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Branches ATV/ Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra“Het is niet moeilijk als je de oplossing weet“

Het opsporen, matchen en in beslag 
nemen van gestolen objecten is de missie 
van Brightmaven. De methode van het 
combineren van kunstmatige intelligentie 
met de menselijke expertise stelt hen in 
staat om ongekende resultaten te bereiken 
op het gebied van object identificatie en het 
terugvinden van (gestolen) objecten. Tijdens 
de lezing ‘Sjerlok’ legt Brightmaven uit hoe dit 
werkt. Het programma wordt vervolgd met 
een lezing over het veranderende klimaat. 
We willen er iets aan doen, maar hoe? Margot 
Ribberink, de eerste weervrouw op de 
Nederlandse tv en voormalig presentatrice 
van het weerbericht bij onder andere RTL4, 
is na 28 jaar gestopt met de dagelijkse 
weerberichten om zich volledig toe te leggen 
op weer, klimaat en duurzaamheid. In haar 
lezing neemt zij haar toehoorders mee in haar 
passie voor het weer en haar avonturen in de 
VS met ‘de Tornadojagers’, op zoek naar de 
zwaarst mogelijke onweersbuien en tornado’s.

Tijdens het plenaire gedeelte van het 
seminar neemt Richard Engelfriet, spreker, 
columnist, onderzoeker en auteur van vele 
managementboeken , in zijn presentatie 
“Zo simpel kan het zijn” ons op prikkelende 
en humoristische wijze mee in de wereld 
van eenvoud. Hij pleit voor het gebruik van 
gezond verstand en bespreekt aangenaam 
recalcitrant managementhypes.
Na de pauze wordt het programma vervolgd 
met vier workshops. Klik hier om te kiezen aan  Klik hier om te kiezen aan 
welke workshop u wilt deelnemen.welke workshop u wilt deelnemen.
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Je hebt een valse claim ingediend, maar als je 
een vent bent beken je niet! Of een reactie als 
“sorry, dit had ik niet moeten doen”, volgens 
de zeven ingrediënten van de westerse 
schuldcultuur. Straatcultuur, schaamtecultuur 
of loyaliteitscultuur. Het heeft allemaal te 
maken met communicatie, maar hoe dan? 
Volkan Basut RCF, eigenaar en trainer bij 
VobaTCA training, weet zijn toehoorders op 
een inspirerende manier te boeien met zijn 
lezing ‘Mentale programmering’.
Hoe simpel is het om identiteitsfraude 
te plegen en zelfs tot beveiligde 
computersystemen van verzekeraars door 
te dringen? Maria Genova geeft diverse 
praktijkvoorbeelden en zal je aan het denken 
zetten. Ze is schrijfster van bestseller ‘Komt 
een vrouw bij de h@cker’ en van het onlangs 
verschenen kinderboek ‘What the h@ck!’
Dagvoorzitter is Marijn Schrijver, auteur van 
het boek Mocro Maffia. Hij laat zien hoe 
digitale opsporing onmisbaar is geworden in 
de jacht op liquidatieverdachten.

Branche Motorvoertuigen

“Grenzen verleggen”

Je hebt een kras op een auto gemaakt, maar 
als je een vent bent beken je niet! Of een 
reactie als “sorry, ik heb een kras op je auto 
gemaakt”, volgens de zeven ingrediënten 
van de westerse schuldcultuur. Straatcultuur, 
schaamtecultuur, loyaliteitscultuur. Het 
heeft allemaal te maken met communicatie. 
Volkan Basut, eigenaar en trainer bij VobaTCA 
training, coaching en adviesbureau, weet 
zijn toehoorders op een inspirerende 
manier te boeien met zijn lezing ‘Mentale 
programmering’. Na de pauze maken we een 
sprong van de mens naar technologie en de 
toekomst van hightech. Carlo van de Weijer 
geeft op een originele manier een blik op de 
toekomst. Zijn thema ‘Internet of Vehicles’ 
gaat over de wereldwijde verbindingen tussen 
fysieke apparaten en het internet, waar 99% 
van de fysieke apparaten op het moment 
niet mee verbonden is, maar wat snel gaat 
veranderen!
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Branches Toedracht & RCF
“Drie culturen: Broeders, 

hackers en maffia”
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Branches Scheepvaart & Techniek
Transport/Goederen“Een behouden vaart“
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Branche Personenschade

‘‘De arbeidsdeskundige: Smeerolie voor de 

letselschaderegeling’’

Het is geweldig om een klassiek jacht te 
bezitten, maar daarbij is ook veel onderhoud 
vereist. In de presentatie “Yacht Restoration 
and Construction in Wood” zal  
Butch Dalrymple Smith,  engineer/designer bij 
Butchdesign sas, vertellen/advies geven over 
onderhoud, reparatie en restauratie van elk 
schip dat de moeite waard is om  
onderhouden te worden. Na de pauze volgt 
de presentatie “Introductie Onderzoeksraad 
voor Veiligheid” door Martijn Schipper,  
Onderzoeker/Marine Accident Investigator 
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.  
Hij zal uitleg geven over de algemene  
werkwijze van de Onderzoeksraad voor  
Veiligheid, met een verdieping naar de 
Scheepvaart (onderzoeks-verplichtingen, 
publicaties, samenwerking met andere  
partijen, wettelijke context, etc.)

Wat is het nut, de noodzaak en de 
toegevoegde waarde van de inzet van een 
arbeidsdeskundige. Wat vragen wij de 
arbeidsdeskundige, hoe houden wij de regie 
en hoe zien wij toe op een 
goede uitvoering van de opdracht? Vindt 
er voldoende opvolging plaats? Is een 
arbeidsdeskundige degene die bij zorgschade 
ingeschakeld dient te worden? Aan welke 
gedragsregels dient de arbeidsdeskundige te 
voldoen in het kader van zijn/haar 
onderzoek en rapportage. Welke 
competenties en vaardigheden moet een 
arbeidsdeskundige hebben op grond van de 
gedragsregels? Deze middag zullen de 
sprekers Erik Jan Wervelman, advocaat bij 
VWW Advocaten, Peter van den Ham, 
registerarbeidsdeskundige en gerechtelijk 
deskundige bij AVR Expertise en Joop Schrok, 
directeur EHC Arbeidsdeskundig Advies, dit 
onderwerp vanaf diverse kanten belichten. Dit 
alles onder leiding van de dagvoorzitter 
Remco Heeremans, directeur van De 
Letselschade Raad, die wordt bijgestaan door 
Elise Fikse van Buzzmaster. 

Voor meer info, zie: www.nivre.nlwww.nivre.nl
Locatie: Van der Valk Hotel Vianen

Wij doen er alles aan om parkeerproblemen te voorkomen, 
maar houdt u rekening met de drukte.
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Klik hier om 
u aan te melden 
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