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KENNIS CURSUS 
Actualiteitencursus Pensioenrecht 

 
 

 

Pensioenrecht 

 

Pensioen is zo 2015! 

 

In een praktijk gerichte interactieve workshop wordt u bijgepraat over de laatste 

ontwikkelingen op pensioengebied & relevante jurisprudentie. De terreinen die aan de orde 

kunnen komen zijn: 

 

 pensioen algemeen 

 pensioen & arbeidsrecht 

 pensioen & letselschade 

 pensioen & familierecht (echtscheiding en overlijden) 

 valkuilen bij pensioen in het geval van fusie & overname voor de 

ondernemingsrechtpraktijk. 

 

De nadruk van de onderwerpen wordt bepaald aan de hand van de achtergrond en 

belangstelling van de deelnemers. Theorie wordt gelardeerd met vele praktijksituaties en 

voorbeelden en ook uw eigen vragen en casussen komen aan bod. Het is mogelijk om van 

tevoren vragen in te sturen. 

 

Na de workshop bent u in staat om de pensioenproblematiek bij zaken in uw praktijk beter te 

signaleren en uw cliënten gerichter te begeleiden. 

 

Deze interactieve cursus veronderstelt enige ervaring met pensioenproblematiek. 

 

Bij deze cursus ontvangt u een powerpointpresentatie, die met name geschikt is als leidraad. 

 

 

Uw docent is: Drs I.E. Leene-Hoedemaeker (Ingrid) 

 

Drs. I.E. Leene-Hoedemaeker MPLA is directeur van Get Smart pensioenconsultants & 

mediators te Berkel-Enschot en van Sapere Aude Online. Regelmatig is zij docent bij vFAS 

congressen geweest. Zij is ook docent en organisator van Pensioen Kennis Middagen via 

het landelijke samenwerkingsverband www.pensioen-kennis.nl. Zij is gerechtelijk 

deskundige en verbonden aan het conflictwarenhuis. 

Daarnaast verzorgt zij trainingen, zowel incompany als met een open inschrijving op het 

gebied van pensioen in brede zin. Zij is MfN pensioenmediator en bedrijfseconoom met een 

accountancy/control achtergrond. Na een aantal jaren ervaring in deze sector heeft zij zich 

gespecialiseerd in pensioen en levensverzekeringen en is Master in Pensions and Life 

Assurance.  

http://www.servicehuis-advocatuur.nl/
http://www.pensioen-kennis.nl/
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Opleidingspunten  

Merlijn is als onderwijs- en trainingsinstituut 

geaccrediteerd door de Nederlandse Orde 

van Advocaten (NOVA) en 

Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch 

adviseurs (NEVOA). 

 

Permanente Educatie NOVA / NEVOA 

Deze training levert u de volgende punten op: 

3 PO kennis punten 

 

 

 

http://www.servicehuis-advocatuur.nl/

