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Leerzaam

Zoals voor vrijwel iedereen liepen zaken in het afgelopen jaar anders dan op voorhand bedacht. Zo ook voor ons.
Ook wij moesten in eerste instantie de zaak ‘dichtgooien’ en vervolgens was de vraag ‘hoe nu verder?’. Voor ons
stond vast dat in onze branche fysiek onderwijs van meerwaarde is. Je leert namelijk niet alleen van je docent,
maar ook van (de interactie met) je medeleerlingen. En hoe goed digitaal onderwijs ook werkt, het is veel
moeilijker om daar op dezelfde manier interactie mogelijk te maken. Daarom hebben wij besloten om onze energie
in eerste instantie niet zozeer te richten op het uitbreiden van onze digitale faciliteiten, maar op het verhogen van
de kwaliteit. Wij hebben ons gestort op het behalen van accreditaties en keurmerken waardoor onze studenten nu
ook echt een waarborg hebben als het gaat om het door ons gegeven onderwijs. En met succes! Kijk maar naar
de logo’s op deze pagina.
Wij hopen jullie binnenkort te mogen verwelkomen bij een van onze
workshops en/of opleidingen!

Francie Peters
Directeur Letsel Opleidingen
3

www.letselopleidingen.nl

Programma 2021
Januari

21 januari 2021

RekenCursus Verlies van arbeidsvermogen
Art. 6:107 BW

25 januari 2021

Voorlichtingsbijeenkomst Herstelcoach

28 januari 2021

Workshop Arbeidsdeskundige aspecten
bij onderzoek naar would-be

Februari

2 februari 2021

Februari

10 februari 2021

Workshop Beoordeling behoefte aan
huishoudelijke hulp en verlies
zelfwerkzaamheid

18 februari 2021 NIEUW
Workshop Reservebepaling

Maart

2 maart 2021

Cursus Re-integratie in en rond de
letselschadepraktijk

Maart

Navrag
en!
Maatwe
rk mog
elijk?
Zie pag
ina 49

9 maart 2021

Cursus Effectief regelen en afhandeling
schadedossier

11 maart 2021

Workshop Rouwen om baanverlies

16 maart 2021

Cursus Jaarplan op 1 A4

18 maart 2021

Cursus Zelfstandig ondernemer
(arbeid en rekenen)

23 maart 2021

Workshop Shock- en affectieschade in de
praktijk

4 maart 2021

3 februari 2021

5 maart 2021

Voorlichtingsbijeenkomst Herstelcoach

Opleiding Impactvol communiceren in de
letselschade (2-daags)

4 februari 2021

5 maart 2021

25 maart 2021

9 februari 2021

8 maart 2021

Cursus Weerstand en feedback

RekenCursus Verlies van levensonderhoud
Art. 6:108 BW

Cursus Netwerken kun je leren

Workshop Zelfstandig rekenen

Opleiding Relatiegericht en overtuigend
schrijven (2-daags)

Opleiding Herstelcoach HC 7 (8-daags)

23 maart 2021

Workshop ‘de juridische aspecten van
herstelcoaching’

Opleiding Inspirerend leiding geven aan
professionals (3-daags)

Mis je een opleiding? Kijk eens op onze website, wij updaten regelmatig ons programma
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April

1 april 2021

Workshop Zelfstandig rekenen

1 april 2021

Cursus Zelfstandig ondernemer
(juridisch)

7 april 2021

Cursus Professional well-being

14 april 2021 NIEUW

Cursus Taal- en cultuurbarrieres in de
letselschaderegeling

Mei

7 mei 2021

NIEUW

Terugkom- en verdiepingsdag
herstelcoaches

12 mei 2021
Opleiding Persoonlijk leiderschap voor
professionals (3-daags)
20 mei 2021

Programma 2021

Juni / Juli

17 juni 2021

Workshop Zelfstandig rekenen

Juli

1 juli 2021 NIEUW

Workshop Reservebepaling

RekenCursus Verlies van levensonderhoud
Art. 6:108 BW

Zo m
er vak
Juli
a
& au ntie!
gus tu
s

22 april 2021

RekenCursus Verlies van
arbeidsvermogen Art. 6:107 BW

Jouw contactpersoon:
Manon Smit

Tel. 030-204 10 90
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Heb je een interessante
opleiding gezien? Kijk voor
meer info in dit boekje of
op onze website
www.letselopleidingen.nl

Gepland in najaar 2021

Opleiding Relatiegericht telefoneren
(2-daags)
Cursus Stijlflexibiliteit
Workshop CRPS

NIEUW

Management
6

Management

DATUMLADDER

MODULE

DOCENT

Als manager van letselschadeprofessionals kan het

Ma 8 maart 2021

Inspirerend

Claudia Camu

leiding geven

moeilijk zijn de balans te vinden tussen klanttevredenheid,

aan professionals

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

Di 16 maart 2021

Jaarplan op 1 A4

Remco Oranje

Wo 12 mei 2021

Persoonlijk

Peter van Klingeren

leiderschap

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.

Op aanvraag

Coaching voor

Gerrit Hulsbergen

managers in de

Francie Peters

letselschade

Bart Gevers

Cursussen en opleidingen op het gebied van management:
• Persoonlijk leiderschap voor professionals
• Inspirerend leiding geven aan professionals
• Jaarplan op 1 A4
• Coaching voor managers in de letselschade

7

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Start
Woensd
ag
12 mei 2
021

Opleiding Persoonlijk leiderschap voor professionals
In de 3-daagse opleiding Persoonlijk leiderschap staat het vergroten van jouw persoonlijk leiderschap centraal. Wie ben
je als letselselschadeprofessional en van daaruit leidinggeven aan jezelf, je werk en je omgeving. Hoe meer zelfinzicht je
ontwikkelt, des te beter je jezelf kunt sturen in de afhandeling van letselschades en hoe effectiever je wordt in jouw
communicatie binnen de letselschadebranche.
Inhoud van de lesdagen
1. Wie ben ik (geworden)?
2. Wie wil ik zijn als mens en als professional?
3. Coachingssessie

8

Dag 1: Wie ben ik (geworden)?
		
woensdag 12 mei 2021

3-daagse opleiding
 HBO

Persoonlijk leiderschap
+ 1 coachingsessie

Tijdens deze eerste dag gaan we aan de slag met het vergroten van

Programma

2-daagse opleiding + 1 coachingsessie

jouw zelfkennis en onderzoeken we de vraag: wie ben ik geworden

Data

Wo 12 mei 2021

als mens en als (letselschade) professional?

Di 25 mei 2021
Di 1 juni 2021

Onderwerpen die gedurende deze dag aan bod komen zijn:

Docent

Peter van Klingeren

In welke mate heb ik hierin telkens ruimte voor mezelf gemaakt?

Locatie

Utrecht

Hoe spelen de thema’s pro-activiteit versus reactiviteit hierin

Tijdstip Inloop

9:30 uur

een rol?

Start Cursus

10:00 uur

Welke talenten zitten er in mijn rugzak? Welke talenten heb ik al

Einde Cursus

17:00 uur

benut en welke talenten heb ik nog onbenut gelaten?

Kosten

€ 1.459-

Opleidingspunten

In aanvraag

Vooropleiding

Minimaal HAVO / VWO / MBO-4

Inschrijving

Via www.letselopleidingen.nl. Je ontvangt na

•

Hoe ben ik geworden wie ik ben?

•
•
•
•

Wat zijn mijn richtinggevende waarden, drijfveren en
(belemmerende) overtuigingen?

inschrijving direct een bevestiging per email.
Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl
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Persoonlijk
leiderschap

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Dag 2: Wie wil ik zijn als mens en
		
als professional?
		
dinsdag 25 mei 2021

Doelstelling:
Na afloop van deze opleiding ben je beter in staat je eigen drijfveren
en waarden te herkennen en te begrijpen. Het verbeterde zelfinzicht
en zelfsturing kun je gebruiken om je pro-activiteit in je werk te

Tijdens de tweede dag richten we ons op jouw toekomst en

vergroten en om je kwaliteiten beter in te zetten. Je kunt een analyse

onderzoeken we met elkaar de vraag: wie wil ik zijn als mens en

maken van je valkuilen en belemmerende overtuigingen en mede op

als professional?

basis daarvan jouw persoonlijke leiderschapsuitdaging visualiseren
en uitwerken.

Onderwerpen die gedurende deze tweede dag aan bod komen
Interessant voor: Directeuren, managers en andere leidinggeven-

zijn:
•

Wie wil ik zijn in mijn (toekomstige) professionele rol?

•

Hoe kan ik nog meer zelf aan het stuur gaan staan in mijn

den bij verzekeraars en belangenbehartigersorganisaties

werk?
•

Wat heb ik hiervoor te ontwikkelen en los te laten?

