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Het examenprogramma compensation & benefits consultant omvat: 
1. Beroepsprofiel 
2. Opleidingsprofiel  
3. Examenprogramma  
4. Examenopzet 
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BEROEPSPROFIEL VAN DE COMPENSATION & BENEFITS CONSULTANT 
 
De compensation & benefits consultant is een deskundige en een adviseur op het terrein van 
beloning, beloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden voor het management van een organisatie. 
Naast de kennis van wet- en regelgeving (onder meer fiscale) die hij heeft, is de adviseur in staat 
adviezen te leveren die aansluiten bij de specifieke situatie van de organisatie, en (in samenwerking 
met andere disciplines) maatwerk te leveren. 
 

BEROEPSEISEN COMPENSATION & BENEFITS CONSULTANT 
 
Kennis 
De compensation & benefits consultant heeft kennis van een aantal managementdisciplines. 
Allereerst om als volwaardige gesprekspartner van het management te kunnen fungeren maar ook om 
de adviezen die worden uitgebracht op zijn vakgebied goed te kunnen verankeren in de totale 
bedrijfsvoering en kenmerken van de organisatie. 
Daarnaast heeft hij uiteraard specifieke kennis ten aanzien van belonen en beloningsbeleid en zoals 
al aangegeven de regelgeving daaromtrent. 
 
Inzicht 
De compensation & benefits consultant heeft inzicht in de samenhang van diverse beleidsterreinen en 
in de managementinstrumenten die in organisaties gehanteerd worden. Bovendien kan hij op basis 
van dat inzicht in samenwerking met andere disciplines een bijdrage leveren in de bouw van op maat 
gemaakte management-instrumenten. 
 
Vaardigheden 
De compensation & benefits consultant is vaardig in het analyseren en diagnosticeren van 
organisatievraagstukken met name op het terrein van belonen. 
Hij is in staat adviezen in deze te vervaardigen en te presenteren aan het management. 
 
OPLEIDINGSPROFIEL COMPENSATION & BENEFITS CONSULTANT  
 
Naast de kennis, inzichten en vaardigheden die in voorgaande opleidingen zijn verworven bekwaamt 
de compensation & benefits consultant zich op de volgende terreinen: 
1. Belonen, employee benefits en pensioenen. 
2. Organisatie en management. 
3. Communicatie en adviesvaardigheden. 
 



 
 

ta-pvd-10.063 
augustus 2010 
 

3 

EXAMENPROGRAMMA COMPENSATION & BENEFITS CONSULTANT 
 
Module belonen, employee benefits en pensioenen 
De compensation & benefits consultant voldoet voor wat betreft kennis van het vakgebied aan de 
volgende kwalificaties: 
 
Kennis 
De consultant heeft kennis van: 

- de rol van functiewaardering en belonen binnen het personeelsbeleid 

- ontwikkelingen op het gebied van (flexibele) arbeidsvoorwaarden en (inter-)nationale 
loonontwikkelingen; 

- ontwikkelingen op het gebied van motiveren van medewerkers; 

- producten en voorzieningen in de markt ten aanzien van: 
o belonen; 
o employee benefits; 
o pensioenen; 

- partijen op het gebied van: 
o belonen; 
o employee benefits; 
o pensioenen; 

- wet en regelgeving voor wat betreft: 
o belonen; 
o employee benefits; 
o pensioenen. 

 
Inzicht 
De consultant heeft inzicht in: 

- de functiewaardering; 

- de wijze waarop het beloningssysteem en het (flexibele) arbeidsvoorwaardenpakket  (incl. 
pensioen) kan worden samengesteld; 

- de aansluiting van het beloningssysteem en het (flexibele) arbeidsvoorwaardenpakket  (incl. 
pensioen) bij: 

o de cultuur, structuur en de beloningsstrategie van de organisatie; 
o de behoeften van (individuele) medewerkers; 

- de mogelijkheden die collectieve arbeidsovereenkomsten bieden ten aanzien van het 
beloningssysteem, het (flexibele) arbeidsvoorwaardenpakket en pensioenen. 

