PROGRAMMA

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE EXPERTISECAFÉ MOTORVOERTUIGEN, groet en ontmoet!
Datum en tijd : Dinsdag 8 oktober 2019 - 14.30 uur - 20.00 uur
Locatie
: Innovam | Structuurbaan 2 | 3439 MB Nieuwegein
Parkeren
: Op eigen terrein

PROGRAMMA
14.30 uur – 15.00 uur
15.00 uur – 15.10 uur
15.10 uur – 16.10 uur
16.10 uur – 16.15 uur
16.15 uur – 16.55 uur
16.55 uur – 17.20 uur
17.20 uur – 18.00 uur
18.00 uur – 18.05 uur
18.05 uur – 18.45 uur
18.45 uur – 20.00 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentatie Brightmaven (plenair)
Groepen naar de zalen
Carrousel presentaties
Pauze/wissel groepen
Carrousel presentaties
Wissel groepen
Carrousel presentaties
BBQ

Fast Forward Café
Expo
Expo

BG
BG
BG

Expo / zalen 12 en 13 BG
Fast Forward Café
BG
Expo
Expo / zalen 12 en 13 BG
Restaurant / Terras
BG

PRESENTATIES
Brightmaven
Spreker Ron Vermeulen | 60 minuten | Zaal Expo
Brightmaven reduceert diefstal en fraudegerelateerde schadelast van financiële
dienstverleners aan de hand van het platform ‘Sjerlok’. Sjerlok maakt gebruik van big data,
kunstmatige intelligentie, semantische technologie en experts (digitaal). Er worden meerdere
gegevensstromen gecombineerd om gestolen objecten voor financiële dienstverleners te identificeren en terug te
vinden.

De Verkeerspsycholoog
Spreker Gerard Tertoolen | 40 minuten | Zaal 13
Beweging zorgt voor vooruitgang, verbinding en ontmoeting. We reizen vaker, met
meer mensen en op meer manieren dan ooit tevoren. Met een toenemende druk op
onze wegen, fietspaden en sporen tot gevolg. Als we niets doen, loopt alles vast. Maar hoe vind je de juiste
oplossingen in een wereld van steeds complexere mobiliteit? Dat vereist een bijzondere manier van kijken. Gerard
past kennis uit de psychologie toe en vertaalt deze naar de praktijk van alledag, wat uitmondt in bruikbare adviezen.

World Hail Solutions / Deukencentrum
Sprekers Marco en Hans Boelhouwers | 40 minuten | Zaal 12
Het DeukenCentrum geeft een theoretische uitleg over push en Paint
(P&P) techniek met daarbij voorbeelden van schades wat wel/niet geschikt is voor herstel door middel van deze
techniek. Aan bod komt het herstellen van grote deuken in dakpanelen, snijdelen en schroefdelen, lijmtechniek,
hamertechniek Blending en inductie. World Hail Solutions geeft uitleg over uitdeuken zonder spuiten (UZS),
techniektoepassingen voor het herstellen van hagelschade voertuigen. Zij gaan in op lijmtechniek, bereikbaarheid
van de hageldeuk, materiaalsoorten, aluminium legeringen, beoordeling diameter hageldeuk, laksoorten mat eiglans,
gewrapte voertuigen, Inductie en de montage ten behoeve van hagelschadeherstel.

Hüsges Gruppe
Spreker Peter Odding | 40 minuten | Zaal Expo
Hüsges Group, van oorsprong een traditioneel Duits expertise kantoor, heeft zich in
de afgelopen jaren getransformeerd naar een IT solutions dienstverlener voor voertuiginspecties en -expertises in de
meest brede zin. Hüsges maakt het u mogelijk om efficiënt voertuiginspecties en/of schadeopnames middels
hightech (bijv. AI - machine-learning) softwaresystemen op te nemen en maximaal te optimaliseren.

