
Platform Erkend Risicoadviseur
Over het platform
Het platform is voor personen en organisaties die willen werken met 

erkende risicoadviseurs en/of aan het beroepsprofi el willen voldoen. 

Ook kunnen organisaties zich aansluiten die het initiatief steunen 

en kennis en kunde te delen op het gebied van risicomanagement, 

bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is het 

ook voor organisaties die aanverwante diensten willen leveren, zoals 

intermediairs, arbodiensten, register-accountants, risico adviseurs, 

verzekeraars en opleidingsinstituten.

Hoe word ik lid? 
Er zijn twee niveau’s van betrokkenheid bij dit unieke platform.

Oprichterslidmaatschap

Koers bepalen van het beroepsprofi el

Naam van organisatie vermeld in uitingen over beroepsprofi el

Mogelijkheid toegang tot College van Deskundigen en andere groepen

Seminars: gratis toegang

Platformlidmaatschap

Continu als eerste op de hoogte blijven van ontwikkelingen

Ondersteunen van het initiatief

Klankbordgroep

Seminars: 1 persoon gratis, volgende personen uit organisatie 50% korting

Bij deze twee vormen gelden verschillende bijdragen op basis van 

organisatiegrootte.

Categorie Type partij Oprichterslid* Platformlid*

A Organisaties > 50 fte 10.000 3.000

B Organisaties: 25 – 50 fte 5.000 1.500

C Organisaties < 25 fte 2.500 750

D Overige partijen 2.500 750

E Individuen 1.000 300

* Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar. De tarieven zijn voor 2015 (excl. BTW).

Over het beroepsprofi el
Het beroepsprofi el wordt actief gesteund door vertegenwoordigers 

van de meeste relevante partijen: tussenpersonen, verzekeraars, 

belangen organisaties, risicoadviseurs. Dit zijn de oprichtersleden: 

Een overzicht van alle leden van het platform vindt u op 

www.nen.nl/erkendrisicoadviseur 

 
Geachte collega’s, 
 
Op 7 april 2011 organiseert de regio Noord-Oost van de NVvA in samenwerking met het 
platform UWV en het platform Zelfstandigen een thema bijeenkomst over het  
Re-integratieverslag (RIV). 
 
De avond is opgedeeld in een aantal blokken, namelijk een korte introductie, discussie in 
werkgroepen over een aantal stellingen. We sluiten af met een forumdiscussie. 
 
Het platform UWV organiseerde deze thema bijeenkomst al eerder in de regio Midden-West. 
Onlangs stond hierover een kort verslag in AD Visie. 
Het platform UWV sprak af met het NVvA bestuur om een aantal open themabijeenkomsten 
organiseren waarbij ook niet-UWV AD-en welkom zijn.   
 
Doel bijeenkomst 
Het doel van de bijeenkomst op 7 april a.s. is, om zowel UWV ad-en als niet UWV AD-en met 
elkaar in contact te brengen en te laten discussiëren over de beoordeling van het  
re-integratieverslag (RIV). 
 
Deelname 
Maximaal 100 arbeidsdeskundigen kunnen deelnemen, waarvan de eerste 75 deelnemers 
(aanmeldingen) zonder meer worden toegelaten voor de avond. Van belang is dat er een 
goede mix is van UWV AD-en en niet UWV AD-en. Dus de laatste 25 worden uit de 
resterende aanmeldingen geselecteerd om een goede mix te verkrijgen. 
De bijeenkomst is met name bedoeld voor arbeidsdeskundigen, die te maken hebben met de 
advisering over, opstelling van, casu quo beoordeling van re-integratieverslagen. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

 16.00 - 16.30 u:  ontvangst met koffie, intekenen 
 16.30 - 16.45 u:  welkom door regiovoorzitter Max Bentum 

uitleg bijeenkomst door Jan Wieman (voorzitter Platform 
UWV) 

 16.45 - 17.45 u:  start 8 groepen 
 17.45 - 18.15 u:  pauze (kroket/broodjes) 
 18.15 - 18.35 u:  korte presentatie resultaten van de groepsdiscussies 
 18.35 - 19.45 u:  forumdiscussie 
 19.45 u:  afronding door dagvoorzitter en regiovoorzitter 
 20.00 u:  sluiting  

Na afloop van het programma hebben we de gelegenheid om informeel na te praten onder het 
nuttigen van een hapje en een drankje. 
 
Locatie: 
Hotel Restaurant Hiddingerberg 
Woldmeentherand 15 
8332 JE Steenwijk 
0521 512311 
 
U kunt zich via de website aanmelden voor deze bijeenkomst. 
 
Namens de regio commissie NVvA Zuid,  
Lianne van de Pol - Roedelof 
Secretariaat NVvA 
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