
Dit heb jij aan een account van het Verbond van Verzekeraars

Maak gebruik van onze expertise
Hoe? Met een Verbondsaccount. 
Wat? Je krijgt onder andere toegang tot 
exclusieve informatie en tools voor leden. 
Je verdiept je kennis door onze (online) 
kennissessies, colleges en opleidingen. 
En je ontmoet, en leert van, peers bij 
bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de 
Data- of Klimaatmiddag.

Krijg toegang tot exclusieve 
informatie van het Data Analytics 
Centre (DAC). Denk aan (klanttevreden-
heids)onderzoeken, risicomonitoren 
(dashboards, o.a. verkeer, stalbranden, 
bedrijfsbranden, etc.), statistieken (o.a. 
risicostatistieken, kansenstelsel AOV en 
WIA, productiestatistieken, portefeuille-
bewegingen, etc.), maar ook Kerncijfers 
van de  Verzekeringsmarkt, onderzoek 
naar rijhulpsystemen (ADAS) en onge-
valskansen.

Blijf op de hoogte via het 
ledennieuws van verzekerings- en 
Verbondsnieuws over allerlei onder-
werpen. Bijvoorbeeld welke resultaten 
we boeken als belangenbehartiger 
van verzekeraars of welke wijzigingen 
in voor ons relevante nationale en
internationale wet- en regelgeving 
op stapel staan.

Blijf jezelf ontwikkelen Volg onze 
webinars, (online) colleges, trainingen 
en opleidingen. Met een aanbod voor 
young professionals tot bestuurders: 
onder andere het Jongeren Innovatie 
Programma (JIP), de collegereeks Be-
drijfsvoering van een verzekeraar, de 
colleges Actualiteiten Personenschade 
en het Executive Insurance Program.

Maak gebruik van handige 
tools als De Weerkalender (KNMI), 
de Klimaatmonitor, het Ethisch Kader, 
de toolkit Directe Schadeafhandeling 
(DSA) en diverse preventiebrochures.

Profiteer van ons netwerk van 
partners Via het Verbond delen onze 
partners hun kennis en kunde met jou. 
Dat kan zijn in de vorm van kennisses-
sies, opleidingen of praktische tools.
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KERNACTIVITEITEN 
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Medewerkers van verze-
keraars werken samen 
met het Verbond in vele 
werkgroepen en plat-
forms zoals het Platform 
Klimaat, Platform Onder-
linge Verzekeraars, 
Platform Innovatie en 
Platform Mobiliteit om 
met elkaar beleid verder 
uit te stippelen.

Jij, je collega's en de medewerkers 
van het Verbond werken aan hetzelfde 
doel. We zorgen dat burgers en be-
drijven zorgeloos kunnen leven en 
ondernemen door risico’s over te 
nemen. Om dat te kunnen doen, 
gebeurt er veel achter de schermen. 
Ook bij het Verbond. En daar kan jij 
– als acceptant, schadebehandelaar,
risicodeskundige, productontwikkelaar,
jurist etc. – van profiteren.

Deze voordelen wil je niet missen!
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KENNIS-
ACTIVITEITEN
IN 2022

Wees als eerste op de hoogte 
van events als de Schademiddag, 
Klimaatdag, Datadag en InsurTalent 
Network-events. Tijdens onze events 
doe je kennis op en ontmoet je branche-
genoten, ketenpartners en stakeholders.ON

ik wil een 
Verbonds-
account JA,

ON

https://www.verzekeraars.nl/over-het-verbond/account-aanvragen


Activiteiten Insurance Academy

De Insurance Academy van het 
Verbond van Verzekeraars organiseert 
doorlopend relevante activiteiten die 
je inspireren en verbinden met andere 
medewerkers en partijen in de verze-
keringsbranche. Zo houd jij je vaardig-
heden en vakkennis op pijl. Een greep 
uit het aanbod:

Algemene opleidingen > 
Collegereeks Bedrijfsvoering van een Verzekeraar | UvA
Voor professionals die een betere gesprekspartner willen 
zijn voor management en directieleden

Course Basis Verzekeringsrecht | UvA
Voor professionals zonder juridische achtergrond, maar 
die wel te maken hebben met het verzekeringsrecht

Executive Master Insurance & Risk | UvA
Voor professionals die een stevige, toekomstgerichte basis 
willen leggen op academisch niveau

Opleidingen met specifieke 
verdieping > 
Collegereeks Actualiteiten Personenschade | Kennedy 
Van der Laan
Voor o.a. letselschadebehandelaars, schaderegelaars, 
juristen, advocaten, belangenbehartigers etc.

