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Herenvest HR pensioentraining
hoe vertel ik het leuk en concreet

Pensioeninformatie



Tijdens de (online) training beklimmen we de pensioenberg.  

Een flinke klim met een prachtig uitzicht als beloning!

Klim mee en beleef een prachtige tocht door het pensioenlandschap.

Aanbod trainingen
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Als HR Manager ben jij bekend met de pensioenregeling voor jullie 

medewerkers. Maar deze regeling helder uitleggen wordt door veel HR  

managers als ingewikkeld ervaren. En toch ben jij hiertoe wettelijk verplicht.

Na de Herenvest HR training kan jij dat, op een leuke en concrete manier!

Mont Blanc (4.808 meter)

€ 175,-

Kilimanjaro (5.895 meter)

€ 579,-

Mount Everest (8.848 meter)

€ 899,-
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Genoemde prijzen zijn exclusief BTW



Mont Blanc: voor de HR manager met basiskennis van pensioen maar  

die de praktische tips en trucs mist om medewerkers te informeren.

Inhoud:

- Toegang tot een online leeromgeving met: 

- Zelfstudie over het Nederlandse pensioenlandschap

- Veel gestelde vragen én antwoorden

-  Spreekplaatjes als leidraad voor een goed gesprek

- Toolkit met checklists

- Werkboek om een begin te maken met een communicatieplan

 

Kilimanjaro: voor de HR manager zonder basiskennis van pensioen en graag 

concrete handvaten wil in voorlichting over deze arbeidsvoorwaarde.

Inhoud:

- Toegang tot de online leeromgeving van Mont Blanc

- 1 Maand training en begeleiding

- 3 Livesessies onder begeleiding van Marlies met o.a.:

  Basiskennis pensioen - Waarde van pensioen bij sollicitanten - Training in het 

portal van jullie pensioenuitvoerder - Stappenplan voor communicatieplan - 

Deel je eerste ervaring - Elke week Q&A met Marlies - Replay van alle lessen

 

Mount Everest: Voor de HR manager die direct aan de slag wil met voorlichting 

over de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde. We maken samen een  

communicatieplan dat direct kan worden geïmplementeerd. 

Inhoud:

- Toegang tot de online leeromgeving van Mont Blanc

- De training van Kilimanjaro

- Een dagdeel 1-op-1 begeleiding

-  Aan de slag met een specifiek communicatieplan passend bij de onderneming 

en de lopende regelingen
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Kies de training die past bij jou:
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Onguard: “Een leuke, interactieve en zeer leerzame training.  

Kan het anderen zeker aanraden om deze sessies te volgen.”

Solarclarity: “Je proeft in alles het enthousiasme voor pensioen.

Een leuke training die handvatten biedt om het gesprek over pensioen  

met jouw collega’s te starten.”

Expat Mortgages: “Het is niet zo dat ik opeens een pensioen-expert  

ben geworden, maar ik kan nu wel fungeren als brug tussen het grote 

onbekende fenomeen ‘pensioen’ en onze medewerkers.”

023 - 5 11 22 03

marlies@herenvest.nl

www.herenvest.nl/voorspoedW W W

Onze trainingen zijn speciaal ontwikkeld vanuit de ervaring dat het onderwerp 

“pensioen” het liefst wordt vermeden. Naast de basiskennis geven wij ook  

tips en trucs over hoe jij jullie medewerkers deze belangrijke en kostbare  

arbeidsvoorwaarde meer kan laten waarderen!  

Het resultaat is tevreden medewerkers. Voor jou als HR manager is er nog  

een voordeel: goed werkgeverschap wordt praktisch ingevuld!

Wat zeggen HR managers over de Herenvest HR training?