 
Vaardigheden 
De consultant is in staat: 

- een personal benefit statement op te stellen; 

- de gevolgen in het beloningssysteem en het arbeidsvoorwaardenpakket (incl. pensioen)  aan te 
geven n.a.v. wijzigingen in de CAO en andere beloningsafspraken; 

- een arbeidsreglement op te stellen; 

- de consequenties van de personeelskosten n.a.v. het nieuwe beloningssysteem, het nieuwe 
(flexibele) arbeidsvoorwaardenpakket en de nieuwe pensioenregeling door te rekenen; 

- competentieprofielen op te stellen. 
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Nadere uitwerking 
De consultant kan: 

- een aantal ontwikkelingen aangeven op het terrein van collectieve arbeidsovereenkomsten, 
(individuele) arbeidsvoorwaarden en pensioenen; 

- benoemen welke partijen een rol spelen bij de totstandkoming van collectieve 
arbeidsovereenkomsten en hun rol daarin; 

- ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen en pensioenwetgeving in Nederland toelichten; 

- de invloed van belonen op de arbeidsmotivatie uitleggen; 

- uitleggen wat een loongebouw is, op welke wijze dat tot stand kan komen en welke partijen daarin 
een rol (kunnen) spelen; 

- criteria benoemen die van belang zijn bij het formuleren en invoeren van een beloningsbeleid in 
een organisatie; 

- de voor- en nadelen van beloningsvormen benoemen; 

- uitleggen wat verstaan moet worden onder het begrip flexibele arbeidsvoorwaarden; 

- de partijen onderscheiden waarmee rekening gehouden moet worden bij het invoeren van 
flexibele arbeidsvoorwaarden en hun rol en positie daarin; 

- de gevolgen benoemen die bij het invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen optreden; 

- het begrip flexibele beloning definiëren en de wet en regelgeving in deze kennen; 

- het begrip variabele beloning definiëren en de wet en regelgeving in deze kennen; 

- aangeven wat verstaan moet worden onder het begrip employee benefits; 

- uitleggen wat een persoonlijk benefits statement is en wat daarin opgenomen wordt c.q. kan 
worden; 

- aangeven wat de functie van een arbeidsreglement is en wat daarin opgenomen moet worden; 

- het begrip competentiemanagement kennen; 

- uitleggen wat competentiemanagement inhoudt; 

- uitleggen wat de zin van competentiemanagement in een organisatie is; 

- uitleggen hoe competenties zijn opgebouwd; 

- uitleggen wat onder benchmarking wordt verstaan; 

- verklaren wat een salarisonderzoek inhoud en hoe dit in zijn werk gaat.  
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Module organisatie & management 
De compensation & benefits consultant is op dit vakgebied gekwalificeerd om een volwaardig 
gesprekspartner te kunnen zijn voor het management. 
 
Organisatie 
 
Kennis 
De consultant heeft kennis van: 

- denkrichtingen en persoonlijkheden uit de geschiedenis van de organisatiekunde, te weten: 
o de Klassieke School (Taylor, Fayol en Weber); 
o de Human Relations School; 
o het Revionisme (Likert; Herzberg); 
o de Systeembenadering; 
o de Contingentie benadering; 
o de typologie van H. Mintzberg; 

- het onderscheid tussen organisaties, bedrijf en onderneming, alsmede het verschil tussen profit 
en non-profit; 

- de begrippen missie, visie, principes, doelstellingen, strategie en hun relatie; 

- de motieven voor het aangaan van een samenwerkingsverband; 

- de verschillende samenwerkingsverbanden waaronder strategische alliantie, joint venture, 
overname en fusie, outsourcing en off shoring; 

- de verschillende interdependenties tussen afdelingen en divisies; 

- de verschillende managementniveaus: strategisch, tactische en operationeel; 

- algemeen management en de daarin te onderscheiden gebieden: technisch, commercieel, 
financieel, zelfbeschermend en boekhouding; 

- het begrip organisatiecultuur en de gelaagdheid hiervan (ui-model); 

- het begrip motivatie. 
 
Inzicht 
De consultant heeft inzicht ten aanzien van: 

- de wijze waarop de verschillende organisatieaspecten met elkaar samenhangen en de invloed die 
ze op elkaar uitoefenen; 

- relevante omgevingsinvloeden en kan deze verdelen in indirecte externe omgeving, directe 
externe omgeving en interne omgeving; 

- het proces van strategisch management en is in staat om het proces te beschrijven met de te 
onderscheiden fasen; 

- de planningscyclus en kan de relatie leggen tussen strategisch management en implementatie; 

- samenwerkingsverbanden in organisatorische netwerken: 

- de verbanden tussen de volgende benaderingen en kan deze vergelijken; 
o de Klassieke School (Taylor, Fayol en Weber); 
o de Human Relations School; 
o het Revionisme (Likert; Herzberg); 
o de Systeembenadering; 
o de Contingentie benadering; 
o de typologie van H. Mintzberg; 

- het ZBMO model; 

- organisatieadvieswerk. 
 



