
 
IN DIT NUMMER 

 Affiliate marketing: hoe 
maak je van Independer 
een kans in plaats van een 
bedreiging. 

 Blad 2: PE Plus en Triple A 

 Agenda Clubs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ook in deze Nieuwsbrief het 
programma van lezingen en 
workshops. 

Verder de agenda z.o.z. met 
de laatste nieuwtjes en data. 
 

Kennemer Associatie van Financiële Dienstverleners, Vereniging voor Financiële Dienstverleners Alkmaar – Zaanstreek  

nieuws 
 
Per 1 januari 2014 is het nieuwe 
Bgfo, Besluit gedragstoezicht 
financiële ondernemingen, van 
kracht geworden. 
 
Een vakbekwaamheidsgebouw met 
nieuwe adviseursdiploma’s en een 
nieuw PE reglement. 
Voor 1 januari 2016 jaar moet u, na 
het behalen van een zogenaamd PE 
Plus Examen, een van de nieuwe 
adviseursdiploma’s in uw bezit 
krijgen via een omwisselactie. 
 
U moet dan kopieën van al uw oude 
en nieuwe diploma’s en certificaten, 
samen met dat PE Plus certificaat bij 
bijvoorbeeld NIBE-SVV aanleveren 
en ontvangt dan na controle een 
geheel nieuw adviseursdiploma van 
DUO, de Dienst Uitvoering 
Onderwijs. 
 
Er is straks PE Plus voor: 

 Adviseur Basis 

 Adviseur Zorg 

 Adviseur Schadeverzekering 
particulier 

 Adviseur Schadeverzekering 
zakelijk 

 Adviseur Inkomen 

 Adviseur Vermogen 

 Adviseur Consumptief 
krediet 

 Adviseur Hypothecair krediet 

 Adviseur Pensioen 
 
 

     Bedrijfslidmaatschap! Informatie? 
 
secretariaat@kenac.nl       info@fidaz.nl  
 
Voordelen bedrijfslidmaatschap  

 persoonlijk lidmaatschap voor eigenaar / directeur / feitelijk leider  

 1 gratis abonnement op het vakblad De Beursbengel  

 u en uw medewerkers kunnen onze activiteiten / lezingen / workshops 
bezoeken, veelal gratis, soms met korting op de toegangsprijs 

 u en uw medewerkers krijgen de mogelijkheid tot het netwerken binnen 
de vereniging 

 u en uw medewerkers krijgen de nieuwsbrieven van de vereniging per e-
mail 

 
 
 

 

 

Regiobijeenkomst 
17 april 2014 Hotel Akersloot  

0ntvangst vanaf 17.00 uur met soep en een broodje 
Begin lezing 18.00 uur 

 

Affiliate Marketing: uw klant wil echt niet weg? 
 

Strategische ambities vertalen naar de praktijk blijkt voor veel organisaties 
moeilijker dan gedacht.  
Het identificeren van - en inspelen op - die variabelen die leiden tot 
succes, vereist een goede balans tussen theoretische en praktische 
kennis van de eigen business. 
Ervaring leert dat er verschillende manieren zijn waarop organisaties met 
dergelijke uitdagingen om kunnen gaan. 
  
Zijn OAWM ligt in de clinch met DNB, maar ondertussen gaat hij wel door 
met interessante ontwikkelingen die voor elk assurantiekantoor 
toegevoegde waarde kan hebben. 
 
Affiliate marketing is een vorm die u misschien kent via de 
vergelijkingssites op internet, maar is ook voor u beschikbaar als 
uitbreiding van uw dienstenpakket. 
Hoe? Kom luisteren! Wat? Kom luisteren! Duur? Kom luisteren! Mag het 
wel? Kom luisteren! 
 
Wat ons betreft: komt allen! 
 

Aanmelden uiterlijk 14 april via: info@fidaz.nl of secretariaat@kenac.nl  
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In de vorige Nieuwsbrief melden wij u al dat omdat u lid bent van FidAZ of KENAC, u tot het einde van dit 
jaar gratis kennis kunt maken met Wft Triple A: Permanent actueel van NIBE-SVV.  
Wft Triple A staat voor ALTIJD AANTOONBAAR ACTUEEL. 
 
Via onderstaande link kunt u een demo-video bekijken waarin de werking wordt uitgelegd: 
http://vimeo.com/user17462988/review/77113775/f12b99a6ee 
 
U ontvangt binnenkort een mail van uw club met daarin een link naar een inschrijfformulier. Als u dat formulier 
invult, zorgt NIBE-SVV ervoor dat u tot het einde van dit jaar altijd op de hoogte bent van de ontwikkelingen in uw 
vak. Eind van dit jaar komt NIBE-SVV dan met een aanbod om het abonnement voort te zetten, u weet dan wat u 
verwachten mag! Normaal kost Wft Triple A EUR 51,00 maar voor u is het dus nu nog gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FidAZ 
 
www.fidaz.nl 
 

 
18 september 2014 
Regiobijeenkomst 
Locatie: Hotel Akersloot 
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje 
Aanvang lezing 18.00 uur 
Afsluiting uiterlijk 20.00 uur 

 
20 november 2014 
Regiobijeenkomst 
Locatie: Hotel Akersloot 
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje 
Aanvang lezing 18.00 uur  
Afsluiting uiterlijk 20.00 uur 
 

 
 

KENAC 
 
www.kenac.nl 
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Nieuwe diploma’s in aantocht, de examens zijn toch nog een struikelblok! 
 
Iedereen die oude diploma’s wil omzetten, moet vóór 1 januari 2016 de zogenaamde PE Plus examens 
halen. En dat valt nog niet mee! 
FidAZ en KENAC gaan je daarbij helpen, ook met planning en logistiek, met bijeenkomsten in Hotel 
Akersloot en met concurrerende prijzen! Maar, eerlijk gezegd, wachten we liever nog even, want na het 
behalen van je PE Plus begint ook je eerste 3-jarige PE periode! Wij adviseren je de Adviseursdiploma, en 
voor de meesten zullen dat er drie zijn, gespreid in de tijd te gaan halen: 1 dit najaar, 1 volgend voorjaar 
en 1 volgend najaar. Het mag eerder, maar het hoeft niet. 
 
Belangrijke informatieve websites: 
http://www.cdfd.nl/nl/p5257c9cfaf4a0 
Deze site geeft u inzicht in het Stappenplan naar een nieuw diploma. 
http://www.cdfd.nl/nl/p51e3b40ca9157 
Op deze site kunt u vinden of uw oude diploma’s een Wft Gelijkstelling opleveren (mits ook de PE gevolgd is) 
http://www.nibesvv.nl/Wft%20en%20PE 
Alle belangrijke informatie rond Wft en opleiden. 
 
 

Contributie FidAZ 
Ondanks herhaalde verzoeken tot betaling van de contributie, mist de penningmeester van FidAZ toch nog een flink aantal 
betalingen. Voelt u zich aangesproken? Controleer even uw bankafschriften. Het gaat maar om EUR 40,00! 
En U wilt toch graag De Beursbengel blijven ontvangen ? 
 

Woensdag 19 maart Jaarvergadering van FidAZ 
Na een bezoek met rondleiding in het Kremlin in Winkel door de bouwer Ger Leegwater, heeft de Jaarvergadering 
plaatsgevonden te Heerhugowaard-Noord. De verschillende verslagen zijn zonder noemenswaardige opmerkingen 
goedgekeurd en aan de penningmeester werd decharge verleend voor het gevoerde beleid over het afgelopen jaar. 
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