•

Wat is hierin mijn persoonlijke leiderschapsuitdaging?

Dag 3: Coachingsessie
		
dinsdag 1 juni 2021
Deze dag staat in het teken van individuele coachingsessies.

Meer opleidingen van Peter van Klingeren?
Peter geeft ook de opleiding Professional Well-being en de
opleiding Impactvol communiceren in de letselschade.
Kijk voor meer info op www.letselopleidingen.nl

Persoonlijk
leiderschap
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Opleiding

in onwtikkeling

1

BINNEN MAAND
HET HELE PERSONENSCHADE CURRICULUM BEHALEN !

Letsel Opleidingen ontwikkelt op dit moment een alternatief voor het bestaande opleidingshuis Personenschade, waardoor het
mogelijk wordt om het totale personenschade curriculum binnen 1 maand te behalen. De opzet van de opleiding is probleem
gestuurd: dat wil zeggen dat je vooral werkt met casuïstiek. Van de deelnemers wordt de nodige zelfstudie verwacht.
Voor de begeleiding hebben wij topdocenten aangetrokken. Je krijgt toegang tot deze opleiding als je geslaagd bent voor de
toets ‘basiskennis letselschade’ die op dit moment ook ontwikkeld wordt.
Voor het plannen van de eerste basistoets mikken wij op april of mei 2021. De eerste opleidingscyclus kan dan van start in juni 2021.
We moeten daarbij wel een slag om de arm houden, want voor de accreditatie zijn wij ook afhankelijk van andere partijen.
Wil je op de hoogte gehouden worden over deze opleiding? Vul dan het online formulier in op onze website www.letselopleidingen.nl !

11

Op
aanvraa
g

Coaching voor managers in de letselschade
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

bepalen welke coach het beste bij jou past.

jij aan kunt geven wat jij precies nodig hebt van jouw coach.
Gaat het jou vooral om vakinhoudelijke verdieping, om

Als die coach eenmaal is gevonden, wordt een

ontwikkeling van managementvaardigheden of zoek je het

persoonlijk coachingstraject uitgestippeld waarin ook

meer in de persoonlijke groei?

afspraken worden gemaakt over de duur van jouw traject en

Het antwoord op die vragen is van belang om te

de doelstellingen die je binnen dat traject wilt behalen.
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Gerrit
Hulsbergen
Eigenaar Pi-advice

Coaching

Coaching voor managers
in de letselschade

Datum

Op aanvraag

Coaches

Gerrit Hulsbergen, Francie Peters en
Bart Gevers

Kosten

Er wordt een specifieke offerte uitgebracht
op basis van de gemaakte afspraken

Francie
Peters
Directeur de Bureaus

Inschrijving

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

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Bart
Gevers
Eigenaar GOOconsult
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Management

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Competenties/
Vaardigheden

14

Competenties en Vaardigheden

DATUMLADDER

MODULE

DOCENT

Uiteindelijk draait het letselschadevak ook om communicatie. Veel

Wo 3 febr 2021

Weerstand en
feedback

Claudia Camu

Di 9 febr 2021

Netwerken kun

Remco Oranje

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

je leren

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

Vr 5 maart 2021

schrijven

natuurlijk ook gebruiken om je eigen netwerk uit te breiden of

Di 23 maart 2021

Cursussen en opleidingen gericht op competenties en

• Stijlflexibiliteit

Wo 7 april 2021

• Netwerken kun je leren
• Impactvol communiceren in de letselschade
• Weerstand en feedback

Najaar 2021

15

Peter van

communiceren

Klingeren

Professional

Peter van

well-being

Klingeren

Relatiegericht

Claudia Camu

telefoneren

• Professional well-being
• Relatiegericht en overtuigend schrijven

Impactvol
in de letselschade

vaardigheden:
• Relatiegericht telefoneren

Claudia Camu

en overtuigend

communicatie. Die communicatieve vaardigheden kun je
beter te benutten.

Relatiegericht

Najaar 2021

Stijlflexibiliteit

Remco Oranje

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Gepland
in najaa
r
2
0
21
Kijk op
onze w

voor de

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

actuele

ebsite
datum

Remco Oranje

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

Tijdens deze dag ontdek je uiteraard je eigen gedragsstijl

draait snel en we worden steeds meer onbewust getraind om

en nog belangrijker, de gedragsstijl van je collega, klant of

snel een aanname te doen in plaats van verder te kijken en

gesprekspartner. Je leert om gaan met deze gedragsstijlen en

eerst een paar objectieve vragen te stellen of heel goed te

je bent na afloop beter in staat om de ander te motiveren en/

luisteren. We gunnen ons eigenlijk de tijd niet. Meestal

of te begrijpen. Dit bevordert de sfeer, de communicatie en het

besparen we de tijd dan op de verkeerde zaken.

resultaat.
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1-daagse cursus
 HBO

Stijlflexibiliteit

deze 7 kleuren te herkennen en om pro-actief om te gaan met

Datum

Najaar 2021

de motieven en drijfveren die achter deze kleuren zitten.

Docent

Remco Oranje

Deze cursus is inclusief een drijfverentest en een boek waarin

Locatie

Utrecht

dieper op de theorie wordt ingegaan.

Tijdstip Inloop

9:30 uur

Start Cursus

10:00 uur

Doelstelling:

Einde Cursus

17:00 uur

Na afloop van deze cursus kun je je eigen gedragsstijl benoemen

Kosten

€ 499,-

beter analyseren en interpreteren. Dat leidt er toe dat je

Opleidingspunten

In aanvraag

uiteindelijk effectiever en pro-actiever kunt opereren.

Vooropleiding

Minimaal HAVO / VWO / MBO-4

Interessant voor: Directeuren, Managers, Leidinggevenden,

Inschrijving

Via www.letselopleidingen.nl. Je ontvangt na

De theorie is gebaseerd op de onderzoeken van dr. Graves,
waarin de gedragsstijlen (drijfveren) onder worden verdeeld in
7 Kleuren (stijlen/ drijfveren). Na deze dag ben je in staat om

en begrijpen. Daarnaast kun je ook de gedragsstijl van een ander

Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts,

inschrijving direct een bevestiging per email.

Arbeidsdeskundigen, Herstelcoaches.
Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Meer opleidingen van Remco Oranje?
Remco is een van de docenten bij de opleiding Herstelcoach en
geeft onder andere ook de cursus Netwerken kun je leren. Kijk
voor meer info op www.letselopleidingen.nl

17

Competenties /
vaardigheden

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Woensd
ag
3 februa
ri
2021

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?
Onderwerpen
•

Wees je bewust van je oerbrein en omzeil dit met je

•

Hoe ga je om met feedback?

cognitieve brein

•

Feedback geven in 7 veilige stappen

•

Wat triggert jou in je vlucht- of vechtreflex?

•

Hoe zet je belemmerende gedachten om in helpende
gedachten?

18

1-daagse cursus
 HBO

Weerstand en feedback

dingen laat doen. Je herkent dit en weet vervolgens ook hoe hier

Datum

Wo 3 februari 2021

weer uit te geraken om vanuit je cognitieve brein slim te

Docent

Claudia Camu

tot rede te brengen. Na de cursus kun je ook op een eenvoudige

Locatie

Utrecht

maar zeer effectieve en veilige manier feedback geven, dusdanig

Tijdstip Inloop

9:00 uur

dat de boodschap helder overkomt maar zonder dat er schade

Start Cursus

9:30 uur

aan de relatie ontstaat.

Einde Cursus

17:00 uur

Kosten

€ 449,-

Managers, Letselschadeadvocaten, Arbeidsdeskundigen,

Opleidingspunten

In aanvraag

(Medisch) secretaresses, Medisch adviseurs

Vooropleiding

Minimaal HAVO / VWO / MBO-4

Inschrijving

Via www.letselopleidingen.nl. Je ontvangt na

Doelstelling:
Na deze cursus weet je dat je reptielenbrein altijd op de loer ligt
om jou te beschermen, maar dat het je ook niet zulke handige

handelen. Ook leer je om de ander in dergelijke situaties weer

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars,

inschrijving direct een bevestiging per email.
Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Meer opleidingen van Claudia Camu?
Claudia geeft onder andere ook de opleiding Inspirerend leiding
geven aan professionals. Kijk voor meer info op
www.letselopleidingen.nl

19

Competenties /
vaardigheden

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Woensd
ag
7 april
2021

Cursus 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 cursus Professional
well-being leren deelnemers om hun werk effectiever en efficiënter te organiseren en hun energie beter te managen.
Er wordt een gestructureerd systeem geïntroduceerd waarbij

verwachtingen en het delegeren van werkzaamheden.

je agenda, e-mail en takenbeheer tegelijkertijd kunt

Ook gaan we in op de vier vitaliteitsgebieden: voeding, slaap,

organiseren. We simuleren verschillende situaties waarbij we

beweging en mentale vitaliteit. We onderzoeken hoe het met

oefenen met het aangeven van grenzen, het managen van

je vitaliteit is gesteld is en hoe dit geoptimaliseerd kan worden.

