
donderdag 18 september 2014
federatie van assurantieclubs
13.00-18.00 uur bij achmea zeist

landelijk congres

u i t n o d i g i n g

Graag nodigen wij u uit voor het landelijke congres van de Federatie  
van Assurantieclubs met als thema: ‘Ze snappen er geen jota van!’ 

Het is de meest gehoorde klacht op de werkvloer: de vigerende markt-
perceptie dat de politiek en de AFM een heel andere kijk op de sector 
hebben dan de sector zelf. Met als gevolg dat marktpartijen zich onder 
druk gezet voelen, omdat zij voortdurend worden geconfronteerd met 
wetgeving, maatregelen en communicatie, waarin zij zich niet herkennen. 
Of die in de praktijk onuitvoerbaar lijken. Het is een achterliggend  
probleem in alle belangrijke dossiers: of het nu gaat over zorgplicht,  
beloning of vakbekwaamheid.

Hoe is deze situatie ontstaan? Waarom heeft de sector het gevoel onvol-
doende gehoord te worden? En, belangrijker, wat gaan we er aan doen? 
Een gezonde sector kan niet bestaan zonder een goede wisselwerking 
tussen alle schakels in het (wetgevings)proces.
 
Tijdens dit congres onderzoeken wij hoe wetgeving in onze sector tot 
stand komt, wie daar (ook informeel of op de achtergrond) bij betrokken 
zijn en hoe we ervoor kunnen zorgen dat er meer begrip en samenwerking 
kan worden gecreëerd tussen alle betrokken stakeholders. Het gaat hier 
dus niet om de inhoudelijke standpunten van de diverse partijen maar  
om het achterliggende proces. Dit is dé kans om uw stem te laten horen! 

een congres over 
de kloof tussen 
politiek, branche- 
organisaties, de 
toezichthouder 
en de werkvloer.

“Ze snappen er geen jota van!”



 
 

 
 

 
 p r o g r a m m a

Wij hopen u te mogen ontvangen op 18 september a.s.!

Femke de Jong - Struiksma
Voorzitter Federatie van Assurantieclubs

U kunt zich voor het congres aanmelden via www.federatiecongres.nl
Leden betalen € 55,-  Vul hiervoor deze kortingscode in: federatie2014
Niet-leden betalen € 75,- 
U kunt zich tot donderdag 11 september a.s. opgeven voor het congres.  
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met  
José Altena-Prins, 035 541 13 59 of jose@prinsenvanurk.nl of met 
Bernard Vroom, 010 798 10 16 of bernard.vroom@markelintl.nl

a a n m e l d e n  &  k o s t e n

13.00 uur  Ontvangst met koffie, thee en cake

13.30  uur Welkom door mr. Femke de Jong - Struiksma 
  voorzitter Federatie van Assurantieclubs

13.45  uur Inleiding door mr. Leo de Boer
  Directeur Verbond van Verzekeraars:    
  “Met ons, over ons?”

14.15  uur Inleiding door drs. Pjotr van Tilburg  
  Algemeen Directeur OAWM en adviseur Tweede Kamer: 
  “We snappen er geen jota van!”

14.45 uur Inleiding door drs. Wijnand van de Beek 
  Manager Strategie, Beleid en Internationale Zaken AFM: 
  “Ik snap niet waarom we hier samen niet beter uitkomen.”

15.00 uur Pauze 

15.20  uur Discussie met sprekers, panelleden en aanwezigen onder leiding van 
  dagvoorzitter prof. mr. Edgar du Perron LLM
  Hoogleraar Financieel Recht en Decaan Rechtenfaculteit UvA

17.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

17.15  uur Borrel 

Panelleden	 drs. Hanneke Hartman	-	Adfiz		
  Edwin Herdink	-	Commissie	CFD
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Parkeerterrein Kohnstammplein (wijk	‘Vollenhove’)
3706 CA ZEIST
 
Vanaf het parkeerterrein brengen pendelbussen u binnen 15 minuten 
naar het Achmea Congrescentrum en uiteraard ook terug. 
We vragen u niet te parkeren bij de aangrenzende bedrijven,  
zij reserveren deze parkeerruimte graag voor hun klanten.

●

●

●

●

	 Route 1 - vanaf Amsterdam
A  Vanaf	Amsterdam	volgt	u	de	A2	Utrecht.		
B  Op	knooppunt	Oudenrijn	volgt	u	de	A12	richting	Arnhem.		
C  Daarna	volgt	u	de	A27	richting	Hilversum.		
D  Dan	volgt	u	de	A28	richting	Amersfoort.		
E  Op	de	A28	neemt	u	de	afslag	nr.	3	‘Zeist-Oost/Den	Dolder’	N238.	
F  Aan	het	einde	van	de	afslag	gaat	u	bij	de	verkeerslichten	rechtdoor.		
G  Bij	de	volgende	verkeerlichten	slaat	u	rechtsaf	de	Dijnselburgerlaan	op.		
H  Op	de	eerstvolgende	rotonde	gaat	u	rechtdoor.	
I  Daarna	de	eerste	weg	rechts.		
J  Na	de	snackbar	slaat	u	rechtsaf	(u	rijdt	nu	parkeerterrein	‘Vollenhove’	op).

 Route 2 - vanaf Amersfoort
A  Vanaf	Amersfoort	neemt	u	de	snelweg	A28	naar	Utrecht.		
B  U	neemt	vervolgens	afslag	nr.	3	‘Zeist-Oost/Den	Dolder’	N238.		
	 Verder als bij route 1   F  

 Route 3 - vanaf Rotterdam/Den Haag
A  Vanaf	Rotterdam/Den	Haag	volgt	u	de	A12	tot	knooppunt	Lunetten.		
B  Daar	volgt	u	de	A27	richting	Hilversum.		
C  Daarna	volgt	u	de	A28	richting	Amersfoort.
D  U	neemt	vervolgens	afslag	nr.	3	‘Zeist-Oost/Den	Dolder’	N238.
 Verder als bij route 1   F 

 Route 4 - vanaf ’s-Hertogenbosch
A  Vanaf	’s-Hertogenbosch	volgt	u	de	A2	richting	Amsterdam.		
B  Bij	knooppunt	Everdingen	volgt	u	de	A27	richting	Hilversum/Almere.		
C  Bij	knooppunt	Rijnsweerd	volgt	u	de	de	A28	richting	Amersfoort.		
D  U	neemt	vervolgens	afslag	nr.	3	‘Zeist-Oost/Den	Dolder’	N238.	
 Verder als bij route 1   F 

r o u t e b e s c h r i j v i n g
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