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Introductie
Hartelijk dank voor uw interesse in Member Unlimited Knowledge.
Unlimited Knowledge is hét epicentrum van de kennisgebieden, financiële planning, Wft, pensioen,
inkomens- en toekomstvoorzieningen, én uiteraard hun raakvlakken.
Waarbij de kennis beschikbaar wordt gesteld middels verschillende modules. Van dagelijkse
vakinhoudelijke berichten al dan niet inzetbaar voor vaktechnisch overleg, tot databanken,
permanente educatie, vakbijeenkomsten, e-learning opleidingen en zeer complete
(oefen)examenbanken.
Aangevuld met webinars, whitepapers, video journalen en weblogs, zodat u als Member
permanent actueel én relevant op de hoogte bent. Inclusief PE-punten!
Bovendien afgestemd op úw persoonlijke interesses!
En de Knowledge Base maakt het geheel af, zodat u eenvoudig kunt zoeken binnen alle modules
die u ter beschikking staan. Vergelijk het gerust met een vakinhoudelijke Google.
Neem onderstaande features en de toelichting op uw gemak door en u zult zien dat Unlimited
Knowledge alles omvattend is.
Abonnement
De maandelijkse investering in Unlimited Knowledge bedraagt (per deelnemer) € 43,75.
Meer dan drie deelnemers? Dan hebben wij een kantoorabonnement voor u beschikbaar. Indien u
daar een voorstel voor wenst te ontvangen, kunt u deze via onderstaande button aanvragen.
Deze button kunt u uiteraard ook gebruiken om direct te bestellen.
Liever telefonisch contact? Wij zijn bereikbaar via 013-5 427 400 en horen graag van u!
Veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Akkermans & Partners

Contactformulier
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Features Unlimited Knowledge
Features Vakinhoud
 Knowledge Base
 Vakinhoudelijke berichten
 Berichten Vaktechnisch overleg
 Weblog
 Video Journaal

Frequentie
Dagelijks
Wekelijks
Continue
10x per jaar

Features Kennis
 e-Learning
 e-Casuïstiek
 e-Lectures
 Webinars interactief inclusief PE punten
 Webinars on demand
 Kennisdatabank
 Signalen & Berichten
 Notities
 Whitepapers
 Mijn FinSource One

2x per jaar
3x per jaar

2x per jaar

Features wettelijk kader
 Alle initiële Wft-opleidingen
 Permanente Educatie Wft: alle opleidingen
 Permanent Actueel Wft: alle opleidingen
 Oefenexamenbank wettelijk kader alle opleidingen

Niveau
EQF 5/6
EQF 5/6
EQF 5/6

Features bovenwettelijk kader
 Alpha in Pensions
 Certified Pension Advisor
 Certified Pension Advisor Pro
 Certified Corporate Pension Advisor
 Certified Pension Auditor
 Alpha in Financial Planning
 Consultant Financial Planning
 Certified Counsel Financial Planning
 Financial Planning Permanent Actueel
 (Oefen)examenbank bovenwettelijk kader
 Examenbank bovenwettelijk kader
 Certificaten & diploma’s
 PE punten

Niveau
EQF 4
EQF 7
EQF 7
EQF 7
EQF 6
EQF 4
EQF 6
EQF 7
EQF 6

Titel
CPA
CPA Pro
CCPA
CPAuditor
CFP
CCFP

Features Extra
 2 vakbijeenkomsten (facultatief) inclusief PE-punten & een jaarlijks congres
EQF (European Qualification Framework)
Het EQF vergelijkt Europese opleidingen met elkaar teneinde internationale opleidingsniveaus
te kunnen kwantificeren. Het hoogste EQF (universitair) is vastgesteld op EQF8.

PE Punten
Alle bovengenoemde kennisfeatures, zoals webinars, studies, gebruikerstrainingen etc.
kwalificeren voor PE punten bij het RB, NBA, FFP en NOPD
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Toelichting features Vakinhoud & Kennis
-

