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IN DIT NUMMER




De lezing “Economie en
de Schuldencrisis” is
verschoven naar later
datum.

Blad 2: Agenda Clubs.

Wft Pensioenverzekering
Ruim 2700 vergunninghouders
hebben aangegeven door te willen
gaan met adviseren over
pensioenen.
Opleidingen worden al breed
aangeboden, maar de geluiden
daarover zijn niet altijd positief.
Wilt u eerst een advies over de voor
u meest juiste studieroute?
Ga dan naar www.nibesvv.nl en doe
de QUICK SCAN.
Op basis van uw antwoorden geven
wij u een advies over de voor meest
geëigende methode om het diploma
te behalen.

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
Ons advies is:
Zorg dat je diploma’s nu behaalt
en daarmee deel kunt nemen aan
de overgangssituatie die gaat
ontstaan.

Ook in deze Nieuwsbrief het
programma van lezingen en
workshops.

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

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

LinkedIn, Facebook, Twitter, Hyves
Social Media in de Financiële
Dienstverlening, kan dat wel?!
Max Bevers, compliance professional pur sang, zal deze avond zijn gedachten
met u delen over het gebruik van de nieuwe social media in de financiële
dienstverlening.
Er gebeurt nogal wat in de grote boze buitenwereld, elke dag krijgt u vast wel
vriendschapsverzoeken, LinkedIn vrienden aangeboden en vraagt men u naar uw
Twitter account.
Max Bevers zal vanuit zijn achtergrond als compliance professional deze nieuwe
fenomenen belichten en aangeven wat er allemaal bij komt kijken.
Is LinkedIn nu wel of niet interessant voor u, moet u gaan Twitteren of niet? Mag
uw personeel Facebooken op het werk of niet? En over het werk?
Allemaal vragen die mogelijk bij u leven, kom daarom naar deze lezing!
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 14 april 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

30 mei 2012 gaat door!!! Nog 8 plaatsen beschikbaar
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 of secretariaat@kenac.nl
U ontvangt dan het inschrijfformulier per mail retour..

Bent u hypotheekadviseur? Kom dan op woensdag 20 juni 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 op 20 juni. Uw docent 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.
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 of secretariaat@kenac.nl
U ontvangt dan het inschrijfformulier per mail retour..

FidAZ
www.fidaz.nl

KENAC
www.kenac.nl

30 mei Hotel Akersloot
Wft PE voor bezitters van het A en B diploma
13.00 – 21.00 uur

14 juni 1e Lustrum
Feestelijke viering
Van 17.00 uur tot 21.30 uur op locatie
Aanmeldingsformulier volgt!

30 mei Hotel Akersloot
Wft PE voor bezitters van het A en B diploma
13.00 – 21.00 uur

20 juni Hotel Akersloot
Wft PE voor Consumptief en Hypothecair krediet
18.00 – 21.30 uur