20

Cursus
 HBO

Professional Well-being
- Time- en vitaliteitsmanagement

Data

Wo 7 april 2021

Docent

Peter van Klingeren

hun onderlinge samenhang. Je kent het verschil tussen

Locatie

Utrecht

effectiviteit en efficientie. Doordat je de tools aangereikt hebt

Tijdstip Inloop

9:30 uur

gekregen voor een helder systeem voor agenda, e-mail en

Start Cursus

10:00 uur

takenbeheer, kun je jouw werkzaamheden en activiteiten proactief

Einde Cursus

17:00 uur

inplannen. Je kunt prioriteren, effectief delegeren en assertief

Kosten

€ 489,-

en, indien nodig, verbeteren. Je weet wat jou energie geeft en wat

Opleidingspunten

In aanvraag

energie wegneemt en je kunt daar naar handelen. Je kunt een

Vooropleiding

Minimaal HAVO / VWO / MBO-4

Inschrijving

Via www.letselopleidingen.nl. Je ontvangt na

Programma
• Professionele cursus in groepsverband
• Optie voor individuele coaching
Doelstelling
Na afloop van deze cursus ken je de vier vitaliteitsgebieden en

optreden. Je kunt jouw huidige persoonlijke vitaliteit analyseren

persoonlijk vitaliteitsplan maken en evalueren.
Interessant voor: Directeuren, Managers, Schade-experts,

inschrijving direct een bevestiging per email.

Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten,
Arbeidsdeskundigen, (Medisch) secretaresses, Medisch
adviseurs, Rekenkundig experts

21

Competenties /
vaardigheden

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Medisch
22

Medisch

DATUMLADDER

MODULE

DOCENT

Als het gaat om medische aspecten in de letselschade beseffen

Najaar 2021

CRPS

Arie van Vugt

Op aanvraag

Neuropsychologisch

Sarah Moss

maar weinigen dat dit echt een vak apart is.
Aan de medisch adviseur wordt namelijk een vraag gesteld die

onderzoek

geen enkele arts graag wil beantwoorden: “Wat gaat er in de
toekomst gebeuren”. Niemand weet het antwoord op die vraag,
ook de medisch adviseur niet. Toch draaien veel

Op aanvraag

PTSS

Onno de Klerk

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. In
dat kader is het handig om over een aantal veel voorkomende
ziektebeelden meer te weten te komen.
Medische lezingen:
• CRPS
• Neuropsychologisch onderzoek
• PTSS
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Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Gepland
in najaa
r
2
0
21
Kijk op
onze w

voor de

Workshop Chronisch Regionaal Pijnsyndroom (CRPS)

actuele

ebsite
datum

NIEUW!

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 die er

Er zal worden gewerkt met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk

veelal bestaat tussen functional impairment en beperkingen en

van zowel de bovenste als de onderste extremiteit.

hoe deze te beoordelen zijn in een medisch-juridische context.

Deelnemers wordt gevraagd om eigen casuïstiek en vragen in

Het interpreteren van de resultaten en het maken van de

te brengen.

vertaalslag naar functionerende beperkingen is maatwerk.
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Workshop
 Academisch

Chronisch Regionaal
Pijnsyndroom (CRPS)

Datum

Najaar 2021

Docent

Arie van Vugt

Doelstelling:

Locatie

Utrecht

Na afloop van deze workshop kun je de specifieke kenmerken

Tijdstip Inloop

12:30 uur

van de diagnose Chronisch Regionaal Pijn Syndroom beter

Start Cursus

13:00 uur

identificeren en interpreteren. Rapporten van expertise-artsen op

Einde Cursus

15:00 uur

dit vlak kun je daardoor beter begrijpen en uitleggen. Ook ben je

Kosten

€ 249,-

Opleidingspunten

In aanvraag

Vooropleiding

Minimaal WO

Inschrijving

Via www.letselopleidingen.nl. Je ontvangt na

Programma:
• Lezing 1 uur
• Pauze 15 minuten
• Casuïstiekbespreking (deelnemers brengen voorafgaand
casuïstiek in)

beter in staat gerichte vragen aan een expertise-arts te
formuleren.
Interessant voor: Medisch adviseurs, Verzekeringsartsen,
Bedrijfsartsen, Letselschadeadvocaten, Schade-experts,
Schadebehandelaars, Arbeidsdeskundigen.

inschrijving direct een bevestiging per email.
Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Op zoek naar een (andere) medische opleiding?
Wij verzorgen meerdere medische opleidingen. Kijk voor ons
actuele aanbod op onze website www.letselopleidingen.nl
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Medisch

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Rekenen
26

Rekenen

DATUMLADDER

MODULE

DOCENT

Letselschadeprofessionals zijn veelal juristen. Er zijn

Do 21 jan 2021

Verlies van

Erik-Jan Bakker

arbeidsvermogen

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

Do 4 febr 2021

letselschadeprofessional die zelf niet in staat is een complexe
schadeberekening te maken, moet wel in staat zijn een dergelijke
complexe schadeberekening te beoordelen.

Do 18 febr 2021

basis van die kennis, de scenario’s op te kunnen stellen die
uitgerekend moeten worden en de gewenste informatie aan te
kunnen leveren.

• Verlies van levensonderhoud

Zelfstandig

Do 1 april 2021

Rekenen

Do 18 maart 2021

Zelfstandig

• Reservebepaling

Erik-Jan Bakker

Erik-Jan Bakker

Erik-Jan Bakker

ondernemer
Do 22 april 2021

Verlies van

Erik-Jan Bakker

arbeidsvermogen

• Zelfstandig ondernemer (zie pagina 56)
• Zelfstandig rekenen

Workshop

Do 4 maart 2021

Cursussen gericht op rekenen:
• Verlies van arbeidsvermogen

Erik-Jan Bakker

Reservebepaling

Het is dan ook van belang de systematiek van de
letselschadeberekening te kunnen doorgronden om, mede op

Verlies van
levensonderhoud

Do 20 mei 2021

Verlies van

Erik-Jan Bakker

levensonderhoud
Do 17 mei 2021

Zelfstandig

Erik-Jan Bakker

Rekenen
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Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Donderd
ag
21 janua
ri
of 22 ap
ril
2021

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 het in de markt meest gebruikte
rekensysteem toe: het RekenProgramma®.
De inhoud van deze cursus kent 3 onderdelen:

2. Er wordt ingegaan op het zelf maken van een berekening.

1. Er wordt ingegaan op het verzamelen van de gegevens die

Na afloop bent u in staat om zelf een (eenvoudige)

benodigd zijn voor het beoordelen van de schade. Na afloop

schadeberekening te maken die aan alle eisen voldoet. Stap

van de cursus kunt u de bokken van de schapen scheiden. Of

voor stap wordt het opstellen van de berekening besproken.

anders gezegd: u hebt inzicht in de gegevens die benodigd zijn

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

om een adequate berekening te maken. Niet teveel gegevens,

vaardigheden te geven schaderapporten van anderen te

maar ook niet te weinig.

beoordelen. De cursus biedt u handvatten om een rapportage
punt voor punt door te werken.
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De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Plan van aanpak berekening verlies van arbeidsvermogen

1-daagse cursus
 Academisch

Verlies van arbeidsvermogen
Art. 6:107 BW

Datum

Do 21 januari 2021 of

• Toelichting verschillende inkomenscomponenten (o.a. overuren
zakenauto)
• Het bruto-netto traject
• Berekening contante waarde: rekenrente, sterftekans en

Do 22 april 2021
Docent

Erik-Jan Bakker

• Wijzigingen inkomenssituatie met ongeval.

Locatie

Utrecht

• Valkuilen bij re-integratie

Tijdstip Inloop

9.00 uur

• Diversen aspecten verlies van arbeidsvermogen en

Start Cursus

9.30 uur

Einde

16.30 uur

fiscale schade

toekomstschade
• Pensioenschade
• Wettelijke rente over verschenen schade

Kosten
€ 629,- *
* in combinatie met inschrijving van de cursus
‘Verlies van levensonderhoud’ ontvangt u

Doelstelling:

€ 75,- korting per cursus

Na afloop van deze cursus kun je de basiselementen voor het
maken van een eenvoudige schadeberekening van het verlies

Opleidingspunten NIVRE 6 punten

van arbeidsvermogen benoemen. Verder kun je een afgewogen

Vooropleiding

Minimaal WO

Inschrijving

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

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

oordeel geven over de uitgangspunten van een schaderapport en
de wijze waarop de uitgangspunten voor een lumpsum
schadevergoeding samengesteld worden. Je kunt een
eenvoudige schadeberekening zelf uitvoeren.
Interessant voor: Managers, Leidinggevenden,
Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts

29

Rekenen

De cursusmap en de syllabus ontvangt u op de cursusdag

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Donderd
ag
4 februa
ri
of 20 m
ei
2021

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 passen het in de markt meest gebruikte
rekensysteem toe: het RekenProgramma®.
De inhoud van deze cursus kent 3 onderdelen:

2. Er wordt ingegaan op het zelf maken van een berekening.

1. Er wordt ingegaan op het verzamelen van de gegevens die

Na afloop bent u in staat om zelf een (eenvoudige)

benodigd zijn voor het beoordelen van de schade. Na afloop

schadeberekening te maken die aan alle eisen voldoet.

van de cursus kunt u de bokken van de schapen scheiden. Of

Stap voor stap wordt het opstellen van de berekening

anders gezegd: u hebt inzicht in de gegevens die benodigd

besproken.

zijn om een adequate berekening te maken.

