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Cyberrisico’s in de 
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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 
 

Laatste oproep: 
 
KENAC en FidAZ willen in 2015 
graag samen met NIBE-SVV Wft 
PE Plus opleidingen aanbieden 
om hun leden voor te bereiden op 
de lastige Wft PE Plus examens. 
 
Onze doelstelling is om het komend 
jaar de PE Plustrainingen zoveel 
mogelijk te spreiden, maar u wel 
ruim op tijd aan alle eisen voldoet en 
de juiste diploma’s in huis heeft. Op 
dit moment staat in elk geval Wft PE 
Plus Schadeverzekering zakelijk op 
het programma voor 15 april voor 
een bedrag van EUR 259,=. Daarna 
volgen Wft PE Plus Inkomen en Wft 
PE Plus Hypothecair krediet. Het 
spoorboekje zal uiteraard zo veel als 
mogelijk worden afgestemd op de 
inventarisatie van uw wensen en 
behoeften. 
De meeste PE Plus trainingen duren 
1 dagdeel van 3 uur. De prijs van PE 
Plus trainingen is mede afhankelijk 
van het aantal deelnemers, meer 
deelnemers zorgt voor een lagere 
prijs, vandaar dat wij eerst willen 
inventariseren. 
 

Heeft u interesse?  
Mail dan aan: 

g.de.jonge@nibesvv.nl 

     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 op andere locatie!!!!! 
Donderdag 19 februari 2015 Bobs 

Ontvangst vanaf 17.00 uur  
Aanvang lezing 18.00 uur 

 
Adres; Bobs Party & Events, Westerwerf 1, 1911 JA Uitgeest 
           langs A 9 zelfde afslag  telefoon  0251-315150 

 

De wereld verandert in hoog tempo, mede onder invloed van de nieuwe 

media en het internet in het algemeen.  

 

Wij houden u op de hoogte met een lezing over  
 

Cyberrisks of Datarisks 
 

Cyberrisks of Datarisks is een fenomeen dat niet meer uit het nieuws 

weg te branden is. Wat houden deze begrippen precies in, wat kunnen 

we er aan doen en welke oplossingen biedt de verzekeringsmarkt.  

Het intermediair moet die antwoorden kunnen geven om aan de 

zorgplicht te voldoen bij de advisering van klanten. 

En daarom komen Zico van Rooijen en Yasin Chalabi van niche-

verzekeraar Hiscox dat haarfijn uit de doeken doen op donderdag 19 

februari 2015.  

Zorg dat uw kennis op peil is of wordt en komt allen! 

 

 

Aanmelden uiterlijk 16 februari november via: info@fidaz.nl of 
secretariaat@kenac.nl 
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Wft PE Plus training voor 

Adviseur Schadeverzekeringen zakelijk 
Inclusief Basis, Zorg en Schadeverzekeringen particulier 

Op 15 april 2015 
 
Voor 1 januari 2016 moeten oude diploma’s worden omgewisseld naar nieuwe beroepskwalificaties. Om te kunnen 
omwisselen moet de kandidaat, naast al zijn oude diploma’s en PE certificaten, ook een nieuw Wft PE Plus certificaat 
overleggen. Dat certificaat kunt u halen door een PE Plus examen met goed gevolg af te leggen. 
En dat blijkt geen sinecure. De examens draaien niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden, houding en gedrag. 
Gelukkig stijgen nu de slagingspercentages omdat de kandidaten tijdens de training voorbeelden van de nieuwe soorten 
vragen voorgeschoteld krijgen en daardoor goed weten hoe daarmee om te gaan op het examen. 
 
KENAC en FidAZ bieden hun leden weer de gelegenheid bieden PE Plus trainingen te volgen, zodat zij goed voorbereid hun 
PE-Plus examens af kunnen leggen. We doen dit in samenwerking met NIBE-SVV en Carry Doeven, ervaren trainer van 
NIBE-SVV en tevens bestuurslid van de GSFD. 
 
Hoe werkt het? 
Allereerst bepaalt u zelf of en welke PE Plus examens u moet afleggen. Dit vindt u op de website van NIBE-SVV 
Gebruik hiervoor de link: https://www.nibesvv.nl/WFT-omwisselactie.html 
 
Als u vervolgens belangstelling heeft in deze PE Plus training, mailt u het meegestuurde inschrijfformulier aan info@fidaz.nl 
of secretariaat@kenac.nl. 
 
Onze doelstelling is om in 2015 de PE Plustrainingen zoveel mogelijk te spreiden, waardoor de studiebelasting meevalt, 
maar u wel ruim op tijd aan alle eisen voldoet en de juiste diploma’s in huis heeft.  
Op 15 april 2015 gaan wij Wft PE Plus Schadeverzekering zakelijk doen, iets verder in het voorjaar Wft PE Plus Inkomen en 
in het najaar Wft PE Plus Hypothecair krediet. Het spoorboekje zal uiteraard zo veel als mogelijk worden afgestemd op de 
inventarisatie van uw wensen en behoeften. 
De PE Plus trainingen duren 1 dagdeel van 3 uur. Daarin worden de actualiteiten op kennisgebied behandeld, maar vooral is 
er aandacht voor de nieuwe vraagvormen in de examens en de vaardigheden waarnaar gevraagd wordt. 
Na de training en zelfstudie kunt u examens afleggen op diverse toetslocaties in het land.  
Raadpleeg hiervoor de site van NIBE-SVV. Dit regelt u zelf op een moment dat het u uitkomt.  
 

Wat kost het? 
FidAZ en KENAC willen er niet aan verdienen, maar ook niet op verliezen. 
 
Dit betekent dat we starten als we minimaal 10 deelnemers hebben. We hebben er nu 7. 
Leden betalen ieder EUR 259,= voor de bijeenkomst, de studiematerialen, 1 keer PE Plusexamen bij 
NIBE-SVV en catering tijdens de training. 
Niet-leden betalen EUR 299,= en zijn gelijk voor 2015 lid van de club van hun keuze. 
 

Mail deze Nieuwsbrief gerust door aan uw relaties zodat ook zij gebruik kunnen 
maken van dit aanbod. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

FidAZ 
 
www.fidaz.nl 

 
19 februari 2015 
Regiobijeenkomst Cyberrisk 
Locatie: Bobs Uitgeest 
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje 
Aanvang lezing 18.00 uur  
Afsluiting uiterlijk 20.00 uur 
 

 
25 maart 2015 
Jaarvergadering FidAZ 
Locatie:  
Ontvangst 15.00 uur 
Aanvang vergadering 17.00 uur 
Afsluiting diner 18.30 uur 
 

 
 

KENAC 
 
www.kenac.nl 
 

 
19 februari 2015 
Regiobijeenkomst Cyberrisk 
Locatie: Bobs Uitgeest 
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje 
Aanvang lezing 18.00 uur  
Afsluiting uiterlijk 20.00 uur 
 

 
21 april 2015 
Jaarvergadering Kenac te 
Bloemendaal 
Meer bijzonderheden en aparte 
uitnodiging volgen. 
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