Collegereeks Duiding bij Kifid-uitspraken | Hart Advocaten
Voor o.a. klachtenfunctionarissen, juristen zoals legal coun-
sels en advocaten in dienstbetrekking, compliance officers 
etc.

Training AOV en ethiek | VWW Advocaten - Mediation
Voor claimbehandelaars, acceptanten, medisch adviseurs 
en hun managers 

Sustainable Impact Program | Nyenrode
Voor professionals die de duurzaamheidstransformatie van 
hun organisatie willen versnellen

Executive opleidingen > 
Executive Insurance Program | Nyenrode
Voor (aankomend) bestuurders en executive professionals

Permanente Educatie (PE) | Nyenrode
Voor bestuurders en toezichthouders

Innovatieprogramma’s >
Jongeren Innovatie Programma | Makerlab
Voor young professionals die willen leren innoveren

Populaire webinars 2021/2022 >
Zonnepanelendeeltjes | Klimaat
Het aantal zonnepanelen neemt toe, en daarmee ook de 
kans op schade door bijvoorbeeld brand. Wie is waarvoor 
verantwoordelijk?

Transparante schadevrije jaren | Mobiliteit
Een nieuw systeem voor de registratie van schadevrije jaren. 
Hoe moeten verzekeraars dit systeem implementeren?

ESG en de orkaan aan regelgeving | Duurzaamheid
Vanuit Europa komt veel ESG-regelgeving op verzekeraars 
af. Hoe ga je daar mee om?

Werken met de Smartengeldcalculator | Letsel
Bereken op hoeveel smartengeld een slachtoffer recht heeft. 
Een uitleg bij deze nieuwe tool

Bestrijding verzekeringscriminaliteit | Criminaliteit
Een update over de aanpassing van het Procotol Incidenten-
waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI)

Maak van een klacht een kans | Klantbelang
Om van klagers echte ambassadeurs van jouw organisatie 
te maken, is meer nodig dan alleen het naleven van de 
geldende gedragscode

Toolkit Directe schadeafhandeling | Mobiliteit
Uitleg over de implementatie van de Directe schade-
afhandeling (DSA) en het gebruik van de toolkit

Ontwikkelingen in volmachtmarkt | Distributie
Een update over de leidraden Sanctiewet Volmacht, 
IT-risico’s en de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomt 
Volmacht

Hoe houd je de digitale boef buiten? | Fraude
Hoe ben je als verzekeraar digitaal weerbaar en hoe kunnen 
we samenwerken om cybercriminaliteit te stoppen?

Update onderzoek lokale overstroming | Klimaat
In opdracht van het Verbond en de VNAB heeft Royal 
HaskoningDHV de overstromingsrisico’s van niet-primaire 
keringen onderzocht

Events >

>

 
Schademiddag

Actueel
Bekijk het actuele overzicht van 
webinars, events, trainingen en 
opleidingen.

In één middag op de hoogte van actualiteiten in de schade-
branche. Wat gaat goed en wat kan beter? Voor schade-
verzekeraars en ketenpartners

Datamiddag
Een event over het verantwoord inzetten van data. Met 
speciale aandacht voor privacy, de solidariteitsgedachte, 
artificial intelligence en het voorkomen van discriminatie

Klimaatmiddag
Hoe gaan verzekeraars om met klimaatverandering? Met 
deelsessies over bijvoorbeeld duurzaam beleggen, duur-
zaam schadeherstel, klimaatadaptatie en schadepreventie

Meer weten over het Verbond?
Koers Verzekeringssector  >
Kernactiviteiten Verbond  >
Samenwerking   >

Ik ben van kennis verzekerd!

https://www.verzekeraars.nl/academy
https://www.verzekeraars.nl/over-het-verbond/speerpunten-sector
https://www.verzekeraars.nl/over-het-verbond/wat-we-voor-leden-doen
https://www.verzekeraars.nl/over-het-verbond/partners-sponsoren

