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

IN DIT NUMMER






In het vakgebied Inkomen
is van alles aan de hand.
Een nieuw diploma,
nieuwe producten en het
Eigenrisicodragerschap
De lezing niet missen dus.
Blad 2: Agenda van 4
Clubs.

Omwisselen oude
diploma’s
Als u uw VAK een beetje heeft
gevolgd de afgelopen tijd, bent
u nu OF al helemaal klaar met
de OMWISSELACTIE of u zit
nog midden in de PE plus
examen OF u moet er nog aan
gaan BEGINNEN.
Wij hopen uiteraard het eerste
van de drie, wij denken dat het
de middelste zal zijn, maar wij
vrezen voor de laatste.
Als dat zo is, dan hebt u een
hele drukke tijd voor de boeg.
Wij gaan er maar van uit dat
geen enkel instituut straks nog
tijd aan uw dossier kan en wil
besteden als u op 1 september
komt vragen om uw diploma’s
om te wisselen. Dan is het er
druk, verschrikkelijk druk.
Bij sommige partijen is het nu
soms al hectisch als er weer
een klant met 200
medewerkers en hun oude
diploma’s op de stoep staat,
figuurlijk natuurlijk, niet
letterlijk. Derhalve is Actie!
gewenst.

Ook in deze Nieuwsbrief het
programma van lezingen en
workshops.

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

Bedrijfsbezoek met lezing
27 september 2016 Felison, Velserbroek
0ntvangst vanaf 17.00 uur met soep en een broodje
Aanvang lezing 18.00 uur

‘Heeft u grip op verzuim?’
Spreker: Frank van der Starre
Onder het motto "heeft u grip op verzuim " is Felison gastheer voor ons op
27 september.
Frank van der Starre, commercieel manager bij Felison Assuradeuren BV,
zal u die avond meenemen in het technische en tactische samenspel
tussen de verzekeraars, de arbodiensten en de assurantie adviseur.
Tevens zal hij aangeven wat uw rol als adviseur kan zijn en wat u zou
kunnen betekenen voor de werkgever in de wereld van de
verzuimbegeleiding. Natuurlijk zullen wij eerst om 17 uur gezamenlijk een
vorkje prikken en afsluitend met elkaar nog even na kunnen praten
Het belooft een interessante avond te worden bij één van de grootste en
meest ver ontwikkelde inkomens service providers van Nederland
Zoals altijd, komt allen en meldt u aan! U kunt ook een introducee
meenemen!
Aanmelden voor 23 september 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

De zomer is zo goed als voorbij en onze clubs pakken de handschoen weer op: Het bieden van een sociaal
netwerk met vakgenoten en het overdragen van kennis.
De afgelopen jaren heeft het onderwerp Verzuim al meerdere malen bij ons aandacht gekregen. De
goedbezochte lezing door Arend Jansen (Aegon) staat nog in het geheugen gegrift. En terecht, want een adviseur
in (zakelijke) schadeverzekeringen kan niet om dit onderwerp heen bij zijn relaties.
Hamvraag is vaak hoe je als adviseur je toegevoegde waarde kunt bewijzen. Op 27 september zijn wij bij Felison
te gast om bijgepraat te worden over de huidige stand van zaken van wet- en regelgeving. En welke oplossingen
zij bieden om relaties inzicht in de verzuimcijfers te geven en te kunnen adviseren al dan niet WGA-ERD te
worden. De gehele verzuimproblematiek wordt door Felison Assuradeuren haarfijn uit de doeken gedaan.
Felison Assuradeuren is dé serviceprovider in Inkomensverzekeringen en biedt een totaalpakket op het gebied
van Preventie, Verzuimbegeleiding en Re-integratie. Het belooft een lezing te worden waarin genoeg voer voor
discussie ligt.
Meldt u aan vóór 23-09-2016 (in verband met catering) en wij zien u dan graag bij:
Felison Assuradeuren, Zadelmakerstraat 140, 1991 JE Velserbroek

FidAZ
www.fidaz.nl

KENAC
www.kenac.nl

ABC
www.abcbeursclub.nl

27 september 2016
Heeft u grip op verzuim?
Frank van der Starre
Locatie: Felison, Velserbroek
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje
Aanvang lezing 18.00 uur

17 november 2016
Oude wijn in nieuwe zakken? Of
omgekeerd?
Locatie: Bob’s Uitgeest
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje
Aanvang lezing 18.00 uur

27 september 2016
Heeft u grip op verzuim?
Frank van der Starre
Locatie: Felison, Velserbroek
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje
Aanvang lezing 18.00 uur

17 november 2016
Oude wijn in nieuwe zakken? Of
omgekeerd?
Locatie: Bob’s Uitgeest
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje
Aanvang lezing 18.00 uur

5 september 2016 Nazomerborrel

Aanmelden Nazomerborrel

27 september 2016 Prinsjesdaglezing

Aanmelden Prinsjesdaglezing

12 september BBQ alleen voor HAC leden!

Houd ook de website in de gaten!

HAC
www.haagseassurantieclub.nl