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

Niet teveel gegevens, maar ook niet te weinig.

vaardigheden te geven schaderapporten van anderen te

30

punt voor punt door te werken.

1-daagse cursus
 Academisch

Verlies van levensonderhoud
Art. 6:108 BW

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Datum

Do 4 februari 2021 of

beoordelen. De cursus biedt u handvatten om een rapportage

• Begrippenkader: netto besteedbaar gezinsinkomen, behoefte,
behoeftigheid

Do 20 mei 2021
Docent

Erik-Jan Bakker

• Inkomenscomponenten na overlijden

Locatie

Utrecht

• Pensioenopbouw

Tijdstip Inloop

9.00 uur

• Studerende kinderen, looptijd

Start Cursus

9.30 uur

• Weggevallen uitgaven en bijkomende uitgaven

Einde

16.30 uur

• Kapitalisatie schade

Kosten
€ 629,- *
* in combinatie met inschrijving van de cursus
‘Verlies van arbeidsvermogen’ ontvangt u
€ 75,- korting per cursus

• Rekentechnische uitwerking

Doelstelling:
Na afloop van deze cursus kun je de basiselementen voor het
maken van een eenvoudige schadeberekening van het verlies
van levensonderhoud benoemen. Verder kun je een afgewogen

Opleidingspunten NIVRE 6 punten

oordeel geven over de uitgangspunten van een schaderapport en

Vooropleiding

Minimaal WO

de wijze waarop de uitgangspunten voor een lump-sum

Voor deelname moet de cursus ‘Verlies van

schadevergoeding samengesteld worden. Je kunt een

arbeidsvermogen Art 6:107 BW’ zijn gevolgd.

eenvoudige schadeberekening zelf uitvoeren.

Inschrijving

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

Interessant voor: Managers, Leidinggevenden,

Meer informatie

030 204 10 90

Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts

info@letselopleidingen.nl
De cursusmap en de syllabus ontvangt u op de cursusdag
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Rekenen

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Donderd

4 maart ag
, 1 apr
of 17 jun il
i
2021

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.
Tijdens deze praktische workshop wordt geen theorie

De eerste casus wordt ter beschikking gesteld en wordt

behandeld, maar worden stap-voor-stap alle functionaliteiten

klassikaal behandeld. Daarna mag je met je eigen zaken aan

van Het RekenProgramma gedemonstreerd. Ook ga je zelf

de slag. Docent Erik-Jan Bakker is beschikbaar om je verder

een berekening maken in het RekenProgramma®.

op weg te helpen, mocht je onverhoopt toch vastlopen.

®
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Let op: deelnemers dienen hun eigen laptop mee te nemen.
Basiskennis rekenvaardigheid is vereist.

Workshop
 Academisch

Zelfstandig rekenen

Datum

Do 4 maart 2021 of

Aan de deelnemers wordt een tijdelijke licentie van het
RekenProgramma® ter beschikking gesteld.

Do 1 april 2021 of
Doelstelling:
Na afloop van deze workshop ken je de specifieke mogelijkheden

Do 17 juni 2021
Docent

Erik-Jan Bakker

RekenProgramma toepassen. Je kunt de rekenkundige

Locatie

Utrecht

componenten van jouw eigen letselschadedossier op de juiste

Tijdstip Inloop

12.00 uur

plaatsen in het RekenProgramma invoeren en bent daardoor in

Start Cursus

12.30 uur

staat zelf een schadeberekening te maken.

Einde Cursus

16.30 uur

Kosten

€ 345,- *

Opleidingspunten

NIVRE 4 PE-punten

Vooropleiding

Minimaal WO

Inschrijving

Via www.letselopleidingen.nl. Je ontvangt na

van het RekenProgramma en kun je de diverse functies van het

Interessant voor: Managers, Leidinggevenden,
Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts

inschrijving direct een bevestiging per email.
Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Ben je reeds in het bezit van een licentie van het

* Houders van een licentie van het RekenProgramma® krijgen een

RekenProgramma®?

korting van € 245,- op het cursusgeld. Aan deelnemers van de

Profiteer dan van de aantrekkelijke korting!

workshop die binnen 1 maand na het volgen van deze workshop een
licentie op het RekenProgramma® nemen, wordt een korting op de
licentiekosten verstrekt van € 245,- .
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Rekenen

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Donderd
ag
18 febru
ari
of 1 juli
2021

Workshop Reservebepaling

NIEUW!

Het bepalen van een correcte schadereservering aan het begin van een letselschadetraject is niet altijd gemakkelijk. Vaak
wordt de berekening “op de achterkant van een bierviltje” gemaakt of wordt een standaardbedrag gebruikt. Maar bij
complexe en meerjarige schades komt er een moment dat het noodzakelijk wordt een meer passende schatting te maken.
Het RekenProgramma® is een uitermate handig hulpmiddel om je bij het bepalen van die reservering te ondersteunen.
Rekenkundige aspecten die zich niet laten inschatten, zoals rekenrente, belastingdruk (het bruto-nettotraject) en de
fiscale component, worden per slot van rekening automatisch door Het RekenProgramma in de schadereservering
meegenomen. Bovendien kan aanvullend middels scenario’s de impact van diverse uitgangspunten snel en eenvoudig
inzichtelijk worden gemaakt.
Tijdens deze praktische workshop wordt geen theorie

zelf een aantal schadereserves bepalen met behulp van het

behandeld, maar worden stap-voor-stap de functionaliteiten

RekenProgramma®. Je leert daarbij wat het effect is op de

van Het RekenProgramma® gedemonstreerd. Ook ga je

hoogte van de schadereserve als je aannames verandert.
34

De eerste casus wordt ter beschikking gesteld en wordt klassikaal
behandeld. Maar daarna mag je met je eigen zaken aan de slag,

Workshop
 Academisch

Reservebepaling

Datum

Do 18 februari 2021

zodat je aan het eind van de workshop een adequate
schadereservering hebt in een aantal lopende zaken.

Do 1 juli 2021
Let op: deelnemers dienen hun eigen laptop en bij voorkeur ook

Docent

Erik-Jan Bakker

Heb je nog geen licentie van het RekenProgramma®, dan wordt

Locatie

Utrecht

je een tijdelijke licentie van het RekenProgramma® ter

Tijdstip Inloop

12.00 uur

beschikking gesteld.

Start Cursus

12.30 uur

Einde Cursus

16.00 uur

Kosten

€ 345,- *

van het RekenProgramma en kun je de diverse functies van het

Opleidingspunten

In aanvraag

RekenProgramma toepassen. Je kunt de rekenkundige

Vooropleiding

Minimaal WO

Inschrijving

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

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

schadezaken mee te nemen.

Doelstelling:
Na afloop van deze workshop ken je de specifieke mogelijkheden

componenten van jouw eigen letselschadedossier op de juiste
plaatsen in het RekenProgramma invoeren en bent daardoor in
staat een correcte schadereservering te maken. Ook kun je op
basis van de historie analyseren om welke reden een
reservebepaling is verhoogd of juist verlaagd.
Interessant voor: Managers, Leidinggeven, Compliance officers,
Schadebehandelaars, Schade-experts
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Rekenen

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

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Herstelcoaching
36

Herstelcoaching

DATUMLADDER

MODULE

DOCENT

De herstelcoach werd voor het eerst in de letselschade

Ma 25 januari 2021

Voorlichting

Francie Peters

Vr 5 maart 2021

opleiding

geïntroduceerd in de periode 2009-2011 tijdens het project

herstelcoach

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 met vragen over dit vakgebied.
Ook de juridische positie van de herstelcoach is voor veel
letselschadeprofessionals nog onbekend, evenals de vraag welke

Di 23 maart 2021

• Voorlichting opleiding herstelcoach
• Opleiding herstelcoach

herstelcoach

Remco Oranje

		Jacqueline Bakker
		Stanneke Kusters
Do 25 maart 2021

Workshop

Francie Peters

‘de juridische
aspecten van

voor vergoeding in aanmerking komen.