-

-

-
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De Knowledge Base is een intelligente zoekmachine die in álle FinSource bronnen
(vakinhoudelijke berichten, databanken, e-learning opleidingen, permanent actueel,
e-Lectures, whitepapers, notities, weblog etc) zoekt, die tot uw beschikking staan uit hoofde
van het Membership. Zoekresultaten worden gecategoriseerd en op niveau van relevantie aan
u gepresenteerd. Waarbij u instelbare filters kunt toepassen.
U kunt de Knowledge Base als een vakinhoudelijke Google zien.
De vakinhoudelijke berichten brengen u dagelijks of wekelijks op de hoogte van de meest
interessante vakinhoudelijke ontwikkelingen. Inclusief databankverwijzingen, downloads en
verwijzingen naar externe bronnen. Ideaal ter voorbereiding op uw vaktechnisch overleg.
En door het instellen van uw interesses, ontvangt u alleen berichten die daarop aansluiten.
Bovendien een perfecte uitbreiding op de module Permanent Actueel voor Financiële Planning
en/of Wft.
De Pensioendatabank, waarin sinds 1984 de belangrijkste wetten, besluiten en jurisprudentie
ten aanzien van pensioenen in de eerste, tweede en derde pijler zijn opgenomen, heeft een
ware metamorfose ondergaan.
Een metamorfose van de Pensioendatabank in de Databank.
De scope is namelijk fors uitgebreid met de relevante wetten, besluiten en jurisprudentie op
het gebied van financiële planning, én op het vakgebied van de overige Wft-modules (Schade,
Hypotheken, Zorg en Inkomen).
Daarnaast heeft een verdieping plaatsgevonden waarbij óók alle relevante Leidraden,
Handreikingen, Convenanten, Whitepapers en Onderzoeken zijn toegevoegd. Die
vanzelfsprekend ook als naslagwerk geraadpleegd kunnen worden.
Tot slot is een overzicht van de belangrijkste soficijfers toegevoegd.
De Databank sluit voor optimale zoekervaring naadloos aan bij de Knowledge Base.
Ondersteuning nodig bij een casus? Onderweg een cursus kijken in plaats van lezen?
e-Casuïstiek en e-Lectures maken dit mogelijk. Korte vakinhoudelijke video’s die perfect en op
moderne wijze ondersteunen bij uw kennisvergaring.
De module Notities biedt u de mogelijkheid om op ieder gewenst niveau notities vast te leggen
bij uw cursusmateriaal. Het niveau (module, hoofdstuk etc.) wordt automatisch herkent, zodat
u al uw notities overzichtelijk terug kunt vinden in een totaaloverzicht én natuurlijk op het
niveau waar u de notities heeft vastgelegd.
Signalen & Berichten; deze module zorgt ervoor dat u (indien u dit wenst) altijd op het juiste
moment herinnerd wordt aan het ondernemen van een actie. Gestuurd op basis van het
handmatig of geautomatiseerd aanmaken van signalen en berichten. Bijvoorbeeld een
herinnering dat u binnenkort uw examen heeft, dat u nog een (oefen)examen actief heeft staan
of dat u uw certificaat nog niet gegenereerd heeft.
Het Vakinhoudelijk Weblog neemt u mee in de wereld van actuele onderwerpen rond
financiële planning, pensioen en verzekeringen. Géén tijdrovende zoektocht op het Internet.
Met één druk op de knop, bent u waar u wezen wilt.
De ‘Live Webinars’ behandelen – voor de praktische kennis – spannende onderwerpen,
waarbij deelnemers uiteraard interactief de dialoog met elkaar en de deskundige(n) kunnen
aangaan.
Waardoor praktische verdieping, die onmiddellijk inzetbaar is, wordt verkregen.
De ‘Webinars on demand’ behandelen eveneens actuele onderwerpen, nu zonder dialoog.
Door middel van polls en toetsvragen, kunt u uw mening geven en uw opgedane kennis
toetsen.
Uiteraard worden aan zowel de Life Webinars, als de Webinars on demand PE-punten
toegekend.
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Het FinSource Journaal verschijnt maandelijks en behandelt belangwekkende visies,
ontwikkelingen, opinies etc. binnen de kennisdomeinen financial planning en pensioen.
2x per jaar verschijnen whitepapers met meningen, visies en beschouwingen inzake
interessante, actuele onderwerpen. Door opzet en diepgang vormen de whitepapers
uitgelezen naslagwerken.
Binnen het op hoog niveau uitvoeren van kennisgerelateerde werkzaamheden, staat de
invloed van de praktijk veelal centraal.
Het Forum is dé centrale plaats waar Members hun kennis, ervaring, artikelen, advies etc., in
synergie met elkaar kunnen delen.
Waardoor uw individuele kennis toeneemt tot het collectieve Memberships-kennisniveau.
Een ‘Wikipedia’ voor de domeinen.
Met Mijn FinSource One heeft u een persoonlijke omgeving waarin u onder andere
documenten kunt uploaden. Voor een centrale dossiervorming, zodat u altijd al uw
(kennis)documenten bij de hand heeft. Maar u kunt er ook uw certificaten en diploma’s
genereren. Of uploaden als het eerder behaalde certificaten en diploma’s betreft.
Daarnaast kunt u allerlei reminders instellen, bijvoorbeeld voor examens zodat het platform u
tijdig een herinnering kan sturen.

