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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
Achterhalen van digitale gegevens
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Toedrachtonderzoekers / Coördinatoren Fraudebeheersing
: 31 mei 2017
: 14.30-19.30 uur
: Van der Valk te Vianen, Pr. Bernhardstraat 75, 4132 XE te Vianen
: € 60,00
: 3 PE-punten

Inhoud / sprekers
Drie gastsprekers zijn bereid gevonden om meer te vertellen over het onderwerp “Het achterhalen van
digitale gegevens”.
Anne Sonnenschein van Het Verbond van Verzekeraars zal een presentatie verzorgen over het bestaande en nieuwe initiatieven voor de collectieve aanpak van cyber-criminaliteit en digitale fraude, zoals het
Computer Emer-gency Response Team voor de verzekeringssector (CERT). Ook staat hij stil bij de toekomst in de aanpak van verzekeringsfraude gelet op de voortschrijdende digitalisering.
Vervolgens zal Ruud Elderhorst van Politie Digitale Expertise een inkijk geven in de wijze waarop de politie digitale opsporing onder de loep neemt met alle complexiteit die daar omheen hangt.
Afsluitend zal de heer Henri Beek van Digital Investigation B.V. vanuit de praktijk uitleg geven over welke
ontwikkelingen er zijn op het gebied van internet rechercheren en van welke hulpmiddelen men gebruik
kan maken bij deskresearch.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.30-15.00 uur Ontvangst en registratie
15.00-15.15 uur Welkomstwoord door de voorzitter van het branchebestuur de heer P. Kopp
15.15-16.00 uur Presentatie Anne Sonnenschein van Het Verbond van Verzekeraars
16.00-16.30 uur Pauze
16.30-17.15 uur Presentatie Ruud Elderhorst van Politie Digitale Expertise
17.15-18.00 uur Presentatie Henri Beek van Digital Investigation
18.00-18.30 uur Vragen en afsluiting
18.30-19.30 uur Buffet

Locatie en parkeerbeleid
Het seminar vindt plaats bij Hotel Van der Valk, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE te Vianen. Er is voldoende
parkeergelegenheid op het eigen terrein van Hotel Van der Valk Vianen.
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 31 mei 2017 te
Vianen !
Met vriendelijke groet,
Namens het branchebestuur Toedrachtonderzoekers

Yvonne Vermeer
Branchesecretaresse