• Workshop ‘de juridische aspecten van herstelcoaching’

Francie Peters

		George Smits

schadeposten nu precies in het kader van een herstelcoachtraject

Opleidingen en workshops gericht op herstelcoaching:

Opleiding

herstelcoaching’
Vr 7 mei 2021

Terugkom /

Bart Gevers

verdiepingsdag
herstelcoaches

• Terugkom- en verdiepingsdag herstelcoaches
Bezoek onze gratis voorlichtingsbijeenkomst op:
• maandag 25 januari 2021 van 14:00 tot 16:00 uur*
• vrijdag 5 maart 2021 van 10:00 tot 12:00 uur*
* inloop 30 minuten voor aanvang
37

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Donderd
ag
25 maar
t
2021

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.
De workshop kent 3 specifieke onderwerpen:
1. Herstelgerelateerde dienstverlening in het algemeen
2. De rol van de herstelcoach
3. Juridische aspecten van herstelcoaching

38

Behandeld worden:
• de 5 vormen van herstelgerelateerde dienstverlening
• de ontstaansgeschiedenis van herstelcoaching
in de letselschade
• doelstelling van een herstelcoachtraject
• 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.
Doelstelling:
Na afloop van deze workshop kun je beter beoordelen wanneer
een herstelcoach van meerwaarde is in een

Workshop
 Academisch

juridische aspecten van
herstelcoaching’

Datum

Do 25 maart 2021

Docent

Francie Peters

Locatie

Utrecht

Tijdstip Inloop

14:00 uur

Start Cursus

14:30 uur

Einde Cursus

16:30 uur

Kosten

€ 229,-

Opleidingspunten

NIVRE 2 punten

Vooropleiding

Minimaal WO

Inschrijving

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

letselschadedossier en waarom dat zo is. Je begrijpt wat de
huidige positie van de herstelcoach is in het letselschadevak en
kent de juridische aspecten die op dit moment duidelijk zijn,
alsmede de juridische aspecten waarover nog discussie bestaat.

‘de

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Interessant voor: Managers, Leidinggevenden,
Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts,
Arbeidsdeskundigen, Medisch adviseurs
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Herstelcoaching

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Start
Dinsdag
23 maar
t
2021

Meld je aan voor de gratis
voorlichtingsbijeenkomst via
www.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. Wie ben ik als herstelcoach

2. Psychosociale basiskennis

6+7. Coachingstechnieken

3. De inrichting van het zorgsysteem rondom betrokkene

8. Rapporteren en communiceren

4. Stijlflexibiliteit
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Dag 1: Herstelcoach - visie of product?
		
dinsdag 23 maart 2021

8-daagse opleiding
 HBO

Herstelcoach

Doel en uitgangspunten van herstelcoaching

Data

Leergang HC7

Op deze dag komt de ‘waartoe-vraag’ aan de orde.
Wat onderscheidt de herstelcoach van andere professionals?

Startdatum di 23 maart 2021
Docenten

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

Francie Peters, Jacqueline Bakker,
Remco Oranje, George Smits, Stanneke Kusters

rechten, plichten en bevoegdheden van de herstelcoach zijn.
Wat zijn ook de grenzen aan het vak, wat is precies de ruimte

Locatie

Rotterdam

van de herstelcoach? Hoe is herstelcoaching ingebed in het

Tijdstip Inloop

9:30 uur

veld van de letselschade? Wie zijn de stakeholders? Wat is

Start Cursus

10:00 uur

de positie van het slachtoffer. Welke route heeft het slachtoffer

Einde Cursus

17:00 uur

doorlopen voor deze bij de herstelcoach komt?

Kosten

€ 4.399,-

Doelstelling dag 1:

Opleidingspunten

NVVA 21 punten - NIVRE 10 punten

Na afloop van deze opleidingsdag ken je de achtergronden van

Studiebelasting

Conform SNRO-norm: 9 EC (252 uur)

het vak van herstelcoach. Je begrijpt het speelveld en ziet waar

Vooropleiding

Minimaal HAVO / VWO / MBO-4

de herstelcoach verschilt van andere letselschadeprofessionals.

Enige kennis over de vaststelling van

Je bent begonnen met het toepassen van

letselschade wordt verondersteld.

herstelcoachvaardigheden.
Inschrijving

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

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl
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Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Dag 2: Psychosociale basiskennis
Dinsdag 30 maart 2021

• Hoe worden de beperkingen en vooruitzichten van een

Tijdens deze dag komt de psychosociale basiskennis aan de

• Welke zorg en voorzieningen passen bij welke beperkingen

orde. Hoe erken je psychische problemen bij betrokkene? Waar

betrokkene vastgesteld?
(indicaties)?

kun je als herstelcoach mee aan de slag en waar ligt de grens

• Wie kan die passende zorg en voorzieningen leveren?

qua problematiek waarmee je als herstelcoach aan de gang kunt?

• Welke kosten zijn daarmee gemoeid en hoe zit het

Kunnen diverse psychische behandeltrajecten parallel lopen?

vergoedingensysteem in elkaar?
• Is er voorliggende wet- en regelgeving die aangewend kan

Doelstelling dag 2:

of moet worden?

Na afloop van deze module bent u in staat om de meest

• Wat is de rol van de mantelzorger?

voorkomende vormen van psychisch lijden, alsmede psychisch

• Welke rol speelt de herstelcoach?

trauma bij letsel te herkennen. U doet in dat kader bekendheid
op met de classificaties van DSM IV. U begrijpt de theorie achter

Doelstelling dag 3:

neurotische klachten en angsten, emotiemanagement en de

Na afloop van deze dag ken je de basis van het Nederlandse

rouwfases zoals besproken door Kübler-Ross. U kunt begrijpen

zorgsysteem. Je begrijpt welke spelers betrokken zijn en in welke

en toelichten welke interventies er in algemene zin mogelijk zijn

mate er interactie is met de herstelcoach.

en welke interventies door u zouden kunnen worden toegepast
en welke niet.

Dag 4: Stijlflexibiliteit
Woensdag 14 april 2021		

Dag 3: De inrichting van het zorgsysteem
		
rondom betrokkene
		
Dinsdag 6 april 2021

Deze dag draait om effectief communiceren met oog voor
de drijfveren van je gesprekspartner. Dit doen we op basis
van de 7 verschillende drijfveren van Prof. Clare W. Graves.Welke
drijfveren zijn dominant? (Je maakt van tevoren een online test). Hoe

Tijdens deze dag worden de volgende vragen beantwoord:

herken ik de drijfveren van mijn diverse gesprekspartners? Hoe zorg

• Hoe zit het Nederlandse zorgsysteem in elkaar?

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

Opleiding
Herstelcoach
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Na afloop van deze dag kun je je eigen gedragsstijl benoemen en

Dag 6 + 7: Coachingstechnieken
Di 11 mei 2021 / Di 18 mei 2021

begrijpen. Daarnaast kun je ook de gedragsstijl van een ander

Deze dag draait om communicatie en integraal coachen.

beter analyseren en interpreteren. Dat leidt er toe dat je

Verschillende vormen van coaching komen aan de orde zoals

uiteindelijk effectiever en pro-actiever als herstelcoach kunt

oplossingsgericht coachen, positief coachen en systematisch coachen.

opereren.

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

Doelstelling dag 4:

Dag 5: Wie ben ik als herstelcoach?
Dinsdag 20 april 2021

blik naar jouw zaak kijken? Competenties die je nodig hebt zijn o.a.
bekrachtigen, wakker maken, ondersteunen, erkennen en positief
bevestigen. Hoe ga je om met weerstanden, slachtoffergedrag en

De competenties van de herstelcoach worden in kaart gebracht.

passiviteit? Kun je een goede procesbegeleider zijn? Hoe stimuleer je

Hoe zit je persoonlijk profiel in elkaar, wat zijn je ontwikkelpunten.

het nemen van regie door betrokkene en hoe ondersteun je betrokkene

Wat wordt verwacht van een herstelcoach?

om tot eigen plannen te komen. Hoe ver ga je om het commitment van
betrokkene te toetsen? De dramadriehoek versus de winnaarsdriehoek

Wat te doen met de eigen oordelen en de wens om te sturen?

wordt behandeld evenals de diverse conflictstijlen.

Heb je angst om te confronteren? Ook komt de ijsbergtheorie van
Mc. Clelland aan de orde, evenals je kernkwaliteiten

Met behulp van het interventiemodel (elkaar coachen) leer je om een

belemmerende overtuigingen.

