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Halverwege dit jaar heeft een aantal mensen uit het vakgebied van inkomensverzekeringen het initiatief genomen om een 
belangenvereniging in het leven te roepen voor inkomensadviseurs. Inmiddels is de Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs 
(NVIA) een feit. Wij hebben u veel te bieden en nodigen u graag uit voor een kennismakingsseminar!

Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn
055 - 578 90 56

info@nvia.nl
www.nvia.nl

Programma Kennismakingsseminar NVIA
De rol van de adviseurs inkomens
verzekeringen anno 2014
In de advieswereld van verzekeringen is de afgelopen tijd veel veranderd. Bij deze wijzigingen heeft de adviseur Inkomens-
verzekeringen een prominente rol gekregen vanuit de Wft. Maar hoe moet deze rol goed ingevuld worden? Daar gaat dit eerste 
seminar van NVIA over. U bent van harte uitgenodigd om ook uw mening te delen met de sprekers en toehoorders.

13:00 - 13:30 uur Ontvangst met koffie/thee/fris

13:30 - 13:45 uur Peter Abelskamp, NVIA
Welkomstwoord: Introductie NVIA, ambities en inleiding seminar ‘De rol van de adviseur 
Inkomensverzekeringen in een turbulente wereld’. 

13:45 - 14:00 uur Rutger Sneep, gastheer Ricoh
‘De Documens’

14:00 - 14:30 uur Arend Jansen RCCM,  Manager Special Deals Inkomensverzekeringen bij AEGON Nederland
‘Wat verwacht een inkomensverzekeraar van de adviseur Inkomensverzekeringen?’

14:30 - 15:00 uur Janthony Wielink, Directeur Enkwest Opleiding & Advies
‘Welke (onderhuidse) ontwikkelingen gaat de adviseur de komende tijden meemaken?’

15:00 - 15:20 uur (netwerk-)pauze

15:20 - 15:50 uur Bart Brenninkmeijer,  Directeur Employee Benefits bij Van Lanschot Chabot 
‘Hoe gaat een adviseur Inkomensverzekeringen met deze ontwikkelingen om?’

15:50 - 16:30 uur Robin van Beem, Van Beem de Jong Advocaten
‘Wat zijn de ontwikkelingen op het juridische vlak rond advies en inkomensverzekeringen?’

16:30 - 17.00 uur Paneldiscussie onder leiding van Paul Lammerts, zelfstandig werkgeversadviseur  
en jurist sociale zekerheid
Invulling mede naar aanleiding van vragen uit het publiek.

17:00 - 17:30 uur Borrel

Locatie
Ricoh Nederland BV, Magistratenlaan 2 Den Bosch

Doelgroep
Inkomensadviseurs, medewerkers inkomensverzekeraars


