Nieuwsbrief

Naam bedrijf

Nederlands
Instituut
van
Register
Experts
Nederlands
Instituut
van
Register
Experts

Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Aansprakelijkheid - Technische Varia / Agrarisch van het NIVRE nodigen wij
u van harte uit voor deelname aan het seminar

Innovatie
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) Register-Experts in de branche Aansprakelijkheid - Technische Varia /
Agrarisch
: dinsdag 4 oktober 2016
: 15.00 uur tot 20.00 uur
: Van der Valk Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen
: € 50,00, exclusief BTW (inclusief broodjesbuffet en koffie/thee/water/frisdrank)
: 2

Inhoud
Niet het “hier en nu”, maar de innovatie in producten, zoals cyber en nanotechnologie, is het thema van
dit seminar. Wat betekent deze innovatie voor AVB? Wat voor uitdaging ligt hier in het schadetraject? En
vergt deze innovatie in producten ook andere vaardigheden van de expert?
Het is niet de bedoeling om tijdens dit seminar een pasklaar antwoord op deze vragen te krijgen, maar om
met elkaar hierover te praten / in discussie te gaan.
Sprekers
De volgende sprekers zullen het thema Innovatie vanuit verschillende invalshoeken belichten:
- Sjaak Schouteren, Manager Cyber Risk Solutions van Aon Risk Solutions. In deze functie geeft hij
leiding aan het Cyber Team binnen Aon, dat zich bezighoudt met Cyber Risk Management, Cyber
Insurance Management en Cyber Crisis Management. Sjaak is oud-voorzitter van het Cyber Platform
van Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB). Bij zijn voormalige werkgever Cunningham
Lindsey heeft hij het Cyber Team aldaar opgezet.
Hij zal in zijn presentatie “Wie heeft er nog een expert nodig?” spreken over de gevolgen voor de
expertisebranche als de technologische ontwikkelingen vanuit andere branches worden toegepast in
verzekeringsland.
- Jeroen Middeldorp, Head of Distribution van AIG Europe Limited in Nederland. In deze functie is hij
verantwoordelijk voor de levering van AIG 's zakelijke en particuliere verzekeringsproducten en
diensten aan klanten wereldwijd en makelaars in Nederland.
Peter-Alexander Gijbels, senior Risk Engineer Liability van AIG Europe Limited. Hij maakt deel uit van
het Casualty Risk Consultancy team EMEA. In zijn functie ligt de focus op ondersteuning van
verzekeraars in de Europese landen en dienstverlening aan externe klanten aangaande de risico's in
verband met het product/algemene aansprakelijkheid.
In hun presentatie zullen zij ingaan op de innovatie in de maatschappij zoals Internet of Things (IoT) en
zelfrijdende auto’s en welke impact dit heeft op de verschuiving van aansprakelijkheden van en tussen
partijen. Zij zullen hierbij nadrukkelijk de risico’s bekijken vanuit een preventieve invalshoek.

- Titus Tiel Groenestege, Director Risk & Insurance van Pon Holdings BV sinds 2012. Daarvoor is hij
werkzaam geweest in de schade-expertise (Hettema+Disselkoen), bij een tussenpersoon/volmacht
(Cumela verzekeringen), in de beursmakelaardij (Marsh) en bij een verzekeringsmaatschappij (Delta
Lloyd).
Hij zal in zijn presentatie “Innovaties bij Pon en risk & insurance” eerst kort spreken over de
geschiedenis van Pon en vervolgens uitleg geven over recente en vroegere innovaties en de
consequenties daarvan voor het vakgebied risk & insurance.
Programma
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 15.35 uur
15.35 - 16.15 uur
16.15 - 16.55 uur
16.55 - 17.15 uur
17.15 - 17.55 uur
17.55 - 18.15 uur
18.15 - 20.00 uur
20.00 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentatie “Wie heeft er nog een expert nodig?“ door Sjaak Schouteren
Presentatie door Jeroen Middeldorp en Peter-Alexander Gijbels
Korte pauze
Presentatie “Innovaties bij Pon en risk & insurance” door Titus Tiel Groenestege
Discussie / gelegenheid tot het stellen van vragen
Buffet
Sluiting

Aan- en afmelden
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 80 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient
als inschrijfbewijs.
In geval van annulering kunt u zich eveneens in Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een week voor 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 hopen u op 4 oktober a.s. te
mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Aansprakelijkheid - Technische Varia / Agrarisch
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