‘nog betere’ herstelcoach te worden. Verder komt aan de orde hoe je
bepaalt welke betrokkene wel, en welke betrokkene niet geschikt is

Doelstelling dag 5:

voor herstelcoaching. Wanneer moet je erkennen, meegaan en

Na afloop van deze dag ken je jezelf beter. Je begrijpt waarom

ondersteunen en wanneer moet je kritisch zijn en confronteren?

sommige situaties ongemakkelijk voor je zijn en weet daar beter
mee om te gaan. Je hebt geleerd te experimenteren met ander

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

gedrag om daardoor effectiever te kunnen opereren.

In dat kader komen bijvoorbeeld het intakegesprek, het
voortgangsgesprek, het gesprek met betrokkene en anderen
(b.v. familie), het gesprek met een niet gemotiveerde betrokkene en het
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Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

gesprek met een betrokkene die zich niet aan de afspraken houdt

onderkent de verschillende belangen die spelen en hebt gecheckt of de

aan de orde.

oplossingsrichting aansluit bij de wensen van alle
opdrachtgevers. Je kunt van tevoren een inschatting maken of het plan

Doelstelling dag 6 + 7:
Na afloop van deze dag heb je diverse gesprekstechnieken
bestudeerd en toegepast. Je kunt analyseren wat betrokkene
nodig heeft om zelf de regie in handen te nemen, zonder zelf het
voortouw te nemen of een oordeel te geven. Je kunt nu samen
met betrokkene tot een aanpak komen en deze aanpak
vervolgens monitoren.

Dag 8: Rapporteren en communiceren
Dinsdag 25 mei 2021
Je leert een SMART plan te schrijven (opdracht vooraf). Wat moet
daar dan in staan? Wat niet? Je leert over de meest voorkomende
valkuilen in de herstelcoach-rapportage 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?
Doelstelling dag 8:
Na afloop van deze dag kun je een plan van aanpak schrijven. Je

Opleiding
Herstelcoach

van aanpak ook inderdaad succesvol kan zijn.

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.
2. Het schrijven van een stageverslag
3. Het presenteren van de stage.
Intervisie
Minimaal één door de groep zelf-georganiseerde (niet begeleide)
intervisiebijeenkomst maakt of maken deel uit van deze opleiding.
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
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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.

Francie Peters
Docent dag 1 en 7:
Herstelcoach - visie
of product?
Rapporteren en
Communiceren pva

Opdrachten van uit 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.

Jaqueline Bakker
Docent dag 3:
De inrichting van het
zorgsysteem rondom
betrokkene

George Smits
Docent dag 2:
Psychosociale
basiskennis

Interessant voor: Managers, Leidinggevenden,
Letselschadeadvocaten, Schadebehandelaars, Schade-experts,
Arbeidsdeskundigen, Loopbaanadviseurs, Coaches,
Fysiotherapeuten, Klachtfunctionarissen, Medisch adviseurs,
Ergotherapeuten.

Om in aanmerking te komen voor een door SNRO
gecertificeerd diploma op Hbo-niveau dienen deelnemers
aan deze opleiding aan te kunnen tonen dat zij beschikken

Stanneke Kusters
Docent dag 5, 6 en 7 :
Competenties
herstelcoach
Coachingstechnieken

Remco Oranje
Docent dag 4:
Stijlflexibiliteit

over een havo/vwo of mbo4-diploma
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Docenten opleiding Herstelcoach

Vrijdag
7 mei
2021

Terugkom- en verdiepingsdag herstelcoaches

NIEUW!

Je hebt inmiddels de nodige ervaring opgedaan in de praktijk met herstelcoaching. Na de opleiding voor herstelcoach is
je rugzak inmiddels behoorlijk aangevuld met concrete ervaringen. Tegelijkertijd realiseer je je dat ervaring niet iets is wat
is gebeurd, maar dat het is wat je doet met wat er is gebeurd. Een professional zoals jij kenmerkt zichzelf door het
vermogen en de wil steeds opnieuw te reflecteren op en te leren van die ervaringen.
In het kader dus van “je bent nooit uitgeleerd” ga je op deze

Te denken valt aan:

terugkomdag je eigen en elkaars ervaringen tegen het licht

• Belangen en Belangenconflict

houden en onderzoeken wat er allemaal te ontdekken valt.

• Presence en Zelfvertrouwen

Tevens kunnen een aantal (persoonlijke) onderwerpen die je

• Vooroordelen en Aannames

wellicht in je coaching praktijk tegenkomt nader worden

• Balanceren tussen wat moet en mag

uitgelicht.

• Voor jezelf zorgen
• Maar vooral: jouw eigen vragen, issues en uitdagingen…!
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Workshop
 HBO

Terugkom- en verdiepingsdag
herstelcoaches

We werken met korte inleidingen, veel dialoog, coach the

Datum

Vr 7 mei 2021

coach-sessies en eigen casuïstiek.

Docent

Bart Gevers

Doelstelling:

Locatie

Utrecht

Na deze dag kun je je vak weer uitoefenen met nieuwe inspiratie,

Tijdstip Inloop

9:30 uur

inzichten, herijkte (zelf-)kennis en tips/tools om je werk (nog)

Start Cursus

10:00 uur

effectiever, zinvoller en bevredigender te maken.

Einde Cursus

17:00 uur

Kosten

€ 549,-

Opleidingspunten

In aanvraag

Vooropleiding

Minimaal HAVO / VWO / MBO-4

Inschrijving

Via www.letselopleidingen.nl. Je ontvangt na

Deze dag biedt een uitgelezen kans om onder professionele
begeleiding - samen met vakgenoten - een diepere laag in je
eigen vakmanschap aan te boren.

Interessant voor: Herstelcoaches

inschrijving direct een bevestiging per email.
Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl
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Herstelcoaching

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Follow us
we are SOCIAL
Wil jij op de hoogte gehouden worden van actueel
nieuws over de letselschadebranche of onze

bedrijfsactiviteiten. Volg ons dan op Linkedin of
schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
www.letselopleidingen.nl

Follow us on
@letsel-opleidingen

BETAALBAAR, VERFRISSEND EN VERDIEPEND ONDERWIJS
HBO en academische opleidingen voor letselschadeprofessionals
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incorporate opleidingen op maat. De gehele dag staat in het teken van jouw bedrijf en is speciaal
toegespitst op jouw branche. Een van de voordelen is dat je actuele casussen aan onze docent kunt
voorleggen welke kunnen worden behandeld op de cursusdag.
Weet je nog niet welke cursus je zou willen volgen? Doe inspiratie op in dit programmaboekje of neem een
kijkje op onze website. Hier kan je via de online module een maatwerk offerte aanvragen. Heb je nog vragen
of wil je advies, neem dan contact met ons op via info@letselopleidingen.nl.

Manon Smit
Office Manager Letsel Opleidingen
Tel. 030 - 204 10 90
49

MAATWERK

Heb je een opleiding gevonden en wil je deze samen met je collega’s volgen? Letsel Opleidingen biedt

Letselpraktijk
50

Letselpraktijk

DATUMLADDER

MODULE

DOCENT

De letselschadeprofessional opereert in een nichemarkt

Do 28 jan 2021

Would-be

Peter van der Ham

D1 2 febr 2021

Shock- en
affectieschade

Freek Schultz

Wo 10 febr 2021

Huishoudelijke hulp Peter van der Ham
en zelfwerkzaamheid

Di 2 maart 2021

Re-integratie
Lydia Charlier &
letselschadepraktijk Erwin Oudenaerde

Di 9 maart 2021

Afhandeling
schadedossier

Remco Oranje

Do 11 maart 2021

Rouwen om
baanverlies

Janske van Eersel

Do 18 maart 2021

Zelfstandig
ondernemer
Arbeidsdeskundig
& Rekenen

Peter van der Ham
& Erik-Jan Bakker

Do 1 april 2021

Zelfstandig
Freek Schultz
ondernemer Juridisch

Wo 14 april 2021

Taal- en
cultuurbarrières

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:
• Voortvarend mensgericht behandelen van complexe
letselschaden
• Zelfstandig ondernemer - Juridisch, Arbeid en Rekenen
• Shock- en affectieschade in de praktijk
• Effectief regelen en afhandelen schadedossier
• Rouwen om baanverlies
• Beoordeling behoefte aan huishoudelijke hulp en verlies
zelfwerkzaamheid
• Arbeidsdeskundige aspecten bij onderzoek naar would-be
• Re-integratie in en rond de letselschadepraktijk
• Taal- en cultuurbarrières in de letselschaderegeling
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Amar El Ajjourri &
Edwin van Slooten

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Donderd
ag
11 maart
2021

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 vaak
gepaard met verlies van werk, en vechten de primaire en secundaire verliezen om beurten om aandacht. Een pittig proces
voor betrokkenen, wat zelfs kan leiden tot de ontwikkeling van gecompliceerde rouwklachten.
Tijdens de workshop word je meegenomen in de wereld van

deze klachten te reduceren. Dit wordt besproken vanuit het

rouw en verlies. In het bijzonder hoe kun je gecompliceerde

perspectief rouwen om baanverlies en gekoppeld aan de

rouwklachten herkennen, wat zijn risicofactoren, wat is de

letselschade.

