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2 april 2020 – Van der Valk Hotel, Vianen 

Programma “Het is niet moeilijk als je de oplossing weet”  

Ontvangst 13:30 uur Restaurant eerste verdieping  

Het programma start om 14:15 uur in zaal San Francisco op de begane grond.  

Tijdschema: 

13.30 uur Inloop en registratie 

14.15 uur Welkomstwoord / Jubilarissen / Filmpje Bestuur 

14.45 uur Presentatie Richard Engelfriet 

15.45 uur Pauze 

16.15 uur  Start van workshops 

17.30 uur  Opening buffet 

 

Richard Engelfriet neemt de toehoorder in zijn presentatie “Zo simpel kan het zijn” op 

prikkelende en humoristische wijze mee in de wereld van eenvoud.  

Om 16:15 uur starten de volgende 4 workshops: 
 

1. Workshop Agrarisch  “(Kwaliteits-)keuring in de tuinbouw…wat kunnen wij schade-

experts daarmee?” 

 Spreker: John van Ruiten, directeur Naktuinbouw 

 In de praktijk komen we de veldkeuringsformulieren van Naktuinbouw wel eens tegen, 

veelal zijn daarop geen opmerkingen vermeld; hetgeen betekent dat er bij de keuring 

geen afwijkingen zijn aangetroffen in het teeltmateriaal.  

 

Indien er wel iets mis is, zal dat worden aangegeven. Wat kunnen schade-experts met 

die keuringsformulieren bij een schadeonderzoek? In de workshop worden we 

geïnformeerd over de wettelijke achtergronden van deze keuring met het onderscheid 

naar fytosanitaire keuring en kwaliteitskeuring en certificering. Doel van de workshop 

is dat wij in onze schadepraktijk leren om de juiste interpretatie te geven aan zo’n 

keuringsbeslissing.  

2. Workshop Techniek   “Een milieucalamiteit, wat gaan we doen?”   

 Spreker: Leon van Zoggel, Specialist Gevaarlijke Stoffen bij Strukton Milieutechniek 

B.V. 

 Leon van Zoggel zal in zijn presentatie uiteenzetten hoe Strukton Milieutechniek bij 

een milieucalamiteit te werk gaat, waar de gevaren en mogelijkheden zitten,  

aan welke wet- en regelgeving zij moeten voldoen en hoe de verschillende betrokken 

partijen kunnen acteren. 
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3. Workshop Aansprakelijkheid   "Het tuchtrecht voor NIVRE Register-Experts: 

"Lessons Learned" 

 Sprekers: Thomas Munnik en Lennard van den Berg, advocaten Ploum Rotterdam 

 Law Firm sectie aansprakelijkheid & verzekeringsrecht 

 

Thomas Munnik en Lennard van den Berg illustreren aan de hand van actuele 

jurisprudentie van het Tuchtcollege van het NIVRE, hoe een Register-Expert in 

bepaalde omstandigheden (niet) dient te handelen en zij gaan onder meer in op de 

onderwerpen professionaliteit, communicatie & efficiency en integriteit. De workshop 

kan worden samengevat als een opfriscursus van de gedragsregels en de kernwaarden 

van het NIVRE aan de hand van de (actuele) jurisprudentie.  
 

4. Workshop Monitoring Bouw & Infra  “Automatisch monitoren”  

 Spreker: Barry Engelen, National Account Manager Geo Solutions bij Topcon 

 ‘Risk control’ op de bouwplaats maakt het in de hand houden van risico’s eenvoudiger. 

Risk control is een relatief nieuw begrip, maar wel van invloed op ons dagelijks werk. 

Hoe kunnen we meten, handmatig- of automatisch, goed inzetten voor een optimale 

bescherming van uw assets? Wat zijn de voor- en nadelen van real-time meten? 

Maak hier een keuze welke workshop u wilt volgen  
  

Algemene info 

 Aanmelden ingeschrevenen  

 Aanmelden genodigden  

 Neem alstublieft uw barcode mee  

Zoals gebruikelijk ontvangen wij u aan het einde van het brancheprogramma graag in 

het restaurant voor een drankje en een uitgebreid buffet.  

Wij wensen alle deelnemers een leerzame en gezellige bijeenkomst!  
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