 
 

ta-pvd-10.063 
augustus 2010 
 

6 

Vaardigheden 
De consultant is in staat: 

- een bijdrage te leveren aan het ondernemingsplan en de algemene bedrijfsvoering; 

- om aan de hand van complexiteit en dynamiek de fit met het organisatiemodel te maken; 

- de typologie van H. Mintzberg samen te vatten, te toetsen aan de casuistiek; 

- de volgende motivatie theorieën toe te passen: 
o Behoeftepiramide van Maslow; 
o Motivatietheorie van Herzberg; 
o Theorie X en Y van McGregor; 

- om de volgende culturen toe te passen en te beoordelen: 
o rolcultuur; 
o machtscultuur; 
o taakcultuur; 
o personencultuur; 

- het 7-S model te gebruiken. 
 
Nadere uitwerking 
De consultant kan: 

- enkele actuele stromingen aangeven in het organisatiedenken en deze toelichten; 

- uitleggen welke factoren een rol spelen bij het ontwikkelen van een strategisch plan in een 
organisatie; 

- de belangrijkste onderdelen uit een ondernemingsplan benoemen en toelichten; 

- de voornaamste principes van projectmanagement benoemen; 

- de kenmerken van een project-/matrixorganisatie benoemen en toelichten; 

- de belangrijkste onderdelen van een projectplan benoemen en toelichten; 

- de voorwaarden benoemen die vervuld moeten zijn bij het implementeren van veranderingen in 
een organisatie; 

- de belangrijkste aandachtspunten bij het managen van veranderingsprocessen toelichten en de 
daarin (mogelijk) voorkomende valkuilen en succesfactoren benoemen. 

 
Management 
 
Algemeen 
Kennis 
De consultant heeft kennis van: 

- de bestuurcyclus en de plaats van leidinggeven hierin; 

- het begrip leidinggeven; 

- de inhoud van Human Resource Management; 

- de taken en de rollen van de manager; 

- het begrip macht, machtsbronnen en machtsrelaties; 

- het steungevend leiderschap van Likert; 

- de besluitvormingsproblematiek in organisaties; 

- de verschillende besluitvormingsregels; 

- de voor- en nadelen van individuele besluitvorming en groepsbesluitvorming; 

- de motieven voor functievorming; 

- arbeidsdeling en coördinatie binnen organisaties; 

- de vormen van werkstructurering; 

- het begrip delegeren en de aspecten daarvan; 

- de diverse vormen van communicatie; 

- de besturingsproblematiek in organisaties; 

- het begrip timemanagement; 

- de begrippen logistiek management, materials management en fysieke distributie in het kader van 
planning; 

- de begrippen lerende organisatie en empowerment. 
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Inzicht 
De consultant heeft inzicht in: 

- de relatie tussen leiderschapstijl en beslisbevoegdheid van de medewerker; 

- de personeelsinstrumenten werving en selectie, beloning, beoordeling, loopbaanontwikkeling, 
opleiding en outplacement; 

- de relatie tussen besturing van de bedrijfsprocessen en de structureringsvraagstukken; 

- de theorie van Blake en Mouton; 

- de theorie van Reddin; 

- de managementmethoden (direction, objectives, exception, walking around en delegation); 

- de verschillende fasen in het besluitvormingsproces; 

- het Rijnlandse en het Angelsaksische besluitvormingsmodel; 

- de begrippen interne differentiatie en interne specialisatie; 

- het verschil tussen organisatieschema en organisatiestructuur; 

- de verschillende organisatiestelsels; 

- de verschillende bedrijfsprocessen; 

- de beheersing van de bedrijfsprocessen en de toegevoegde waarde; 

- de betekenis van planning; 

- de soorten (niveaus) van planning; 

- het leggen van de koppeling tussen procesbeheersing en budgettering; 

- de verschillende bestuursniveaus en heeft kennis van hun belangrijkste taken; 

- het effectiviteitstreven van organisaties en kan dit koppelen aan het werken in teams en de 
leidende cultuur; 

- de begrippen omspanningsvermogen en spanwijdte en de factoren die deze begrippen 
begrenzen; 

- de communicatiestructuren; 

- de principes van netwerkplanning en periode planning. 
 
