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Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Toedrachtonderzoekers van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan het seminar
Seminar Innovatie bij onderzoek en opsporing: het belang van data
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Toedrachtonderzoekers / Coördinatoren Fraudebeheersing
: 9 maart 2016
: 14.30-19.30 uur
: Van der Valk te Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH te Houten
: € 65,00
: 3 PE-punten

Inhoud
Verzekeraars staan voor een grote uitdaging. Veranderend consumentengedrag en toename van
technologische ontwikkelingen leiden tot andere en nieuwe risico's. Dit dwingt verzekeraars hun strategie
te herzien. Deze ontwikkelingen hebben ook effect op het werkgebied van toedracht en fraudeonderzoek.
Zijn wij wel klaar voor deze grote veranderingen?
Deze ontwikkelingen bieden uiteraard ook kansen!
Delta Lloyd laat graag zien hoe zij inspeelt op deze ontwikkelingen om ook het fraude en toedracht
onderzoek op een andere, meer technologische manier te benaderen.
Sprekers
Ron Vermeulen, Expert Diefstal & Recovery en Paul Weissman Teamleider Expertisedienst Schade en
Advies, beide werkzaam bij Delta Lloyd
In deze presentatie wordt er onder andere inzicht gegeven in het systeem dat Delta Lloyd heeft
ontwikkeld voor het opsporen van vermiste/gestolen goederen.
Marcel Bouwman, Teamleider Integriteitzaken bij Delta Lloyd
In zijn presentatie laat Marcel zien hoe Delta Lloyd door middel van data-analyse probeert fraude te
detecteren en te voorkomen.
Plenaire Discussie
Het lijkt ons leuk om samen met u te discussiëren over de impact van technologische veranderingen op
ons werkveld. Denk aan bijvoorbeeld toename van technologie in bedrijven, woningen (domotica), voertuigen (zelfrijdende auto's).
Wat verandert er voor ons op dit gebied en hoe kunnen wij zorgen dat wij hier in meegaan? Wat verwachten jullie op dit vlak van het NIVRE?

Programma
14.30-15.00 uur
15.00-15.15 uur
15.15-16.30 uur
16.30-16.45 uur
16.45-18.00 uur
18.00-18.30 uur
18.30-19.30 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door Chris Blomjous
Presentatie de heer Ron Vermeulen en Paul Weissman beide van Delta Lloyd
Pauze
Presentatie de heer Marcel Bouwman van Delta Lloyd
Discussie
Buffet

Locatie en parkeerbeleid
Het seminar vindt plaats bij Hotel Van der Valk, Hoofdveste 25, 3992 DH te Houten. Er is voldoende
parkeergelegenheid op het eigen terrein van Hotel Van der Valk Houten.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 3 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs van
deelname.
Deelname en annulering
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht en
barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijvingsbewijs.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen 1 week vóór aanvang van het evenement wordt u 50 % van het
bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt u het volledige
bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en begroeten u graag op 9 maart 2016 te
Houten !
Met vriendelijke groet,
Namens het branchebestuur Toedrachtonderzoekers
Yvonne Vermeer
Branchesecretaresse

