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IN DIT NUMMER
Regiobijeenkomst op 16
februari 2012 met als
thema De Wft
Vakbekwaamheid na 1-12013. Aanvang van de
lezing om 18.00 uur,
ontvangst vanaf 17.00 uur
te Akersloot.
Blad 2: Agenda Clubs.

Wft NIEUWS
Er komt een diplomaplicht voor
iedere adviseur. Samen met een
nieuw vakbekwaamheidsgebouw en
een nieuw PE-systeem. Dat blijkt uit
de brief die de minister vorige week
aan de Tweede Kamer heeft
gestuurd. De nieuwe regels gaan in
op 1 januari 2013, maar er komt een
overgangsregeling tot 1 juli 2015

Ook in deze Nieuwsbrief het
programma van lezingen en
workshops.

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

Regiobijeenkomst
16 februari Hotel Akersloot
0ntvangst vanaf 17.00 uur met soep en een broodje
Begin lezing 18.00 uur

Heet van de naald!!!!
WFT Vakbekwaamheid na 1 januari 2013,
alles weer anders?!
Dik van Velzen zal deze avond zijn gedachten met u delen over de gevolgen van
de nieuwe vakbekwaamheidseisen die minister De Jager vorige week heeft
gepubliceerd (zie ook kader hiernaast!)
Er staat nogal wat te gebeuren! Diplomaplicht, nieuwe diploma’s, oude diploma’s
omruilen, vaardigheden en professioneel gedrag, andere Permanente Educatie.
Dik van Velzen, Wft consultant bij NIBE-SVV, Beursbengel columnist is vanaf de
start van de Wfd en Wft als deskundige actief en heeft inmiddels ruime ervaring
opgedaan als adviseur van menig marktpartij. Naast adviseur is Dik van Velzen
tevens docent in de opleiding tot Register Makelaar in Assurantiën en op het
gebied van de civiel juridische, de verzekeringstechnische en
opleidingstechnische aspecten.

NIEUW DIPLOMASTELSEL
In de huidige situatie hoeven alleen
'feitelijk leidinggevenden' een
diploma te hebben. Dit verandert
straks. Financieel dienstverleners
moeten er dan voor zorgen dat
adviserende medewerkers de
vereiste diploma's zelf in bezit
hebben. Dat zijn niet de huidige Wftdiploma's. Er komt een nieuw
diplomastelsel.
De meeste nieuwe diploma's lijken
op de huidige diploma's, maar zijn
toch anders. Toegevoegd worden:
vaardigheden en professioneel
gedrag.

Nieuw PE-systeem.
In plaats van het huidige systeem
moet iedereen elke 3 jaar een PEexamen afleggen. In dat PE-examen
wordt de actualiteit van de
voorgaande 3 jaar getoetst, maar
ook herhalingselementen.

Gezien de actualiteit van het onderwerp verwachten wij weer een volle zaal. Om
teleurstellingen bij de broodjes kroket te voorkomen, vragen wij u zich aan te
melden. Alleen dan kunnen wij de catering juist inschatten en heeft iedereen een
broodje en een kopje soep.
Aanmelden voor 18 november via: info@fidaz.nl of secretariaat@kenac.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 email

Wft PE 2011-2012: nog een ronde, nieuwe kansen!
Assurantieclubs weer aan het front, samen met
Bent u in het bezit van een A of B diploma?
De Wft PE dag voor bezitters van het A of B diploma op woensdag 11 Januari 2012 was een groot succes en daarom
organiseren KENAC en FidAZ op woensdag 30 mei 2012 weer een Wft PE bijeenkomst voor leden die hun oude A en B
diploma’s en Wft vergunningen op orde willen houden.
De volgende modules worden die dag behandeld:
Wft Basis PE,
Wft Schade PE (inclusief Volmacht A onderdelen)
Wft Leven PE (inclusief Volmacht Leven)
Wft Beleggen PE
Er is dit jaar geen PE voor Volmacht Algemeen, dus de inhoud is voor het A en B diploma identiek.
Vorm: klassikale bijeenkomst van 13.00 uur tot 21.00 uur.
Kosten: EUR 295,=!!!
Uw docent Carry Doeven neemt u tijdens het programma op interactieve wijze mee door alle PE onderwerpen van 20112012.Uw actieve deelname en uw standaardantwoordformulier vormen tezamen de basis voor de beoordeling door de
docent. Geen aparte toets meer aan het eind van het programma!!! Het hele programma is de toets.
Discussies, cases, stellingen en andere werkvormen zorgen voor een afwisselende dag (zie www.nibesvv.nl voor de
promotievideo)
U ontvangt ter voorbereiding op de bijeenkomst per module het PE boekje, tevens handig naslagwerk, en toegang tot de
NIBE-SVV E-learning omgeving.
Het PE boekje behandelt kort en bondig alle gewijzigde stof en de E-learning omgeving biedt u de mogelijkheid uw kennis
door middel van oefentoetsen voorafgaand aan de bijeenkomst te toetsen. Per module moet u ongeveer uitgaan van een
dagdeel zelfstandige voorbereiding.

Heeft u interesse? Mail dan aan: info@fidaz.nl en secretariaat@kenac.nl
U ontvangt dan het inschrijfformulier per mail retour..

Bent u hypotheekadviseur? Kom dan op 19 april naar Hotel Akersloot voor uw PE! Slechts EUR 150,=
Ook de PE voor Consumptief krediet en Hypothecair krediet gaan we doen. Dat wordt een avondsessie van 18.00 tot 21.30
uur op19 april. Uw docent Cor de Reus neemt u tijdens het programma op interactieve wijze mee door alle PE onderwerpen
van 2011-2012.Uw actieve deelname en uw standaardantwoordformulier vormen tezamen de basis voor de beoordeling
door de docent.
Geen aparte toets meer aan het eind van het programma!!! Het hele programma is de toets.
U ontvangt ter voorbereiding op de bijeenkomst per module het PE boekje, tevens handig naslagwerk, en toegang tot de
NIBE-SVV E-learning omgeving. Het PE boekje behandelt kort en bondig alle gewijzigde stof en de E-learning omgeving
biedt u de mogelijkheid uw kennis door middel van oefentoetsen voorafgaand aan de bijeenkomst te toetsen. Per module
moet u ongeveer uitgaan van een dagdeel zelfstandige voorbereiding.

Heeft u interesse? Mail dan aan: info@fidaz.nl en secretariaat@kenac.nl
U ontvangt dan het inschrijfformulier per mail retour..

FidAZ
www.fidaz.nl

13 maart 2012

19 april 2012

Algemene Ledenvergadering
AFAS Stadion
Onderwerp: Jaarvergadering
Ontvangst 18.00 uur met soep en broodjes.
Vergadering 19.00-19.30 uur
Lezing: Historische beschouwing AZ!

Regiobijeenkomst
Hotel Akersloot
Onderwerp: Actualiteit
Ontvangst 17.00 uur met soep en broodjes.
Lezing 18.00-20.00 uur
toegang gratis
19 april 2012

KENAC
www.kenac.nl

Regiobijeenkomst
Hotel Akersloot
Onderwerp: Actualiteit
Ontvangst 17.00 uur met soep en broodjes.
Lezing 18.00-20.00 uur
toegang gratis