Vaardigheden 
De consultant is in staat: 

- de verschillende soorten beslissingen te beoordelen; 

- een beslissingsboom en een beslissingsmatrix op te stellen en op te lossen;  

- de theorie van Hersey en Blanchard toepassen; 

- te concluderen in welke fase een onderneming zich bevindt; 

- het groeifasen model van Greiner toe te passen; 

- De kandidaat is in het kader van strategisch management in staat de volgende modellen adequaat 
toe te passen: 
• Abell-analyse (ontwerpen van PMT-combinaties); 
• Boston Consulting Group (portefeuille analyse); 
• Ansoff analyse; 
• Bedrijfstakanalyse (Model Porter); 
• Bedrijfskolom-analyse; 
• Concurrentie-strategieën (generieke concurrentiestrategie en waardediscipline van Treacy en 
Wiersema); 
• Marktaandeel-strategieën; 

- de diverse richtingen van communicatie toe te passen. 
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Informatiemanagement 
Kennis 
De consultant heeft kennis van: 

- de begrippen data, gegevens en informatie; 

- de begrippen kwaliteit, (integrale) kwaliteitszorg en –borging en kwaliteitskringen; 

- de wijze waarop informatie en datasystemen kunnen worden opgezet in een organisatie en kent 
daarmee de verschillen tussen data en informatie; 

- het informatieproces in organisaties; 

- de vormen van externe en interne informatievoorziening; 

- managementprocessen en de daarbij behorende stuurinformatie; 

- informatiesystemen die nodig zijn voor de ondersteuning en ontwikkeling van de eigen 
vakdiscipline; 

- het informatiesysteem ter ondersteuning van het strategisch managementproces; 

- de belangrijkste certificeringsystemen en de wijze van invoering.  
 
Inzicht 
De consultant heeft inzicht in: 

- de wijze waarop verschillende informatiesystemen kunnen worden gekoppeld; 

- de mogelijkheden en beperktheden die informatiesystemen kunnen bieden; 

- het informatieproces in organisaties; 

- de doelmatigheid en doeltreffendheid van het informatieverzorgingsproces in organisaties.  
 
Vaardigheden 
De consultant is in staat: 

- aan te geven aan welke eisen de informatiesystemen moeten voldoen, in het bijzonder als het 
gaat om het eigen vakgebied; 

- de organisatieadviesmodellen arts-patient model en het procesmodel te herkennen; 

- de volgende kwaliteitsbegrippen toe te passen: 
o De deming cirkel; 
o Mans filosofie en visgraatdiagram; 
o Pareto-analyse (20-80 regel). 

 
Verandermanagement 
Kennis 
De consultant heeft kennis van: 

- de fasen van weerstand en de veranderingsstrategieën; 

- de interne analyse; 

- de externe analyse; 

- de swot-analyse. 
 
Inzicht 
De consultant heeft inzicht in: 

- trends in de organisatieontwikkeling; 

- veranderingsprocessen en de weerstanden die dit oproept. 
 
Vaardigheden 
De consultant is in staat: 

- het transformatieproces aan de hand van de soort organisatie toe te passen; 

- het veranderingsmodel van Lewin toe te passen; 

- een soll-situatie op te stellen; 

- een ist-situatie op te stellen; 

- een swot-analyse te maken. 
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Nadere uitwerking 
De consultant kan: 

- uitleggen op welke wijze er samenhang tot stand kan komen tussen de verschillende aanwezige 
informatiesystemen; 

- weten wat de samenhang is tussen (het type) organisatie, het management en de strategie die 
gevolgd wordt; 

- de organisatorische gevolgen benoemen van het invoeren van een (nieuw) informatiesysteem; 

- uitleggen wat beslissingsondersteunende systemen zijn en op welke wijze deze besluitvorming 
kunnen ondersteunen; 

- de valkuilen benoemen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van beslissingsondersteunende 
systemen; 

- de belangrijkste oorzaken benoemen voor het mislukken van (het opzetten van) 
informatiesystemen; 

- kan de voorwaarden benoemen waaraan de implementatie van systemen moet voldoen wil die 
succesvol zijn; 

- de factoren benoemen die belangrijk zijn bij het beheren van het implementatieproces. 
 
Module communicatie en adviesvaardigheden 
De compensation & benefits consultant is in staat mondeling en schriftelijk effectief te communiceren 
zowel in tweegesprekken als in groepsverband. 
Dat houdt in dat de consultant in staat is: 

- boodschap en lichaamstaal te congrueren; 

- actief te luisteren en samen te vatten; 

- een presentatie te houden (eventueel ondersteund met hulpmiddelen); 

- te argumenteren en overtuigen; 

- onderhandelingen te voeren; 

- de rol van gespreksleider te vervullen. 
 
 
 
EXAMENOPZET 
 
Het examen omvat twee schriftelijke examens, nl. voor: 

- Module belonen, employee benefits en pensioenen. 

- Module organisatie & management. 
 
Het examen omvat een mondeling examen met presentatie n.a.v. een door de examenkandidaat 
ingeleverd adviesrapport (scriptie) voor: 

- Module communicatie en adviesvaardigheden. 
 

 


