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Vraagstukken voor de inkomensprofessional over de A OV 

 
NVIA en Movir organiseren samen een verdiepingsseminar over de actualiteiten rondom de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering heeft op dit moment de volle aandacht 
vanwege onder andere de beloning en de lage verzekeringsdichtheid. Op dit seminar komen alle 
aspecten van de AOV aan bod, waarbij er zoveel mogelijk een blik naar de toekomst wordt gegeven.  
Voor NVIA leden wordt dit seminar ondersteund met achtergrondinformatie in “De maand van de AOV”. 
 
Het programma ziet er als volgt uit:  
 

12:30 - 13:00 uur  Ontvangst met koffie/thee/fris 

13:00 - 13:10 uur    Opening en welkomstwoord door Movir en NVIA  
 

13:10 - 13:45 uur    Jeroen Gevaert, Senior Toezichthouder at Autoriteit  Financiële  Markten    
  Het onderzoek naar de AOV-advisering 

13:45 - 14:20 uur    René van der Linden, Manager Marketing & Sales at M ovir NV  
  De relatie verzekeraar-adviseur-klant 

 
14:20 - 14:55 uur    Janthony Wielink, Directeur Enkwest Opleiding & Advies  

De ontwikkelingen rondom de verplichte AOV voor zzp’ers; wat doet de politiek 

14:55 - 15:25 uur    Pauze 
 

15:25 - 16:00 uur    Berrie van der Heide, DISKK Advies & Opleiding BV  
  Het inkomensadvies AOV in de praktijk 

 
16:00 - 16:35 uur  Matthijs van Hilten, Register arbeidsdeskundige, ow ner and founder of Doe Wat 

Werkt 
Waarom keren verzekeraars bij AOV niet uit? 
 

16:35 - 17.05 uur  Michiel Mast, Managing director &  business owner at Resilians  
Dienstverlening en kansen rondom AOV 
  

Doelgroep  
Inkomensprofessionals, intermediairs, beleidmakers, actuarissen en verzekeraars.  
 
Locatie  
Hotel Van der Valk, Hoofdveste 25, Houten. 
 
Aantal beschikbare plaatsen  
Er zijn 80 plaatsen beschikbaar.  
 
Tarief  
Voor leden van de NVIA (excl. basis programma) is deze bijeenkomst gratis.  
Voor niet-leden en leden met een NVIA basisprogramma, bedragen de kosten € 65,- vrij van btw. 
 
Er worden administratiekosten in rekening gebracht als u zich aanmeldt en u zich na 30 oktober afmeldt of niet 
verschijnt. 
 
  


