kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Seminar branches Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch / Monitoring Bouw & Infra

“Back to the future”
Het thema van het seminar “Back to the future” is de innovatie in de markt. Peter Ros, Trendwatcher /
Ondernemer / Boardroom Sparring partner zal in zijn presentatie ““De impact van exponentiële
technologische ontwikkelingen op mens en organisatie “ nader ingaan op dit thema.

Workshops
In een interactief gedeelte kunt u deelnemen aan twee van de volgende workshops:
1. Workshop Agrarisch “Onzichtbare maar essentiële data zichtbaar en bruikbaar maken”
Het uitlezen en analyse van data uit bijvoorbeeld klimaatinstallaties, alarmdoormelders en
noodstroomaggregaten kan zeer waardevolle informatie opleveren. Er is steeds meer data beschikbaar.
Wat zijn de mogelijkheden van gebruik van drone beelden bij gewasschade. Wanneer heeft het
toegevoegde waarde en wat zijn de mogelijkheden?
2. Workshop Technologieën “Meten is weten!”
Het vastleggen van objectieve feiten is een belangrijk onderdeel van het werk van de expert. De firma
Dryfast gaat tijdens de workshop inzicht geven in de innovaties op meetgebied. Daarnaast zal inzicht
gegeven worden in lekdetectie.
Na deze workshop hebben wij, als experts, een beter inzicht in de mogelijkheden en innovaties op
meettechniek en lekdetectie.
3. Workshop Productaansprakelijkheid “3D-printing, een woud aan aansprakelijkheden. Wat doet de
schade-expert?”
Al een aantal jaren staat 3D printing in de verzekeringswereld in de schijnwerpers van beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars, (product)aansprakelijkheidsverzekeraars, herstelbedrijven en wellicht
ook ziektekostenverzekeraars. In deze workshop gaan we de verschillende (schade)risico’s van 3D
printing benoemen en gaan we trachten bij ieder risico onze toegevoegde waarde als schade-expert te
achterhalen. Na deze workshop zijn we als schade-expert voorbereid op iedere vraag van onze
opdrachtgevers op het gebied van 3D printing.
4. Workshop Cyber “Cyberrisico's, wie kent ze niet?”
Je kunt geen krant openslaan, geen social media openen, of het gaat er wel over: Cyberrisico's. Iedereen
heeft een mening over preventie. Over de wet meldplicht datalekken. En over de wijze waarop met een
incident omgegaan dient te worden. Maar wat betekenen deze risico's voor de expert? Waar moet de
expert rekening mee houden in de dagelijkse praktijk?
Tijdens deze workshop worden praktische tips verstrekt in relatie tot Cyberrisico's!

5. Workshop Bouw/Infra/WTB “Funderen zonder trillen”
Binnenstedelijk bouwen neemt in Nederland toe en overlast ten gevolge van bouwactiviteiten wordt
steeds minder getolereerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het in de grond aanbrengen van
geprefabriceerde funderingspalen. Tot voor kort bestond er geen geschikte methode om een
geprefabriceerde funderingspaal trillingsvrij in de grond aan te brengen. Drukpaal.nl heeft daarin
verandering gebracht. Drukpaal.nl, een samenwerking tussen Bruil en IJb Groep, heeft namelijk een
techniek ontwikkeld waarbij geprefabriceerde funderingspalen niet meer in de grond hoeven te worden
geheid maar trillingsvrij en geluidsarm in de grond kunnen worden gedrukt. Tijdens de workshop
“Funderen zonder trillen” wordt u op de hoogte gebracht van de technieken van Drukpaal.nl. In dit
verband zal dan ook aandacht worden besteed aan de risico’s van deze aanbrengmethode en de
consequenties voor de expertisemarkt. Resulteert deze methode in minder trillingen en dus ook in
minder schade?
6. Workshop Monitoring “De toekomst vooruit”
In deze lezing wordt u meegenomen in de technologische ontwikkelingen binnen de branche Monitoring
Bouw & Infra.

Op bijgevoegd antwoordformulier dient u aan te geven aan welke workshops (eerste en tweede ronde) u
wenst deel te nemen. Wij zullen op basis van alle reacties een indeling maken en u tijdig informeren aan
welke workshops u kunt deelnemen.

Paneldebat
De workshops worden nadien geëvalueerd in een paneldebat. Om een goede visie vanuit de markt te
krijgen, komen de panelleden uit de volgende disciplines:
- vanuit verzekeraars/makelaars;
- vanuit expertise;
- vanuit de klant/Insurance manager.
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Gaarne onderstaand aankruisen aan welke twee workshops u wenst deel te nemen.
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