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Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het branchebestuur Motorvoertuigen nodigen wij u hierbij van harte uit voor
Het NIVRE Expertisecafé - Groet en Ontmoet!
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE

: branche Motorvoertuigen
: dinsdag 11 oktober 2016
: 15.00 uur tot 20.00 uur
: BOVAGhuis, Kosterijland 15, 3981 AJ te Bunnik
: 2 opleidingspunten

Informeel uw NIVRE collega's groeten en ontmoeten, diverse lezingen, een beetje "fun", een hapje en
een drankje in een passende ambiance. Dat is hét NIVRE Expertisecafé van de branche Motorvoertuigen.
Toekomst en veiligheid. Twee sleutelwoorden waar we dagelijks mee te maken hebben. Maak hier een
mix van en je hebt een interessant recept voor het NIVRE Expertisecafé. De ingrediënten van dit recept
zijn dit jaar:
BOVAG
Bovag-gastheer de heer F. Kragten, branchemanager heet u welkom met een korte toekomstvisie.
Aon Risk Solutions - www.aon.nl/zelfrijdende auto
Jolande Waterschoot, Managing Consultant en Evert-Jeen van der Meer, Industry Director Automotive
Presentatie “Als de auto autonoom wordt”.
De zelfrijdende auto is de toekomst van nu. Maar waar staan we nu?
Auto’s worden steeds intelligenter. Ze ondersteunen bestuurders met snel reagerende systemen die zelf
observeren en veilige, verantwoorde beslissingen nemen. Een automatische noodstop bij een dreigende
aanrijding bijvoorbeeld, of een stuurcorrectie bij een te ruim genomen bocht. Het zijn voorbeelden van
kleine stappen die de auto uiteindelijk autonoom laten rijden. De bestuurder van nu wordt in de nabije
toekomst passagier die vanuit zijn voertuig continue online kan zijn, terwijl de bestemming via het
autonoom rijden op een ‘dedicated lane’ wordt bereikt.
Tijdens deze presentatie wordt ingezoomd op vragen als; wat is de impact van een voertuig dat volledig
autonoom veiligheidssituaties inschat en daarop anticipeert, wie is aansprakelijk bij een ongeluk met een
zelfrijdende auto, wat zijn de consequenties voor verzekeraars, autobranche en overheid als het aantal
ongelukken drastisch daalt, welke aanpassingen in wet- en regelgeving zijn nodig en welke nieuwe
risico’s brengt de zelfrijdende auto met zich mee?
Nuon Solar team
Sharon van Luik studeert Technische Bestuurskunde aan de TU - Delft en zal binnen het Nuon Solar
team het komende jaar het marketingdeel - sponsoring en PR - op zich nemen.
Presentatie “Het verhaal van Nuna”
Nuna: de eerste Nederlandse zonnewagen die uiterst efficiënt rijdt op uitsluitend zonne-energie.
Als dat geen toekomst is!
Het Nuon Solar Team bestaat uit een samengesteld team van negen TU Delft studenten van
verschillende faculteiten. Het doel van het team is om de wereld te inspireren op het gebied van high-end
technologieën en het promoten van duurzaamheid door het gebruik van duurzame energie.
Tijdens deze presentatie vertellen zij u het verhaal van Nuna. Hoe kunnen de opeenvolgende teams
steeds zo succesvol zijn, wat is het geheim van hun winnende strategie, hoe bouwen ze een excellent
team uit die negen ambitieuze studenten, hoe krijgen ze steeds de sponsoring rond en produceren
daarmee keer op keer de verbeterde versie van een winnende auto?

HET NIVRE EXPERTISECAFE MOTORVOERTUIGEN
GROET EN ONTMOET

●
Programma
15.00 – 15.30 uur
15.30 – 15.50 uur
15.50 – 16.40 uur
16.40 – 17.00 uur
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door NIVRE en BOVAG
Lezing - Aon
Korte pauze
Lezing - Nuon
Afsluiting met een broodbuffet

Locatie en parkeren

Bovaghuis, Kosterijland 15, 3981 AJ te Bunnik.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid op het terrein van het Bovaghuis.
Kosten
Deze bijeenkomst wordt kosteloos aangeboden aan (expliciet) de NIVRE ingeschrevenen van de branche
Motorvoertuigen.
Aanmelden en Annuleren
Het maximaal aantal deelnemers is vastgesteld op 115 deelnemers. Indien het Expertisecafé bij
aanmelden vol zit, adviseren wij u uzelf in Extranet als “Geïnteresseerde” aan te melden. Bij voldoende
geïnteresseerden zullen wij de mogelijkheden tot uitbreiding onderzoeken.
Aanmelden geschiedt uitsluitend via Extranet. U ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
Om ook uw NIVRE– collega’s een kans van deelname te gunnen, verzoeken wij u in geval van annulering
uzelf tijdig middels EXTRANET af te melden. Indien u zich in het geheel niet van te voren afmeldt zijn wij
genoodzaakt u € 25,00 (excl. BTW) in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gemachtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verzetten
naar een andere datum.
Wij kijken er naar uit om u op 11 oktober 2016 te mogen verwelkomen tijdens het Expertisecafé!
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE

