De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) lanceert een vakbekwaamheidstool voor
haar leden, die het professionals in de zakelijke verzekeringsmarkt eenvoudiger maakt om
permanent vakbekwaam te blijven. De tool is ontwikkeld door Hoffelijk Financieel, opleider in de
financiële sector. De tool gaat verder dan het aanbieden van kennis op Wft/PE en PA-niveau en zal
onder andere branche specifieke (VNAB) content gaan bevatten, maar kent ook een belangrijke
registratiefunctie. Op donderdag 1 september 2016 tekenden Wim Span (directeur VNAB) en
Wesley van ’t Hof (directeur Hoffelijk Financieel) het contract dat de samenwerking tussen beide
partijen definitief maakt.
De VNAB streeft ernaar om naast Hoffelijk Financieel ook andere relevante (opleidings)partijen in
de markt te betrekken bij de tool, zodat het mogelijk wordt om vanuit verschillende bronnen
binnen één platform kennis te delen en te lezen. Maar wel steeds vanuit de gedachte dat ieder
VNAB-lid zelf kiest wat relevant is. De tool voedt en toetst niet alleen kennis maar registreert deze
ook. Registratie van wat men leest, maar ook van andere interne en externe kennisevents. Zo
bouwt iedere medewerker, werkzaam bij een VNAB-lid, een persoonlijk en volledig
vakbekwaamheidsdossier op.

Stip op de horizon
Het doel van de VNAB-vakbekwaamheidstool is niet alleen het faciliteren van de vakbekwaamheid
van haar leden, waarmee de PA-eis van de AFM ondervangen wordt. De VNAB wil met deze tool
uiteindelijk nog een stap verder gaan. Met als stip op de horizon de wetgever ervan overtuigen
dat gebruikers van deze tool niet langer verplicht zijn het driejaarlijkse PE-examen af te leggen.
Door het opbouwen van de vakbekwaamheidsdossiers in de tool, wil de VNAB samen met
Hoffelijk Financieel aantonen dat de professionals in onze markt op een hoger niveau bezig zijn
met hun vakbekwaamheid dan de driejaarlijkse PE-examens toetsen.

Interesse?
VNAB heet haar leden welkom in de nieuwe wereld van VNAB & Hoffelijk Financieel. Samen op
weg naar continue vakbekwaamheid en een nieuwe standaard in de markt. Leden van de VNAB
die nog niet aan de slag zijn met de vakbekwaamheidstool kunnen contact opnemen met de VNAB
voor meer informatie.
Bekijk de vakbekwaamheidstool introductievideo
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Over VNAB
De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) is dé brancheorganisatie voor de zakelijke
verzekeringsmarkt. Onze leden verzorgen verzekeringsoplossingen in combinatie met risk
management consultancy voor omvangrijke en complexe risico's. De VNAB behartigt de belangen
van de sector door het faciliteren van de markt middels een efficiënt elektronisch assurantie
beurssysteem (e-ABS), door het bevorderen van kennisvorming en -overdracht, door het
agenderen van voor de sector belangrijke maatschappelijke en commerciële thema's alsmede
door het voeren van een actief reputatiebeleid. Meer informatie op www.vnab.nl.

Over Hoffelijk Financieel
Hoffelijk Financieel is een opleidings- en consultancybedrijf dat financieel dienstverleners in alle
soorten en maten helpt de consument in de toekomst nóg beter van dienst te kunnen zijn.
Hoffelijk Financieel is in 2010 opgericht vanuit de wil om de financiële dienstverlening in
Nederland te verbeteren. Inmiddels is Hoffelijk Financieel uitgegroeid tot een van de
toonaangevende spelers in de markt voor financiële opleidingen en trainingen. Met vooral digitale
leeroplossingen en het geheel eigen Academy-concept ondersteunt Hoffelijk de financieel
professional van de toekomst. Meer informatie op www.hoffelijk.nl

