Cursus Inzicht in Pensioenen
Voor ondernemers, HR-adviseurs, leden van de
Ondernemingsraad of financiële adviseurs is het
pensioen vaak complexe materie. De bedrijfsmatige
situatie, de economische ontwikkelingen en niet
in de laatste plaats de wetgeving beïnvloeden
het pensioenbeleid.

De cursus Inzicht in Pensioenen is
een initiatief van de Van Eekhout
Groep uit Capelle aan den IJssel.

De Van Eekhout Groep is een
professionele gesprekspartner
voor ondernemingen en bedrijfsadviseurs op het gebied van

De Van Eekhout Groep biedt met de cursus
Inzicht in Pensioenen actuele, praktische kennis
om weloverwogen en gericht de juiste keuzes te
kunnen maken.

verzekeringen en financiële
adviezen.

De cursus wordt verzorgd door
Van Eekhout & Koch, onderdeel
van de Van Eekhout Groep.
Van Eekhout & Koch adviseert

Inzicht in Pensioenen: een stevige basis
Op uw of onze locatie wordt u binnen één dag de basiskennis
van pensioenen bijgebracht. Stap voor stap wordt de ingewikkelde structuur van het pensioenstelsel inzichtelijk
gemaakt. Punten die tijdens Inzicht in Pensioenen aan de orde
komen zijn:

bedrijven op het gebied van
collectieve en individuele
pensioenregelingen.
Van Eekhout & Koch onderzoekt
nieuwe mogelijkheden en anticipeert op nieuwe wetgeving met

쐌 Uitleg over de meest voorkomende pensioenbegrippen.
쐌 Bespreken van de verschillende pensioensystemen.
쐌 De kosten van een pensioen.
쐌 Trends, ontwikkelingen en actualiteiten.
쐌 Antwoord op veel voorkomende vragen.

de inzet en ontwikkeling van
geavanceerrde adviestools.

Inzicht in Pensioenen: praktisch en actueel
Tijdens de cursus Inzicht in Pensioenen staan we niet alleen
stil bij de basis van pensioenen, maar worden ook de laatste
spelregels, ontwikkelingen en trends besproken. We nemen
de tijd cases uit de praktijk te bespreken en bieden ruimte
voor discussie.

www.van-eekhout.nl

Wat komt aan bod:
쐌 Wat zijn de mogelijke gevolgen van een hogere levensver-

wachting voor het pensioen?
쐌 Wat zijn de gevolgen van de verschuiving van de AOW leef-

tijd?
쐌 Wat is een PPI en welke voor- en nadelen heeft dit?
쐌 Hoe zeker is het pensioen nog?
쐌 Wat is het pensioenregister en wat houdt een toekomst-

bestendige pensioenregeling in?
쐌 Kunnen de kosten bij een waardeoverdracht omlaag?

Inzicht in Pensioenen: een stevige basis
Op uw of onze locatie wordt u binnen één dag de basiskennis van pensioenen bijgebracht. Stap voor stap wordt
de ingewikkelde structuur van het pensioenstelsel inzichtelijk gemaakt. Punten die tijdens Inzicht in Pensioenen aan
de orde komen zijn:
쐌 Uitleg over de meest voorkomende pensioenbegrippen.
쐌 Bespreken van de verschillende pensioensystemen.
쐌 De kosten van een pensioen.
쐌 Trends, ontwikkelingen en actualiteiten.
쐌 Antwoord op veel voorkomende vragen.

Resultaat
Wilt u als ondernemer, HR-adviseur, lid van de Ondernemingsraad of als financieel adviseur uw kennis over pensioenen snel en gericht bijspijkeren? Volg dan de eendaagse
cursus Inzicht in Pensioenen. Na afloop weet u hoe het
Nederlands pensioenstelsel werkt, met welke ontwikkelingen u rekening moet houden en hoe u de kosten en baten
van het pensioen in de juiste balans houdt.

Meer weten?
Informatie over de cursus Inzicht in Pensioenen verstrekken
wij u graag in een persoonlijk gesprek.

In-company
pensioencursussen
Van Eekhout Groep verzorgt
ook in-company pensioencursussen. In onderling overleg
wordt een cursusprogramma
op maat samengesteld en
kan de cursus zowel op uw
bedrijf of elders op locatie
worden gegeven.

Kantoor adres
Nijverheidstraat 40
2901 AR Capelle aan den IJssel
Postbus 310
2900 AH Capelle aan den IJssel

Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor de programmainvulling, werkvorm, kosten en natuurlijk de locatie.

Telefoon 010 - 436 3830
contact @ van-eekhout.nl

www.van-eekhout.nl

