
 

Examinatoren Compensation & Benefits Consultant (CBC®) 

Stichting eX:plain is het kennis, advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte examinering en 
professionele ontwikkeling. Met ieder jaar zo’n 400.000 examenkandidaten, zijn we een van de 
grootste onafhankelijke examenorganisaties in Nederland. 

De Associatie voor Examinering is onderdeel van eX:plain en richt zich met name op de financieel-
administratieve- en salarissector. De ontwikkeling en afname van examens, examendiensten en 
beroepsregistraties behoren ook tot onze dienstverlening. 

Voor de Associatie zijn we op zoek naar: 

(freelance) Examinatoren voor Compensation & Benefits Consultant (CBC®) 

 
Beloningsbeleid is één van de belangrijke pijlers van hedendaags HR-management. Deskundigen in 
beloningsvraagstukken, ook wel Compensation & Benefits Consultants genoemd, worden in 
toenemende mate gevraagd in het bedrijfsleven. Met het Associatiediploma Compensation & Benefits 
Consultant (CBC®) op zak kunnen zij bij managementvraagstukken van arbeid en beloning advies 
uitbrengen. Het betreft hier besluitvorming op zowel tactisch als strategisch niveau.  
Compensation & Benefits Consultants zijn breed opgeleid in Strategische Arbeidsvoorwaarden en 
Belonen en getraind in specifieke vaardigheden als presentatietechnieken en adviesvaardigheden. 
 
Als Examinator speelt u een belangrijke rol in het certificeren van deze professionals. 

 
Functie-inhoud  
De belangrijkste taken zijn:  
• U beoordeelt vanuit inhoudelijke expertise en op objectieve en betrouwbare wijze of 

onderzoeksvoorstellen en scripties voldoen aan de beoordelingscriteria. 
• U onderbouwt uw beoordelingen zowel mondeling als schriftelijk en op valide en begrijpelijke 

wijze. 
• U verzorgt de afname van het mondeling examen in samenwerking met een collega-

examinator.  
• U kunt goed en integer een slechtnieuwsgesprek voeren en tijdens dit gesprek constructieve 

feedback geven. 
• U zorgt voor een correcte en complete afwikkeling van het administratieve proces. 
• U verbetert voortdurend de kwaliteit van uw werkwijze door actuele ontwikkelingen te volgen 

en op uw eigen werkwijze te reflecteren. 
 
Wat verwachten wij?  
U voldoet aan de volgende vakinhoudelijke eisen:  
• Opleiding en ruime praktijkervaring binnen het vakgebied Compensation & Benefits 

Consultant (CBC®);  
• Actuele kennis die aansluit bij Compensation & Benefits Consultant (CBC®); 
• Minimaal hbo werk- en denkniveau; 
• Ervaring met het beoordelen van scripties en het afnemen van mondelinge examens is een  
 pré.  
 
Informatie en sollicitatie  
Bent u enthousiast geworden en denkt u, na een korte training, aan de slag te kunnen als 
scriptiebeoordelaar/examinator voor Compensation & Benefits Consultant (CBC®)?  
Stuur dan een korte motivatie en uitgebreid cv. 
 
Meer informatie over het Compensation & Benefits Consultant (CBC®) examen vindt u hier.  
 
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Marije Blankvoort, via 
M.Blankvoort@associatie.nl.  

https://associatie.nl/examens/compensation-benefits-consultant-cbc/
mailto:M.Blankvoort@associatie.nl

