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De toekomst van de
Serviceprovider
Gratis naar Branchedag?
zie achterzijde




Ook in deze Nieuwsbrief het
programma van lezingen en
workshops.

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

Regiobijeenkomst
15 november Hotel Akersloot
0ntvangst vanaf 17.00 uur met soep en een broodje
Begin lezing 18.00 uur
“Kiezen is gekozen worden!”

Blad 2: Agenda Clubs.

nieuws

Namens de in onze regio prominent aanwezige serviceprovider Van
Kampen Groep verzorgen Directeur Commercie Eric-Jan van den Berg en
marketingman Niels Herweijer samen een lezing met als thema “Kiezen is
gekozen worden”.

PE periode verlengd
De lopende Wft PE periode 20112012 is verlengd tot 31-12-2013. U
heeft een jaar langer de tijd alle
diploma’s op orde te brengen, maar
zie ook ons advies hieronder!!!!

Wft Pensioenverzekeringen
De slagingspercentages voor de
examens van de nieuwe opleiding
Wft Pensioenverzekeringen zijn op
dit moment hoog. Ook de ervaringen
met het mondeling assessment zijn
ronduit positief.

BGFO III
Per 1- 1-12014 komt er een nieuw
vakbekwaamheidsgebouw met
nieuwe diploma’s voor iedereen.
Ook vaardigheden en houding en
gedrag gaan deel uitmaken van het
diploma.
Er is echter nog veel niet duidelijk en
nog niet definitief besloten.
Ons advies is:
Zorg dat je diploma’s nu behaalt
en daarmee deel kunt nemen aan
de overgangssituatie die gaat
ontstaan.

De meest gestelde
vragen over de nieuwe
Wft, nu op een rij!
www.nibesvv.nl/View/Nieuws/1615

Tijdens de lezing zullen zij ingaan op de visie van Van Kampen Groep op
de toekomst van het intermediair, hun visie op het verschijnsel en begrip
Serviceproviders. Daarnaast zullen zij een voor VKG belangwekkend
thema, “Alles transparant met Social Media” en de rol van VKG in dit
geheel toelichten.
Tevens zal in het kort een algemeen verhaal over VKG worden verteld.
Ten overvloede: in VVP van deze week staat een zeer lezenswaardig
artikel over de rol van serviceproviders in de toekomst. Als bemiddelen in
hypotheken en levenproducten niet langer beloond mag worden vanuit
aanbieders, wat is dan nog de toegevoegde waarde van de
serviceprovider?
Lex van Kampen (Van Kampen Groep), Antoinette Wessels (FlexFront),
Martin Keegstra (Welke FD) en consultant Arthur Goes spreken over
service providing in de nieuwe financiële wereld.
Aanmelden voor 13 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

Interessepeiling
Wft PE 2011-2012 is verlengd, dus doen we nog een ronde, met nieuwe
kansen! Assurantieclubs weer aan het front, samen met
Bent u in het bezit van een A of B diploma?
De Wft PE dagen voor bezitters van het A of B diploma op woensdag 11 Januari 2012 en woensdag 30 mei 2012 waren
een groot succes, en daarom organiseren KENAC en FidAZ op 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 deze ronde geen PE voor Volmacht Algemeen, dus de inhoud is voor het A en B diploma identiek.
Kosten: EUR 295,=!!!

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

Onze Website partner Yoron biedt aanom ruim 500 websites gratis te bouwen en voor maximaal 12
maanden gratis te hosten. Interessant? Zie onze website www.fidaz.nl .

Unieke kans 450 vrijkaarten:
bezoek de VB Branchedag op 27 november in de Jaarbeurs Utrecht gratis!

Aanmelden kan via www.verzekeringsbranchedag.nl. Daar vindt u ook alle informatie over het
congres. Gebruik de sponsor logincode A8JGK.
Er zijn 450 vrijkaarten beschikbaar. Wees er dus snel bij!

FidAZ
www.fidaz.nl

KENAC
www.kenac.nl

21 februari 2013 Regiobijeenkomst

18 april 2013 Regiobijeenkomst

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