ACADEMY

REGISTERADVISEUR VERZUIM- EN INKOMENSMANAGEMENT (RVI)
In samenwerking met Avans+, Enkwest Opleiding & Advies en Avéro Achmea organiseren wij
vanaf november 2020 de opleiding Registeradviseur Verzuim- en Inkomensmanagement. Deze
opleiding beslaat 8 dagdelen en wordt afgesloten met een examen op het niveau “Postbachelor”.
DAGDELEN
17-11-2020, 1-12-2020, 15-12-2020, 5-1-2021, 19-1-2021, 2-2-2021, 2-3-2021, 16-3-2021
TIJD
15.00 – 20.30 uur, inclusief maaltijden
EXAMEN
30-3-2021 13.00 – 16.00 uur
LOCATIE
Fletcher Hotel Epe-Zwolle, Dellenweg 115, 8161 PW Epe
INVESTERING
Deelnemers, die zich inschrijven via de EBEX Academy krijgen een flinke korting op de opleiding.
De opleiding wordt u aangeboden voor scherpe all-in prijs van € 2.495,- exclusief BTW
SCHRIJF U IN VOOR DEZE OPLEIDING
U kunt zich tot 15-10-2020 via email inschrijven bij Frans van Dillen
(frans.vandillen@deverzuimeconoom.nl). Wacht niet te lang, want vol = vol.
Bij genoeg animo wordt in het voorjaar van 2021 nogmaals een opleiding verzorgd, die in
Leusden zal plaatsvinden.
WAT HOUDT DE OPLEIDING REGISTERADVISEUR VERZUIM- EN INKOMENSMANAGEMENT IN?
De opleiding duurt in totaal 8 dagdelen (meestal van 15:00-20:00 uur, inclusief maaltijd). Op dag
9 legt u examen af. Bij een positief resultaat kunt u zich inschrijven in het EB register.
WAT LEVERT DEZE OPLEIDING U OP?
De opleiding geeft u handvatten om uw klanten vanuit het risico te adviseren in plaats vanuit de
oplossing. Omdat in het assurantievak op grote schaal nog altijd vanuit het product wordt
geadviseerd, kunt u hier echt het verschil gaan maken bij uw klanten. Bovendien voldoet u door
het volgen van de EBEX actualiteitenbijeenkomsten aan de PE verplichting van het EB register.
DOCENT
Janthony Wielink is eigenaar van Enkwest Opleiding en Advies. Hij is gespecialiseerd in
inkomensverzekeringen, sociale zekerheid en verzuim- en WIA-casemanagement. Enkwest heeft
in de verzekeringswereld inmiddels een grote naam opgebouwd en is uitgegroeid tot hét
kennisinstituut rond inkomensverzekeringen.
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VOORWAARDEN
• U kunt kosteloos annuleren binnen 2 weken na uw inschrijving. Daarna zijn de
annuleringskosten € 75,- exclusief BTW.
•

Door de 1,5 meter afstandsregel i.v.m. COVID19 is het aantal plekken beperkt. Zodra het
maximale aantal deelnemers is bereikt, plannen we mogelijk een derde dagdeel.
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