Persbericht
Stichting ODIN breidt kennisdomeinen verder uit
Stichting ODIN Intermediairs is het meest uitgebreide kennisinstituut voor financieel dienstverleners in Nederland. Het is opgebouwd uit kennisdomeinen, die ieder worden geleid door een onafhankelijk en vooraanstaand expert uit de praktijk. ODIN bedient met haar platform ca. 8.000
onafhankelijke tussenpersonen, vele duizenden adviseurs en honderden stakeholders.

Hollandsche Rading, 13 oktober 2011
Stichting ODIN heeft in de afgelopen twee weken vier nieuwe domeinhouders aangetrokken. Hiermee
komt het aantal actieve kennisdomeinen uit op 20. Met dit aantal is ODIN het grootste kennisplatform
in Nederland dat kennis met intermediairs deelt via praktijkdeskundigen. ODIN abonnees kunnen via
kennisdomeinen actuele informatie ontvangen, persoonlijk advies vragen en specialistische
workshops volgen.
Voor het domein Sparen en Beleggen heeft Bert Jan Tiesinga zich beschikbaar gesteld. Bert Jan is
o.a. voormalig CFO van Axa en Division Controller bij ING. Als financieel expert adviseert Bert Jan
vanuit zijn eigen bedrijf New Flame diverse organisaties op het gebied van strategische heroriëntaties,
toezichtfuncties, projectmanagement bij herstructureringen en advies over beleggingsproducten.
Voor het domein Sales & Marketing heeft Jetze Huisman zich beschikbaar gesteld. Jetze is
voormalig directeur Private Insurance bij Van Lanschot Bankiers, algemeen directeur GeldXpert en
directeur intermediair bij Aegon. Sinds 2007 is Jetze via zijn bedrijf For a Change actief als interim
manager en heeft For a Change financieel adviesbureau 2.0 ontwikkeld en geïmplementeerd. Een
concept waarbij volledig provisieloos en transparant wordt geadviseerd.
Voor het domein Erf- en Schenkingsrecht heeft René Meyer zich beschikbaar gesteld. René is
mede eigenaar van RijksBredius Netwerk Notarissen met vestigingen in Naarden en Bussum. René
is een van de grondleggers van het levenstestament en heeft een zeer uitgebreide ervaring op het
gebied van erf- en schenkingsrecht.
Voor het domein Uitvaartverzekeringen heeft Freddy Janssen zich beschikbaar gesteld. Freddy
heeft jarenlange ervaring met het product uitvaartverzekeringen in diverse rollen. Hij is mede eigenaar
van het assurantiekantoor Vast en Zeker Advies, freelance accountmanager (Facultatieve
Verzekeringen) en oprichter/initiator van de webportal Uitvaart in Nederland, een uniek concept
waar consumenten regionale informatie over de uitvaart vinden.
ODIN voorzitter Rene Graafsma is zeer verheugd met deze snelle uitbreiding van domeinhouders. Wij
hebben in drie maanden tijd het grootste en belangrijkste kennisplatform voor intermediairs in
Nederland opgebouwd. Naast onze uiterst ervaren domeinhouders ontwikkelen ook de webwinkel en
het infocentrum zich razendsnel tot de meest uitgebreide database voor intermediairs in Nederland.
Stichting ODIN is opgericht om financieel dienstverleners tegen lage kosten een kennisplatform te
bieden waarmee zij zich optimaal kunnen voorbereiden op actuele ontwikkelingen in de branche en
alle informatie voor hun dagelijkse praktijk op één centrale plek beschikbaar hebben.

Persinformatie
Voor onze persrelaties heeft ODIN een aparte perspagina op haar website. U vindt hier foto’s van de
bestuurders, logo’s, oude persberichten en aanvullende informatie. Volg daarvoor s.v.p. deze link.
Voor direct contact belt u met onze voorzitter: Rene Graafsma 06-53807424

www.stichting-odin.nl