Toelichting features Wettelijk kader
-

-

-

De Wft stelt dat de personen die klantcontact hebben, in beginsel moeten beschikken over
Wft-diploma’s. Zit er in.
Zij moeten bovendien beschikken over permanente educatie diploma’s en aantonen dat zij
permanent actueel zijn. Zit er ook in!
De (Oefen)examenbank richt zich op de toets- en eindtermen, respectievelijke vragen in de
Centrale Itembank. Is ook een feature.
De naadloze aansluiting op het Wft-examen borgt een uitermate hoge slagingskans.
Tevens zijn er examens en oefenexamens beschikbaar voor alle e-learning onderdelen.
Zit gewoon allemaal in uw Membership.
Voor niet Wft-adviseurs is het van belang het wettelijk verplichte kennisniveau te bereiken.
Zodat zij ook beschikken over kennis uit de specifieke en voor hen relevante Wft-modules,
waardoor zij voor alle partijen gesprekspartner kunnen zijn.

Toelichting features Bovenwettelijk kader
-

De Alpha in Pensions and Life Assurance is dé kennismaking met de pensioenwereld. Voor
praktijkgerichte kennis (EQF 4).
Als Certified Pension Advisor (CPA) bent u een gekwalificeerd gesprekspartner voor de meest
voorkomende pensioen- en levenonderwerpen en –vraagstukken (EQF 7).
De CPA Pro doet daar nog een schepje bovenop door toevoeging van de kennisterreinen
Employee Benefits en Financial Management.
Als Certified Corporate Pension Advisor (EQF 7) kent u de collectieve (dus werknemers)
pensioenwereld als geen ander en kunt u uw kennis op hoog niveau inzetten.
De Certified Pension Auditor (EQF 6) beschikt over relevante kennis in het domein van
werknemerspensioenverzekeringen.
Alpha in Financial Planning is dé kennismaking met het domein van financiële planning. Een
volledige en compacte vogelvlucht door het domein (EQF 4).
Consultant Financial Planning kent een dusdanige inhoud en niveau (vergelijkbaar met FFP)
dat u een gekwalificeerd gesprekspartner en adviseur bent in het domein. En wel voor de
meest voorkomende vraagstukken en onderwerpen (EQF 6)
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Als Certified Counsel Financial Planning (EQF 7) ontstijgt u het niveau van de Financial
Planner. Kunt u deze kennis inzetten bij alle voorkomende onderwerpen en vraagstukken
binnen dit domein.
Financial Planning Permanent Actueel zorgt ervoor dat uw kennis van dit ingewikkelde en
veelomvattende kennisgebied up to date blijft; dat u permanent actueel blijft en binnen uw
functie en taken continu ‘bij bent’.
De (Oefen)examenbank richt zich op de toets- en eindtermen, respectievelijke vragen in relatie
tot certificaten en diploma’s van de bovenwettelijke opleidingen.
De naadloze aansluiting op het examen borgt een uitermate hoge slagingskans.
Voor alle e-learning onderdelen.
Certificaten en diploma’s.
Indien u een module binnen een opleiding met succes afrondt, ontvangt u een certificaat in uw
Mijn FinSource One omgeving. Een certificaat blijft 3 jaar geldig, zodat in alle rust een
gewenste opleiding kan worden afgerond. Na volledige afronding van de opleiding ontvangt u
uw diploma.
Vanzelfsprekend zijn tentamen- en examenkosten van het bovenwettelijk kader in uw
membership kosteloos. Zit allemaal in uw abonnement.
Akkermans & Partners Knowledge verzorgt al vanaf 1984 opleidingen die in de loop der jaren
een hoge branche-erkenning hebben verworven.
Een certificaat of diploma is derhalve zeer waardevol.
En nogmaals, alle opleidingen hebben via de Knowledge Base toegang tot alle relevante
kenniselementen, in het bovenwettelijk kader, zoals wetgeving, besluiten, resoluties, AmvB’s
en jurisprudentie.

Toelichting features Extra
-

-

2 facultatieve vakbijeenkomsten per jaar. In het voor- en najaar. Met iedere keer andere
onderwerpen, maar altijd met de thema’s financiële planning, Wft en natuurlijk pensioen als
uitgangspunt. De vakbijeenkomsten vinden plaats van 16.00 tot 18.30 en zijn inclusief PEpunten.
Aan het eind van ieder jaar wordt er een congres georganiseerd met interessante sprekers en
onderwerpen. Het congres is exclusief voor Members.
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