impact van gecompliceerde rouw en wat is er nodig om
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Workshop
 Academisch

Rouwen om baanverlies

Datum

Do 11 maart 2021

Docent

Janske van Eersel

wetenschappelijk gebied met betrekking tot rouwen om

Locatie

Utrecht

baanverlies en de impact daarvan op het afwikkelen van een

Tijdstip Inloop

12:00 uur

letselschade. Je begrijpt dat zowel primaire als secondaire

Start Cursus

12:30 uur

verliezen van invloed zijn op het letselschadeproces en kunt deze

Einde Cursus

16:30 uur

kennis ook gebruiken om een letselschade sneller en beter af te

Kosten

€ 349,-

Opleidingspunten

In aanvraag

Vooropleiding

Minimaal WO

Inschrijving

Via www.letselopleidingen.nl. Je ontvangt na

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.
Doelstelling
Na afloop van deze workshop ken je de inzichten op

wikkelen.
Interessant voor: Directeuren, Managers, Arbeidsdeskundigen,
Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten
De docent

inschrijving direct een bevestiging per email.

Janske van Eersel is buitenpromovendus bij de Universiteit
Utrecht. Samen met prof. dr. Toon Taris en prof. dr. Paul Boelen
verricht zij sinds 2015 onderzoek naar gecompliceerde

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

rouwklachten als gevolg van baanverlies.
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Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Woensd
ag
10 febru
ari
2021

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 over de

onderzoek kan doen naar de omvang van deze schadeposten.

behoefte aan huishoudelijke hulp en het verlies

Maar hoe gaat de arbeidsdeskundige te werk? Wat zijn de

zelfwerkzaamheid. Of verwachten beiden dat het om een

onderzoeksmethoden, welke normen of hulpsystemen zijn er?

grotere schadepost gaat en willen deze deskundig beoordeeld

Welke informatie heeft de arbeidsdeskundige nodig om het

hebben. De arbeidsdeskundige is de deskundige die

onderzoek te kunnen doen?
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Workshop
 Academisch

Beoordeling behoefte aan
huishoudelijke hulp en verlies
zelfwerkzaamheid

• Demonstratie systeem GITHA

Datum

Woe 10 februari 2021

• Voorzieningen en hulpmiddelen

Docent

Peter van der Ham

• Schatting verlies zelfwerkzaamheid

Locatie

Utrecht

• Casuïstiek

Tijdstip Inloop

12:30 uur

Onderwerpen
• De rol van de arbeidsdeskundige
• Informatie over de belastbaarheid
• Normering huishoudelijke hulp

• Normering zelfwerkzaamheid

Start Cursus

13:00 uur

Doelstelling:

Einde Cursus

17:00 uur

Na afloop van deze workshop ken je de rol die de

Kosten

€ 345,-

huishoudelijke hulp en verlies aan zelfwerkzaamheid. Daardoor

Opleidingspunten

NIVRE 4 PE-punten

kun je de arbeidsdeskundige op pad sturen met een gerichte

Vooropleiding

Minimaal WO

Inschrijving

Via www.letselopleidingen.nl. Je ontvangt na

arbeidsdeskundige speelt bij het vaststellen van de behoefte aan

opdracht. Je begrijpt de onderzoeksmethodiek die de
arbeidsdeskundige toepast.

inschrijving direct een bevestiging per email.
Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars, Letselschadeadvocaten, Herstelcoaches, Medisch Adviseurs
Meer opleidingen van Peter van der Ham?

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl

Peter geeft onder andere ook de opleiding Arbeidsdeskundige
aspecten bij onderzoek naar would-be. Kijk voor meer info op
www.letselopleidingen.nl
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Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Donderd
ag
18 maar
t&
1 april 2
Laatste 021
plaatsen
!

Cursus Zelfstandig ondernemer - Juridisch, Arbeid en Rekenen
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 diverse
vraagstukken. Dat vraagt van de letselschadeprofessional om specialistische kennis.
Deze cursus bestaat uit drie dagdelen; het juridische, het arbeidsdeskundige en het rekenkundig deel. Deze cursussen zijn zowel
afzonderlijk als in combinatie met het rekenkundige deel te boeken.
Profiteer van de gunstige combinatiekorting!
De combinatieprijs voor een ochtend- en middagsessie bedraagt € 599,-.
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Juridische deel met Freek Schultz

Arbeidsdeskundige deel met Peter van der Ham

Voor juristen is het zaak om bij zelfstandigenschades goed in het

In het arbeidsdeskundige deel gaat het over het belang van

oog te houden welke oplossingen ons rechtssysteem biedt. Het is

proactief handelen en behoud van de continuïteit van het bedrijf.

immers de jurist die de uitgangspunten dicteert die door de rekenkundige als uitgangspunt worden genomen voor zijn berekening.

Onderwerpen:
•

De rol van de arbeidsdeskundige

In het dagdeel “juridisch” komen de juridische beginselen van het

•

Vraagstelling

schadevergoedingsrecht aan de orde en de specifieke juridische

•

Analyse van het bedrijf en taak- en functieanalyse

aspecten bij zelfstandigenschade. De jurisprudentie wordt

•

Financiële quickscan

uitgediept en geanalyseerd. Ook aan de orde komt het bewijs van

•

Knelpuntenanalyse

schade, zowel juridisch als praktisch.

•

Vervangende arbeid, voorzieningen, organisatiewijzigingen

•

Samenwerking met AOV-verzekeraar

Doelstelling:

•

Re-integratie

Na afloop van deze cursus ken je de specifieke juridische

•

Casuïstiek

elementen die betrekking hebben op de positie van de zelfstandig
ondernemer in de letselschade. Je kent de meest recente

Doelstelling:

jurisprudentie op dit vlak en je hebt

Na afloop van deze cursus ken je de specifieke

handvatten gekregen om deze kennis

arbeidsdeskundige elementen die

in de praktijk ook toe te passen.

betrekking hebben op de positie van de
zelfstandig ondernemer in de letselschade.

57

Interessant voor: Schade-experts,

Je weet wat er voor nodig is om de

Schadebehandelaars,

continuïteit van het bedrijf van een

Letselschadeadvocaten,

zelfstandig ondernemer te behouden en wat

Arbeidsdeskundigen.

je zelf aan dit proces kunt bijdragen.

Letselpraktijk

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Cursus Zelfstandig ondernemer Juridisch, Arbeid en Rekenen (vervolg)
Rekenkundige deel met Erik-Jan Bakker
Het begeleiden en bepalen van letselschade van een zelfstandig
ondernemer vergt specialistische kennis. Met name ondernemers

Donderd
ag
18 maar
t&
1 april 2
021
Laatste
plaatsen
!

worden vanaf het eerste moment van arbeidsongeschiktheid vaak
geconfronteerd met financiële vraagstukken, zeker als er geen sprake
is van een adequate arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tevens is
er, anders dan bij werknemers, sprake van grotere onzekerheid. Waar
arbeidsongeschiktheid bij werknemers meestal goed geregeld is, valt
bij een ondernemer de inkomensstroom meteen droog wanneer het
arbeidsvermogen (tijdelijk of langdurig) is aangetast.

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.
Onderwerpen:
• 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?
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• Vervanging van de ondernemer
• AOV-uitkeringen

Workshop
 Academisch

Zelfstandig ondernemer
Juridisch, Arbeid en Rekenen

Datum

Do 18 maart 2021 (arbeid & rekenen)

• Re-integratie
• Fiscale aspecten schadevergoeding

Do 1 april 2021 (juridisch)
Doelstelling:

Docenten

Freek Schultz

Na afloop van deze cursus ken je de specifieke rekenkundige

Peter van der Ham

elementen die betrekking hebben op de positie van de zelfstandig

Erik-Jan Bakker

ondernemer in de letselschade. Je kent de specifieke elementen
van het inkomen van de zelfstandige en je kunt daardoor ook de

Ochtend		

Middag

9:00 uur		

12:45 uur

Start Cursus

9:30 uur		

13:15 uur

Einde Cursus

12:30 uur		

17:15 uur

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars,

Locatie

Utrecht

Letselschade-advocaten, Arbeidsdeskundigen.

Kosten

€ 345,- *

juiste voorbereidingen treffen voor het (laten) berekenen van een

Tijdstip Inloop

schade.

* de combinatieprijs van de ochtend- en middagsessie bedraagt
€ 599,-

Combinatiekorting!

