
    

Dé flexibele schil voor woningcorporaties

De Boo(s)tcamp-pakket

Geef de start van 
jouw corporatiecarriere 
een boost! 

In deze e-learning stomen we je klaar 
voor jouw eerste baan in de corporatie-
sector. Je leert over de kerntaken van 
een corporatie en het speelveld en 
maakt kennis met de regels. 

Daarnaast maak je kennis met de ver-
schillende afdelingen, functies en 
werkzaamheden binnen de organi-
satie. Kortom: een echte introductie in 
de sector!

Tijdens deze e-learning 
leer je over:

• het speelveld en de kerntaken van 
corporaties;

• de afdeling Vastgoed;

• de afdeling Wonen;

• de afdeling Financiën.

De training bestaat uit 4 onderdelen, elk 
met een eigen huiswerkopdracht. Deze 
wordt nagekeken door onze trainers 
en voorzien van feedback. Daarnaast 
ontvang je een handige hand-out waarin 
je alle basiskennis nog eens rustig kunt 
teruglezen.

Praktische informatie

Doelgroep:  Nieuwe medewerkers 
  met minder dan een half 
  jaar corporatie-ervaring.

Kosten:   € 450,- eerste afname per 
  corporatie
  € 120,- voor elke collega 
  daarna (geldig voor heel 2021).

De introductie in  

de corporatiesector! 

‘



Training Wat houdt het in? Na deze training weet je:

Het speelveld 
en de kerntaken 
van woningcorpo-
raties

Corporaties zijn maatschappelijke organisaties. Zij 
zijn er voor het huisvesten van sociale doelgroepen. 
Om je plekje in jouw organisatie goed te vinden, 
leren we je alle achtergrondinformatie die je nodig 
hebt om de sector goed te begrijpen.

• waarom er corporaties zijn en wat hun kerntaken zijn;
• meer over de (herziene) Woningwet;
• de rollen van de Autoriteit Woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw;
• wat de meest voorkomende organisatiestructuur is;
• hoe corporaties samenwerken met gemeenten en huurdersorganisaties.

Wonen, voor 
iedereen!

Het huisvesten van de sociale doelgroep is de 
belangrijkste kerntaak van woningcorporaties. Een 
passende woning en een tevreden huurder is waar 
zij het allemaal voor doen. In de training “Wonen, 
voor iedereen!” leer je wat er allemaal komt kijken 
bij het verhuren van sociale huurwoningen.

• welke werkzaamheden en functies je tegenkomt op de afdeling Wonen;
• meer over passend toewijzen;
• hoe het verhuurmutatieproces eruitziet;
• hoe je met ‘lastige’ klanten om kan gaan.

All about 
finance

Maak kennis met het huishoudboekje van een 
woningcorporatie. Hoe komt een corporatie aan 
haar geld en waar zet zij haar inkomsten voor in? In 
deze training leer je wat er zich allemaal afspeelt op 
een afdeling Financiën.

• welke werkzaamheden en functies je tegenkomt op de afdeling Financiën;
• hoe een jaarrekening eruitziet;
• wat de planning- en controlcyclus inhoudt en uit welke onderdelen deze 

bestaat;
• meer over risicomanagement;
• hoe je om moet gaan met exploitatie- en investeringsvraagstukken;
• hoe je kunt sturen op maatschappelijk rendement.

Dat zit 
vast goed!

Het bouwen en beheren van woningen is een van 
de kerntaken van woningcorporaties. Maar wat kom 
je nou allemaal tegen op de afdeling Vastgoed? Je 
leert het in de training “Dat zit vast goed!”.

• welke onderhoudsvormen er zijn;
• meer over nieuwbouw, renovatie en sloop;
• welke woningtypen er zijn;
• het belang van goede bewonerscommunicatie.
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