
" Wat ik het meest waardeer aan deze opleiding is het 
constante samenspel tussen theorie en praktijk. Je krijgt 
de theoretische inzichten en interessante informatie van 
professor Xavier Baeten, maar altijd aangevuld met relevante 
input uit de praktijk. Bovendien maak je kennis met de andere 
deelnemers, collega compensation & benefits professionals. 
Zo deel je ervaringen rond rewarding en gerelateerde 
onderwerpen in andere organisaties. Kortom: een opleiding 
die je niet mag missen als je up-to-date wil blijven in de  
wereld van comp & ben! “

 Veerle Van Nuffel - Compensation & Benefits Manager, Attentia

COMPENSATION & BENEFITS 
MANAGEMENT
DENK EN HANDEL IN TERMEN VAN STRATEGISCH BELONEN

U zou graag hebben dat uw medewerkers zich 
gemotiveerd blijven inzetten en hun focus houden op 
de strategische doelstellingen? Maar hoe bepaalt u 
hun beloning? 

We delen onze kennis, opgebouwd in ons 
expertisecentrum Centre For Excellence in Strategic 
Rewards, en de expertise van praktijksprekers rond 
strategisch belonen met u. 

Na de opleiding Compensation & Benefits 
Management denkt en handelt u in functie van 
strategisch belonen. U zal een beloningsstrategie 
kunnen ontwikkelen die gealigneerd is met de 
strategische doelen van uw organisatie. 

VOOR WIE?
• U bent HR-generalist of HR-businesspartner die 

kennis wil verwerven in compensation & benefits 
management.

• U bent een HR-professional die weet hoe technisch 
en uitgebreid compensation & benefits is en u 
wilt een omvattende visie op strategisch belonen 
uitbouwen.

• Nieuwkomers in compensation & benefits 
management, met een strategisch eerder dan een 
operationeel profiel.

MEERWAARDE VOOR U EN UW BEDRIJF
• U ontwikkelt een strategisch geïnspireerd belonings-

beleid en u implementeert dit in uw bedrijf.
• U krijgt inzichten in de externe omgeving waarin u 

opereert en zijn impact op het beloningsbeleid.
• U raakt vertrouwd met het hele spectrum aan 

financiële beloningstechnieken (o.a. basis verloning, 
variabele verloning, employee benefits).

• U communiceert op een duidelijke manier over het 
beloningsbeleid en al zijn aspecten.
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UW DOCENTEN
• Prof. dr. Xavier Baeten is hoofd  

van het Vlerick Reward Centre.

• Prof. dr. Kurt Verweire is expert 
op het vlak van strategie en 
performance management.

 Kurt en Xavier nodigen gast-
sprekers uit die dagelijks in de 
comp & ben-relatiteit functioneren. 
Deze experten vertegenwoordigen 
bedrijven en organisaties als Claeys 
& Engels, Hudson, Vanbreda Risk  
& Benefits en Courdid.

ZO PAKKEN WE DAT AAN
Geen theorie zonder praktijk. In deze opleiding krijgt u een mix van 
goed-gefundeerde theorie, praktijkgerichte voorbeelden en hands-
on case study’s en oefeningen. Het resultaat is een totaalvisie op 
compensation en benefits.

U leert niet alleen van de uiteenzettingen van onze docenten.  
Interactie en ervaringsuitwisseling staan hierin centraal en vormen 
een enorme meerwaarde. Cases uit de dagelijkse compensation & 
benefitsrealiteit komen aan bod. Bovendien voert u een Reward Audit  
uit in uw eigen organisatie. Zo past u de nieuwe inzichten meteen  
toe en kunt u ervaringen uitwisselen met andere deelnemers tijdens  
een workshop.

Deze hands-on aanpak geeft deze opleiding een unieke dimensie met 
een evenwicht tussen theorie en praktijk.

MODULE 1: TOTAL REWARDS  

• Vlerick Reward Model
• Total rewards: bouwstenen en het perspectief van de werknemer
• Verloningsstrategieën: key ingrediënten
• Uitwerken van een retentie aanpak door middel van  

strategisch belonen
• Business testimonial

MODULE 2: VAN BEDRIJFSCONTEXT TOT BELONINGSSTRATEGIEËN

• De externe bedrijfscontext van rewarding: de impact van de wettelijke,  
sociale en economische context op verloning

• Uitwerken van een reward beleid dat bijdraagt tot de bedrijfsstrategie

MODULE 3: BELONINGSSYSTEMEN

• Basis verloning en variabele verloning
• Beloningssystemen voor executives

MODULE 4: EMPLOYEE BENEFITS AND SPECIFIC REWARD TOPICS 

• Benchmarking
• Flexibel belonen

Tijdens het tweede deel van deze module kunt u zelf kiezen  
welke thema’s het beste aansluiten op uw opleidingsbehoeftes.  
U kunt kiezen uit:

• Verloning van uw salesforce
• Compensation & Benefits wetgeving in België
• Compensation & benefits wetgeving in Nederland
• Pensioenstelstels in België
• Pensioenstelsels in Nederland

MODULE 5

• Workshop rond de Reward Audit in uw organisatie
• Kennis- en ervaringsdeling met andere deelnemers

SCHRIJF NU IN!
U VINDT ALLE INFO OP  
WWW.VLERICK.COM/
COMPENSATION

http://www.vlerick.com/compensation
http://www.vlerick.com/compensation


ONLINE INSCHRIJVEN: SNEL EN VLOT

Schrijf u online in via:

WWW.VLERICK.COM/HRMOPLEIDINGEN

FINANCIËLE VOORDELEN VOOR U?

• Vlerick alumni: 10 % korting voor Gouden  
en Platina leden 

• Vlaanderen: kmo-portefeuille 
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: steun voor 

kmo’s 
• Vlerick Social Profit Grants 

U vindt meer info op www.vlerick.com/
financiële-voordelen

SCHRIJF U IN
Actie! Registreer online.

Vragen? Neem contact op met 
Silke Van Cauwenberg 
Product Manager 
T: + 32 2 225 41 30 
E: silke.vancauwenberg@vlerick.com  
Reep 1 
9000 Gent

UW CERTIFICAAT
U neemt actief deel aan onze opleidingen? 
Dan hebt u recht op een certificaat van Vlerick 
Business School.

Als u een Executive Master Class succesvol 
beëindigt, kunt u lid worden van de Vlerick 
Alumni, een wereldwijd netwerk van meer dan 
17.000 leden in meer dan 100 landen.

ANNULEREN
Raadpleeg onze annulatievoorwaarden op 
www.vlerick.com/annulatievoorwaarden

ONS TEAM IS ER VOOR U

PRAKTISCHE INFO

Silke Van Cauwenberg
Product Manager
T: + 32 2 225 41 30 
E: silke.vancauwenberg@vlerick.com 

Marijke Van Leeuwen
Programme Assistant
T: + 32 9 210 99 10
E: marijke.vanleeuwen@vlerick.com
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