Opleidingspunten

In aanvraag

Vooropleiding

Minimaal WO

Inschrijving

Via www.letselopleidingen.nl. Je ontvangt na

Voor een gecombineerd ochtend- en
middagdeel bedraagt de totaalprijs
€ 599,- *

inschrijving direct een bevestiging per email.
Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl
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Letselpraktijk

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Dinsdag
2 maart
2021

Cursus re-integratie in en rond de letselschadepraktijk
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 werkgever

De ontwikkeling vanuit jurisprudentie over de

in de re-integratie te stellen eisen, en bij de positie van

schadebeperkingsplicht wordt hierin betrokken. Het behouden

re-integratie binnen het aansprakelijkheidsrecht. Door in het

van de arbeidsplaats en of arbeidsorganisatie heeft een

letselschadetraject tijdig aan beide trajecten aandacht te

belangrijke plaats binnen deze dag. Immers, de kans op een

besteden kan grote winst worden behaald. De rechten en

duurzaam re-integratie resultaat is het grootst bij de eigen

plichten van alle actoren worden belicht.

werkgever.
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Cursus
 Academisch

Re-integratie in en rond de
letselschadepraktijk

re-integratiekansen geven. Vanuit de zowel de l

Datum

Di 2 maart 2021

etselschadepraktijk als de arbeidsrechtpraktijk worden de

Docent

Lydia Charlier

Bij verstoringen van de relatie tussen werkgever en werknemer
en/of de verzekeraar kan het tijdig inzetten van (preventieve
en/of gecombineerde) mediation een positieve wending aan de

mogelijkheden van mediation en de te nemen stappen toegelicht.

Erwin Audenaerde

Doelstelling:

Locatie

Utrecht

Na afloop van deze cursus ken je juridische en

Tijdstip Inloop

9:00 uur

arbeidsdeskundige aspecten die van belang zijn in een

Start Cursus

9:30 uur

re-integratietraject. Je begrijpt wat nodig is voor een succesvolle

Einde Cursus

16:30 uur

re-integratie en hoe je de kansen op een positieve uitkomst kunt

Kosten

€ 599,-

Opleidingspunten

In aanvraag

Vooropleiding

Minimaal WO

Inschrijving

Via www.letselopleidingen.nl. Je ontvangt na

beinvloeden.
Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars,
Letselschadeadvocaten, Herstelcoaches, Medisch Adviseurs.

inschrijving direct een bevestiging per email.
Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl
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Letselpraktijk

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

Woensd
ag
14 april
2021

NIEUW!

Cursus Taal- en cultuurbarrières in de letselschaderegeling

Regelmatig ontstaat er ruis, wanneer een letselschadeslachtoffer met een andere culturele achtergrond communiceert
met zijn belangenbehartiger, de aansprakelijke verzekeraar of een andere betrokken partij. Er vinden regelmatig situaties
plaats waarbij partijen elkaar niet begrijpen, zowel letterlijk als figuurlijk. De moeizame communicatie gedurende de
behandeling van letselschades zorgt er geregeld voor dat niet het gewenste resultaat wordt bereikt, zowel vanuit het
perspectief van het slachtoffer als de verzekeraar. De hamvraag is hoe wij dit communicatieproces positief kunnen
beïnvloeden.
Tijdens de cursus zal er nadrukkelijk aandacht worden besteed

een positieve bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van

aan de meest in het oog springende multiculturele elementen,

letselschades. Er zullen in diverse vormen vooral veel nuttige

die invloed hebben op het communicatieproces binnen de

praktijkvoorbeelden aan bod komen, waarbij casussen met

letselschaderegeling. Vanuit de multiculturele verschillen wordt

behulp van de acteur een zeer realistische ondersteuning zijn.

een brug geslagen naar de wijze waarop ‘cultuurvertalingen’
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1-daagse cursus
 HBO

Taal- en cultuurbarrières in de
letselschaderegeling

situaties in de lestelschadepraktijk. Door gerichte oefeningen met

Datum

Wo 14 april 2021

een acteur heb je ook ervaring opgedaan en kun je deze kennis in

Docenten

Amar El Ajjouri en

Doelstelling:
Na afloop van deze cursus herken en begrijp je wat er voor nodig
is om tot een betere communicatie te komen in ‘multiculturele’

de praktijk ook toepassen.

Edwin van Slooten

Interessant voor: Schade-experts, Schadebehandelaars,

Locatie

Utrecht

Letselschadeadvocaten, Arbeidsdeskundigen, Herstelcoaches

Tijdstip Inloop

12:00 uur

Start Cursus

12:30 uur

Einde Cursus

16:30 uur

Kosten

€ 345,-

Opleidingspunten

In aanvraag

Vooropleiding

Minimaal HAVO / VWO
MBO-4

Inschrijving

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

Meer informatie

030 204 10 90
info@letselopleidingen.nl
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Letselpraktijk

Betaalbaar, verfrissend, verdiepend.

FOR YOUR

INSPIRATION

Onze inspiratiepagina bevat onder andere opleidingen uit het verleden. Zie je een
opleiding die jij graag wil volgen? Kijk dan op onze actuele aanbod op de website of neem
contact met ons op. Wie weet komt jouw opleiding weer terug op het programma!
Meer inspiratie vind je op letselopleidingen.nl/inspiratie
Workshop PTSS

Workshop
Neuropsychologisch
onderzoek
Cursus Effectief regelen en
afhandeling schadedossier
Cursus Impactvol
communiceren in de
letselschade

“Socia
l med
ia
is een
tool, n
etwer
ken
is een
skill”
Cursu
s Netw
erken
kun je
leren

Opleiding Inspirerend
leiding geven aan
professionals
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Wij verwachten van onze studenten inzet en kwaliteit, dus geldt dit ook andersom. De afgelopen jaren hebben
wij ons ingezet voor het behalen van accreditaties en keurmerken om de kwaliteit te garanderen waar wij
voor willen staan. Dus kunnen wij nu ook met trots onze behaalde accreditaties en keurmerken presenteren.
voor een inspirerende, nieuwe opleiding, dan zijn wij benieuwd naar jouw invulling!

Per 1 december 2020 zijn wij in het bezit van het

Letsel Opleidingen is ingeschreven bij de CrKBO en

NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor

voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor

kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Hierdoor voldoen wij aan hoge kwaliteitseisen op het gebied
van transparantie over producten en diensten, adequate
dienstverlening, professionele omgang met klanten en
deskundigheid van het personeel.
De beginselen die in de gedragscode* van het NRTO
centraal staan zijn:

Borging van kwaliteit vinden wij heel belangrijk.

• Zorgvuldigheidsbeginsel

Daarom zijn wij ook heel trots dat de

• Rechtszekerheidsbeginsel

herstelcoachopleiding van Letsel Opleidingen in

• Redelijkheidsbeginsel

2020 door SNRO Hbo-conform werd gecertificeerd!

• Betrouwbaarheidsbeginsel
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• Kenbaarheidsbeginsel

Meer informatie over SNRO vind je op

* te downloaden op letselopleidingen.nl/accreditatie

https://snro-instituut.nl/

ACCREDITATIE

Natuurlijk blijven wij allemaal mensen en staan wij open voor verbetering, dus heb je een opmerking of idee

ONZE DOCENTEN

Francie Peters

Edwin van Slooten

Peter van Klingeren

Erik-Jan Bakker

Peter van der Ham

Erwin Audenaerde

Gerrit Hulsbergen

Bart Gevers

Remco Oranje

Freek Schultz

Janske van Eersel

Lydia Charlier
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Dit boekje is een uitgave van Letsel Opleidingen B.V.
©2021. 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.
Voor al onze opleidingen geldt:
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Deze voorwaarden zijn
gebaseerd op de algemene voorwaarden van het NRTO en te downloaden
op onze website www.letselopleidingen.nl.

Claudia Camu

Amar El Ajjouri

Stanneke Kusters

BTW-vrijstelling
Letsel Opleidingen B.V. is ingeschreven bij de CrKBO. Door deze registratie
verkrijgen wij vrijstelling van de verplichting om BTW te heffen op al onze
opleidingen. Coaching is als enige uitgesloten van deze BTW-vrijstelling.
Annulering
Er geldt altijd een bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding. Binnen deze
termijn kun je jouw deelname altijd kosteloos annuleren.
Bij annulering binnen 6 weken voor de datum van de bijeenkomst wordt
€ 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht en annuleer je binnen
twee dagen voor aanvang van de cursus, dan dien je het volledige cursusgeld
te betalen (tenzij dit in de bedenktermijn van 14 dagen valt). Het is altijd
kosteloos mogelijk een plaatsvervanger deel te laten namen aan de cursus,
laat ons dat dan wel even weten.

George Smits
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Arie van Vugt

Jaqueline Bakker

Wijzigingen voorbehouden
Letsel Opleidingen B.V. 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.

Check onze website voor het
actuele aanbod
letselopleidingen nl


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
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