijs en dat verlangt het vak ook. Maar als leidinggevende kan
dat nog wel eens voor lastige situaties zorgen. Je wilt je experts vrij laten in het uitoefenen van hun vak, maar
anderzijds ben je ook eindverantwoordelijk voor het functioneren van het team en is het jouw taak je mensen
bij te sturen en te coachen waar nodig. Leidinggeven is echt een vak naast je andere vak, dus welke skills zet
je (anders) in en welke vaardigheden kun je (verder) ontwikkelen?
Doel en resultaat:
Na deze opleiding ben je je bewuster van je rol en verantwoordelijkheden als leidinggevende en heb je een betere
helicopterview. Verder krijg je meer inzicht en overzicht en kun je het allerbeste uit jezelf en je team halen.
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Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
Onderwerpen:

3-Daagse Opleiding

Inspirerend leiding geven aan
professionals

Datum

Di 4, 11 en 18 februari 2020

• Zelfreflectie en rolverwachting
• Communicatie
• Mindset (Fixed / Growth)
• Teameffectiviteit

Di 12, 19 en 26 mei 2020

• Gedragsanalyse
• Intrinsieke motivatie

Docent

Claudia Camu

Locatie

Rotterdam

• Gunfactor en sociale vaardigheden

Tijdstip Inloop

9:30 uur

• Beïnvloeden

Start opleiding

10:00 uur

• Persoonlijk Leiderschap (Covey)

Einde opleiding

17:00 uur

Kosten

€ 1.249,- excl. BTW

Opleidingspunten

In aanvraag

• Kwaliteiten en valkuilen
• Onze 3 breinen
• Omgaan met weerstand

• Sitiationeel Leidinggeven
• Case analyse
• Gesprekstechnieken
Voor wie:
Leidinggevende personenschade professionals

Inschrijving

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Management

61

Cursus Re-integratie in en rond de letselschade praktijk
Werkgevers hebben de verplichting om na letsel terugkerende werknemers met inachtneming van de
Wet Poortwachter te re-integreren. De binnen de letselschadepraktijk te stellen eisen aan re-integratie
verschillen wezenlijk met de eisen in andere sectoren. In deze cursus wordt hierop ingezoomd.
In deze cursusdag wordt stilgestaan bij de aan de

De ontwikkeling vanuit jurisprudentie over de

werkgever in de re-integratie te stellen eisen, en aan

schadebeperkingsplicht wordt hierin betrokken.

bij de positie van re-integratie binnen het aansprake-

Het behouden van de arbeidsplaats en of arbeids-

lijkheidsrecht. Door in het letselschadetraject tijdig aan

organisatie heeft een belangrijke plaats binnen deze

beide trajecten aandacht te besteden kan grote winst

dag. Immers, de kans op een duurzaam re-integratie

worden behaald. De rechten en plichten van alle

resultaat is het grootst bij de eigen werkgever.

factoren worden belicht.

62

KA

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
1-Daagse cursus

Re-integratie in en rond de
letselschade praktijk

Datum

Wo 20 mei 2020

Docent

Lydia Charlier
Erwin Audenaerde

Bij verstoringen van de relatie tussen werkgever en werknemer

Locatie

Utrecht

en/of de verzekeraar kan het tijdig inzetten van (preventieve

Tijdstip Inloop

9:00 uur

en/of gecombineerde) mediation een positieve wending aan de

Start Cursus

9:30 uur

Einde Cursus

16:30 uur

van mediation en de te nemen stappen toegelicht.

Kosten

€ 599,- excl. BTW

Docenten:

Opleidingspunten

In aanvraag

Niveau

Hbo/academisch

Inschrijving

Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
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re-integratiekansen geven. Vanuit de zowel de letselschade-

praktijk als de arbeidsrechtpraktijk worden de mogelijkheden

Lydia Charlier, advocaat en MfN mediator
Erwin Audenaerde, arbeidsdeskundige

inschrijving direct een bevestiging per email.

Meer informatie

030 204 10 90

info@letselopleidingen.nl

Letselpraktijk
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Competenties/
Vaardigheden

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.
3-Daagse Opleiding

Impactvol Communiceren

In de cursus Impactvol communiceren in de letselschade,
ontdek je als deelnemer de kracht van bewuste communicatie in het aangaan van duurzame werkrelaties met andere
letselschadeprofessionals en belanghebbenden. We gaan
aan de slag met het oefenen van uitdagende gesprekssituaties en kijken hoe je jezelf nog beter kunt presenteren
als prettige gesprekspartner voor zowel je wederpartij als
de belanghebbende.
Programma

Data
Docent
Locatie
Tijdstip Inloop
Start opleiding
Einde opleiding
Kosten
Opleidingspunten
Inschrijving
Meer informatie

Dag 1: Communicatievaardigheden
Dag 2: Gesprekspracticum met trainingsacteur
Dag 3: Jezelf presenteren
Check de website!
Peter van Klingeren
Utrecht
9:30 uur
10:00 uur
17:00 uur
€ 1.899,- excl. BTW
NIVRE 6 punten
Via letselopleidingen.nl. Je ontvangt na
inschrijving direct een bevestiging per email.
030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Impactvol
communiceren in
de letselschade

Competenties en Vaardigheden
Uiteindelijk draait het letselschadevak ook om communicatie.
Veel kan gewonnen of verloren worden met het aanslaan van
de juiste of verkeerde toon. Het is dan ook belangrijk dat je
je kunt inleven in de positie en het belang van de ander, juist
als je het niet met elkaar eens bent. Als je daarbij ook weet
waar je eigen valkuilen liggen en daardoor beter om kunt
gaan met je eigen gevoeligheden, is de basis gelegd voor
een relatiegerichte communicatie. Die communicatieve
vaardigheden kun je natuurlijk ook gebruiken om je eigen
netwerk uit te breiden of beter te benutten.
Cursussen en opleidingen gericht op competenties en
vaardigheden:
• Relatiegericht telefoneren
• Stijlflexibiliteit
• Netwerken kun je leren
• Impactvol Communiceren
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Dit boekje is een uitgave van Letsel Opleidingen B.V.
©2020. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Letsel Opleidingen B.V..
Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg kan
Letsel Opleidingen B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

Claudia Camu

Voor al onze opleidingen geldt:
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Annulering
Tot zes weken voor aanvangsdatum kan er
uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd.
Daarvoor wordt € 75,- excl. btw administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering
binnen zes weken voor de datum van de
bijeenkomst wordt het volledige bedrag in
rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding
binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
Het is (kosteloos) mogelijk een plaatsvervanger
deel te laten nemen aan de cursus.

Sarah Moss
Gerrit Hulsbergen

Peter van Klingeren

Wijzigingen voorbehouden
De organisatie behoudt zich het recht voor programma-en/of locatiewijzigingen aan te brengen. Deelnemers worden voorafgaand aan de
cursus over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend
bij de organisatie.

Jaqueline Bakker

George Smits

Onno de Klerk
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Rosalie Met
Aart de Boon

Arie van Vugt
Erik-Jan Bakker

Lydia Charlier

Remco Oranje

Francie Peters

Erwin Oudenaerde

Freek Schultz

Janske van Eersel
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check onze website
voor het meest
actuele aanbod:
letselopleidingen.nl

LETSEL OPLEIDINGEN B.V.

Europalaan 500
3526 KS Utrecht
T 030 204 10 90

Correspondentieadres
Postbus 14
3500 AA Utrecht

info@letselopleidingen.nl
www.letselopleidingen.nl

BTW NL859925894B01
KvK 74500953
IBAN NL44RABO0341002763

