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De Introductie Coassurantie is ontwikkeld voor young professionals net werkzaam in de 

coassurantiemarkt. De Introductie biedt deze groep een laagdrempelige manier om alle spelers in de 

coassurantiemarkt te leren kennen en daarnaast een netwerk op te bouwen met de andere 

deelnemers. De Introductie Coassurantie is in 2015 gestart voor de branche brand, sinds 2018 is er ook 

een Introductie voor de branche transport en in 2019 is de Introductie voor de branche 

aansprakelijkheid gestart. 

 

Praktische informatie 

De Introductie omvat zeven dagdelen (14.00 – 17.00 uur). De Introductie wordt afgesloten met een 

afsluitende bijeenkomst waarbij de deelnemers een bewijs van deelname zullen ontvangen.  

 
Deelnemerscriteria 
De Introductie Coassurantie heeft als doelgroep eenieder die behoefte heeft aan een overzicht van 
verschillende marktpartijen in de coassurantiemarkt binnen de branches aansprakelijkheid, brand of 
transport. Dit kunnen young professionals zijn die net uit de collegebanken komen, maar ook meer 
ervaren werknemers die van functie wisselen en daarmee meer behoefte krijgen aan een volledig 
overzicht.   
 
De kandidaten worden op de volgende criteria geselecteerd: 

- De kandidaat moet werkzaam zijn in de coassurantiemarkt binnen de branche 
aansprakelijkheid, brand of transport; 

- De kandidaat moet net werkzaam zijn (0-3 jaar werkervaring) binnen de branche; 
- Voor een goede afspiegeling van de markt geldt er een maximum van één kandidaat per 

organisatie. Een eventuele tweede persoon komt op de reservelijst.  
 
Bij inschrijving moet een getekende verklaring van de werkgever voor akkoord over deelname aan de 
Introductie Coassurantie worden gemaild naar marketing@vnab.nl. 
 
Er is geen leeftijdsgrens aan de Introductie Coassurantie verbonden.  
 
Bewijs van deelname 
Het bewijs van deelname wordt enkel verstrekt indien een deelnemer minimaal zeven van de acht 
bijeenkomsten heeft bijgewoond. Dit ongeacht de reden van afwezigheid. Ingeval van overmacht is 
overleg hierover met de organisatie mogelijk. Indien een deelnemer meerdere keren afwezig is, staat 
het de organisatie vrij om de betreffende deelnemer uit te sluiten van verdere deelname.    
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Kosten 
Deelname aan de Introductie is gratis. Maar indien een deelnemer vaker dan één keer afwezig is, 
wordt er €100,- aan kosten in rekening gebracht bij de werkgever. 
 
Online omgeving 
Er wordt met een online omgeving gewerkt waar alle informatie over de Introductie Coassurantie 
terug te vinden is zoals presentaties, het programma en aanvullende materialen. 
 
Afmelden 
Afmeldingen graag tijdig doorgeven via marketing@vnab.nl of 010 - 253 20 66. Deelnemers worden 
verzocht hun verhindering uiterlijk 10.00 uur ’s ochtends van de betreffende Introductiedag door te 
geven. 
 

 


