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VDAB Docentencongres 2017
Er zal een keuze worden gemaakt uit de reeds aangemelde onderwerpen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Kifid: Wat is er nodig voor en tijdens een KIFID behandeling om succesvol te zijn.
Monster Truck: Hoe is de aansprakelijkheid hiervan geregeld met juridisch achtergronden
Schade door vervanging Brug in Alphen a/d/ Rijn: Wie kan hier voor worden aangesproken?
Is ICT schade verzekerbaar door interne of externe criminele oorzaak
Hoe om te gaan met een computercrash voor het veiligstellen van bestanden en belangrijke gegevens?
Rolls Software vergelijkingsprogramma voor verzekeringsproducten
Collectieve Inkomens verzekeringen
Financiële Balans lezen als noodzakelijk onderdeel van een adviestraject (Pensioenadvies)
Mediation, “Lijden bij scheiding of Scheiden met leiding”.
Kan Mediation opleidingstrajecten en WFT opleidingen samen een synergie ontwikkelen
Discussie tussen bedrijfsleven en onderwijs over toekomstige vakinhoudelijk instroom-bemensing
Worden de toekomstige opleidingen mede ingevuld door de socialemedia?

Suggestie voor aanvullende programma onderwerpen zijn welkom op:

penningmeester @ vdab.nl

Over de VDAB
De VDAB (Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als
belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor
docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het mbo- en hbo.
De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het
uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het
stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.
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Joke heeft als gastspreker moeten afzeggen voor ons Docentencongres 2017 voor haar nieuwe uitdaging!

Sinds 2010 is Joke de Kock voorzitter van de NVVK.
Daarnaast is ze manager schuldhulpverlening bij de Gemeente Tilburg.
Ze was meerdere keren bij ons te gast om op VDAB studiedagen te spreken over schuldenproblematiek en de complexe wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid.
Na 8 jaar crisis leven 1,2 miljoen mensen op de armoedegrens. Vaak hebben ze ook nog schulden.
Het is belangrijk dat nu de economie en arbeidsmarkt aantrekken ook voldoende aandacht is voor de aanpak van
armoede. Hierbij is het van belang dat er aandacht is voor de Bestaanszekerheid van mensen: goede zorg, vast
werk en oplossing voor schulden. Daar is kennis, gedrevenheid en passie voor nodig.
Daarom gaat Joke de Kock haar kennis en kunde inzetten om op politiek niveau zaken aan te pakken en te
veranderen. Haar jarenlange praktijkervaring neemt ze mee de Tweede kamer in. Ze is kandidaat nummer
12 van de PvdA lijst

