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Zorgadvisering: is het nu
wel of geen hot item voor
de gemiddelde
tussenpersoon
Open voor 50 Plus, minisymposium samen met
MKB NL en Gem.Alkmaar
Blad 2: Agenda van 4
Clubs.

Ook in deze Nieuwsbrief het
programma van lezingen en
workshops.

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

Regio-excursie
29 oktober Turiën & Co. Assuradeuren,
(James Wattstraat 11, 1817 DC Alkmaar)

0ntvangst vanaf 17.00 uur met soep en een broodje
Begin lezing 18.00 uur

Zorgverzekering!

Federatienieuws

Advisering van groot belang, ook als
Tussenpersoon?!

Na heel veel goede jaren binnen de
Federatie van Assurantieclubs
hebben wij, FidAZ en KENAC,
samen met de Amsterdamsche
Beurs Club en de Haagse Assurantie
Club besloten het federatief verband
te verlaten.

In de maanden november en december ontbreekt het tussenpersonen vaak aan
tijd om echte aandacht te besteden aan gedegen zorgverzekeringsadvies.
Turien heeft, juist om de tussenpersoon op dit punt te ondersteunen, een
‘zorgvergelijker’ met een advies- en afsluitmodule ontwikkeld, die u veel werk kan
besparen. Meer hierover tijdens de lezing.

Dat doe je natuurlijk niet zomaar en
zeker niet zonder uitgebreid overleg.
Het federatiebeleid van de afgelopen
jaren en de, in onze ogen, minder
geslaagde keuzes hebben ertoe
geleid dat onze deelname niet langer
verantwoord was.
De 4 clubs in West-Nederland
hebben gezamenlijk gekozen voor
een beleid meer gericht op de
assurantieclubs als netwerk en niet
als opleider en lobbyorganisatie.
Activiteiten vanuit de Federatie die
dit de afgelopen jaren hadden
moeten verwezenlijken, zijn
jammerlijk ten onder gegaan ten
koste van niet alleen geld, maar juist
ook enthousiasme en goede
bestuurders.
Voortaan kunt u als lid van FidAZ
of KENAC ook gebruik maken van
het aanbod aan lezingen van de
ABC en Haagse. Beetje verder
rijden soms, maar vaak ook zeer
aantrekkelijke onderwerpen.

Gezien de actualiteit van het onderwerp verwachten wij weer een volle zaal. En er
is maar beperkt plaats, Turien heeft plek voor zo’n 30-35 belangstellenden. Om
teleurstellingen te voorkomen, vragen wij u zich aan te melden. Alleen dan
kunnen wij de ontvangst goed regelen en kan Turien de catering juist inschatten
en heeft iedereen een broodje en een kopje soep.

Let
op! 19 voor
november
bijzondere
regiobijeenkomst
AZ Stadion.
Aanmelden
22 oktober
via: info@fidaz.nl
of secretariaat@kenac.nl
Open voor 50 plus!
Of zijn ze te duur? Of niet flexibel genoeg? Eigenwijs misschien?
Of biedt senioriteit ook kansen? Rust? Zitvlees? Zekerheid?
Zie de aankondiging op pagina 2!
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

www.openvoor50plus.nl

Sinds juni van dit jaar voeren UWV en MKB-Nederland gezamenlijk campagne om de kansen op een baan voor
oudere werkzoekenden te vergroten. Zij vragen werkgevers om 50-plussers uit te nodigen voor netwerk- en
sollicitatiegesprekken.
Maar hoe zit het eigenlijk in onze branche? Is daar wel ruimte voor de 50 plusser?
Over die vragen organiseren KENAC en FidAZ samen met MKB NL en de Gemeente Alkmaar een

Inleider van de avond is Mario Bierkens, veelgevraagd spreker, auteur en ondernemer. Het bijwonen van zijn
presentatie levert u gegarandeerd meerdere Quick Wins op die u à la minute en zonder hoge investeringen de
volgende dag kunt implementeren!
Na zijn inleiding gaat een panel van drie sprekers in op een drietal stellingen vanuit het perspectief van de
Overheid, de Ondernemer en het Onderwijs. Wethouder Victor Kloos van de Gemeente Alkmaar
vertegenwoordigt de Overheid, maar meer specifiek de visie van de Gemeente Alkmaar. Wouter Broekman,
manager P&O Meeùs Assurantiën, vertegenwoordigt de Ondernemer in de financiële dienstverlening en René
van Schalkwijk, College van Bestuur Horizon College, zal namens het Onderwijs een stelling poneren voor een
discussie met de zaal.
U kunt erbij zijn! Meldt u nu aan via: info@fidaz.nl of secretariaat@kenac.nl

FidAZ
www.fidaz.nl

KENAC
www.kenac.nl

ABC

29 oktober Zorgverzekering
Regio-excursie naar Turien & Co
James Wattstraat 11
1817 DC Alkmaar
17:00 uur

19 november Open voor 50 Plus
Mini-Symposium

29 oktober Zorgverzekering
Regio-excursie naar
Turien & Co
James Wattstraat 11
1817 DC Alkmaar
17:00 uur

19 november Open voor 50 Plus
Mini-Symposium

AZ Stadion Alkmaar
17:00 – 20:00 uur

AZ Stadion Alkmaar
17:00 – 20:00 uur

Houd de website in de gaten!

www.abcbeursclub.nl

HAC

12 oktober MH17
Bijzondere uitvaarten Monuta

Hotel Bijhorst, Wassenaar
www.haagseassurantieclub.nl 20:00 uur

Houd de website in de gaten!

