COMPENSATION EN BENEFITS CONSULTANT
De opleiding Compensation & Benefits Consultant (CBC) is dè opleiding voor de
salarisadministrateur die adviseur wil worden. Immers, de praktijk van het werk is de
afgelopen jaren veranderd. Het gewone salariswerk is bijna verdwenen. Advisering neemt
een steeds belangrijker plaats in.
Nieuwe salarispakketten maken dat steeds meer klanten bepaalde informatie zelf gaan
invoeren. De administrateur wordt een adviseur die zijn klanten verder helpt waar ze zelf
vastlopen.
Maar de opleiding is meer: tijdens de opleiding CBC leert u niet alleen de achtergronden van
belonen, u gaat strategisch meedenken met een organisatie. Welk beloningsbeleid past het
best? Hoe overtuigt u uw klant? Hoe gaat u het nieuwe loongebouw implementeren?
Aan de hand van theorie en veel praktijkvoorbeelden bereiden we u voor op uw examen.
Wanneer u het examen succesvol afrondt, ontvangt u het diploma Compensation & Benefits
Consultant.
De opleiding CBC bestaat uit drie modulen en wordt zowel bij open inschrijving als incompany aangeboden:
Open inschrijving
Strategische Arbeidsvoorwaarden en Belonen
 4 dagen
Deze module leidt u op voor het Associatie-examen Strategische Arbeidsvoorwaarden en
Belonen. U krijgt achtergrondkennis rondom belonen en arbeidsvoorwaarden en gaat deze
kennis strategisch gebruiken.
Adviesvaardigheden & Adviesopdracht
 5 dagen
Onderdeel van het examen is het schrijven, presenteren en verdedigen van een
adviesopdracht. Tijdens de module Adviesvaardigheden & Adviesopdracht leert u niet alleen
een adviesopdracht schrijven, u leert ook een adviesgesprek te voeren en uw advies te
presenteren. Door de combinatie van het schrijven van de adviesopdracht en de training en
begeleiding tijdens de module bent u optimaal voorbereid op het (mondeling) examen.
Organisatie & Management
 5 dagen
Ten slotte is er de module Organisatie en Management. Deze module leidt op voor het
examen Organisatie en Management van de Associatie. U leert kernbegrippen op het gebied
van organisatie en management en kunt managementvraagstukken analyseren en oplossen.
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Studiebelasting (N.B. de studiebelasting verschilt per student)
 14 lesdagen
 150 uur werken aan de adviesopdracht
 60 uur studie Strategische Arbeidsvoorwaarden en Belonen.
 60 uur studie Organisatie en Management
Start:



juni
september

Locatie:
 Gorinchem
 Assen
 Op locatie
Tarief
 €3.150,00 excl. BTW
Lesmateriaal
 €375,00 (ongeveer)
Examen
 €575,00
Losse modules
 De verschillende modules zijn ook los te volgen.
In-company
 Kiest u ervoor om de opleiding (of losse modules) in-company aan te bieden, dan
gelden andere tarieven (bij groepen vanaf 4 personen).
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