Congres
“HET NIEUWE INCASSEREN”
19 april 2019

Programma
08.30 – 09.00

Inloop en ontvangst met koffie/thee

09.00 – 09.15

Opening dagvoorzitter (de heer J. Wilkes, COO Syncasso)

09.15 10.45

De uitdaging voor de gerechtsdeurwaarder in het kader van armoede en schulden
De lezing behandelt effectieve methoden in het benaderen van mensen met schulden; de gedragsleer en
inzicht in de schuldhulpverlening: hoe verloopt dit in de praktijk en hoe zou het moeten? Wat zijn de rollen van
de gerechtsdeurwaarder en de andere stakeholders?
Inleider
De heer R. van Geuns, Lector Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam

10.45 – 11.00 Pauze

11.00 12.30

De toekomst van kwaliteitstoezicht
In deze presentatie wordt inzicht gegeven in het huidige kwaliteitsmodel van de KBvG, vanuit het ontstaan van
de toetsing op kwaliteit. Wat is er gebeurd in de afgelopen jaren aan kwaliteit en hoe kijkt de commissie aan
tegen de huidige kwaliteitseisen. Hierbij wordt ook ingegaan op de onafhankelijkheid, samenwerkingsvorm in
relatie met BFT en de kwaliteit van de auditoren die door de kantoren worden ingehuurd.
Inleiders
De heer
H. Hollander,
12.30
– 13.30
LunchRA, Partner bij Share Impact Accountants en voorzitter Commissie Toetsing van Kwaliteit
KBvG
De heer M. de Bree, directeur Next Step Management en verbonden aan de Rotterdam School of Management
Erasmus Universiteit

12.30 – 13.30 Lunch
Het nieuwe incasseren op basis van data

13.30 15.30

Het spanningsveld tussen data gedreven en persoonsgericht incasseren versus de wetgeving (o.a. de AVG) is in
de veranderende wereld van de deurwaarder een drempel in de ontwikkeling van nieuwe diensten. Zo krijgt
maatschappelijk verantwoord incasseren veel meer inhoud als vooraf, via data duidelijk gemaakt kan worden
wie daar het beste voor in aanmerking komt. Maar mag dat wel? Mogen we debiteuren in een hokje stoppen?
Het conflict tussen data en wetgeving, wat wel en niet mag en de rol die de deurwaarder daarin speelt komt in
deze interactieve sessie uitvoerig aan bod.
Paneldiscussie onder leiding van een moderator

12.30
– 13.30
Lunch
GGN: De
heren F.
Vrauwdeunt, A. Houweling en L. Ruster en mevrouw S. Huisman
Syncasso: De heren J. Reijans en M. Getkate
Flanderijn: Mevrouw J. Bronsvoort en de heer C. Bakhuis

15.30 – 15.45 Pauze

15.45 17.15
Vernieuwingen in het beslag- en executierecht
Tekst (wordt verzameld door Laura)

Inleider
De heer S. van der Putten, directeur/eigenaar Vurich

17.15 – 18.00 Borrel en aftekenen presentielijst

PE punten
Voor deze dag zijn 6 PE-punten
aangevraagd bij de KBvG.
Locatie
Van der Valk Vianen, Prins
Bernhardstraat 75, 4132XE
Vianen.
Routebeschrijving
Van der Valk Vianen
Aan het eind van het congres
ontvang je een uitrijkaartje.

