
Controllersopleiding WALS – Extra informatie Extra
Met WALS kan de financiële meerjarenprognose voor een woningcorporatie worden opgesteld. Om 
zelfstandig te kunnen beoordelen of plausibele resultaten worden getoond en om meer vertrouwen te 
krijgen in de gepresenteerde uitkomsten is de controllersopleiding relevant. Het pakket kan worden 
gebruikt om analyses uit te voeren op verschillende beleidsvarianten om op deze manier beslissingen te 
onderbouwen. Het is hierbij uitermate belangrijk dat de resultaten altijd integraal worden beoordeeld en 
dat er getoetst wordt op plausibiliteit.

Voor wie?
De eendaagse WALS controllersopleiding is bedoeld voor iedereen in de organisatie die in aanraking komt 
met de uitkomsten van WALS. Dit kunnen de gebruikers of managers zijn maar ook de business of finan-
cial controllers. Aan het eind van de opleiding zijn deelnemers in staat de uitkomsten te analyseren en 
controleren aan de hand van de daarvoor bedoelde overzichten. Ook wordt ingegaan op een voorbeeld 
controleprotocol aan de hand waarvan de meerjarenbegroting kan worden gecontroleerd.

Praktijkcursus - Plausibiliteitstoets:
De Controllersopleiding WALS richt zich op een voorbeeld controleprotocol. Aan de hand van dit 
controleprotocol wordt de Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS uitgevoerd. Mogelijk heeft u de 
Plausibiliteitstoets al door ons laten uitvoeren. In dit geval is het mogelijk om de controllersopleiding te 
relateren aan de resultaten uit deze plausibiliteitstoets. Aan de hand van de uitgevoerde Plausibiliteits-
toets voor uw corporatie bespreken we de opzet en methode van deze toets. Ook gaan we hierbij dieper in 
op de verschillende resultaten en constateringen uit het rapport. 

Na afloop van de cursus beschikt u zelf over alle kennis om de uitkomsten van WALS integraal de 
controleren en valideren. Dit biedt een goede basis voor de komende begrotingsronde. Deze praktijkcur-
sus bieden wij enkel als een in company training aan.

Deze opleiding biedt veel inzicht in de complexiteit en 
samenhang van de resultaten die WALS genereert. Het 
heeft mij daarmee een hoop handvatten gegeven voor de 
interne controle.





Wat kunt u verwachten?
Onderwerpen die achtereenvolgens aan de orde komen zijn:

 Introductie WALS 
 Rekenmethodiek WALS
 Rapportages & Controle uitvoer
 Controle per thema

In het ochtenddeel worden enkele theorieblokken behandeld met daarna hieraan gerelateerde 
opdrachten. Het zwaartepunt van het middagdeel ligt op de gezamenlijke discussie over welke thema’s en 
welke onderdelen per thema het meest relevant zijn in de controle.

  
Programma
Onderstaand treft u het programma aan voor de Controllersopleiding WALS.

Locaties
Voor de Controllersopleiding WALS ontmoeten wij u graag op (één van) onderstaande locaties.

Ortec Finance Rotterdam
Boompjes 40 
3011 XB ROTTERDAM 
Routebeschrijving

Ortec Finance Amsterdam
Naritaweg 51
1043 BP AMSTERDAM 
Routebeschrijving

Ontvangst09:15 – 09:30

Bespreking thema’s en discussie13:30 – 16:00

Afsluiting16:00 – 16:30

Lunch12:30 – 13:30 

Theorie en opgaven09:30 – 12:30

https://www.ormetrics.com/-/media/project/ortec/shared/files/corporate/routebeschrijving-Ortec-Finance---Locatie Rotterdam.pdf
https://www.ormetrics.com/-/media/project/ortec/shared/files/corporate/routebeschrijving-ortec-finance---locatie-amsterdam.pdf


Ortec Finance
Ortec Finance is een wereldwijde leverancier van toonaangevende 
technologie en oplossingen voor het nemen van investerings-
beslissingen.

Het is ons doel om mensen in staat te stellen de complexiteit van 
investeringsbeslissingen te managen. Dit doen wij door het leveren 
van toonaangevende technologie en oplossingen voor het nemen 
van investeringsbeslissingen aan financiële instellingen over de hele 
wereld. Onze kracht ligt in een doeltreffende combinatie van 
geavanceerde modellen, innovatieve technologie en 
diepgaande marktkennis. Deze combinatie van vaardigheden en 
expertises ondersteunt investeringsprofessionals in het behalen van 
een betere risico- rendementsverhouding en daarmee betere 
resultaten. 

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam, daarnaast heeft Ortec 
Finance kantoren in Amsterdam, Londen, Toronto, Hong Kong en 
Zürich.

www.ortecfinance.com
contact@ortec-finance.com

Rotterdam \ Amsterdam
London \ Toronto
Hong Kong \ Zurich
Melbourne

Investering
De investering in de WALS Controllersopleiding bedraagt € 850,00 per persoon vrij van BTW, inclusief 
koffie/thee/water, lunch en lesmateriaal. U ontvangt achteraf een factuur. Deze opleiding vindt op een 
locatie van Ortec Finance plaats. De reis- en eventuele verblijfskosten van cursisten zijn niet bij de prijs 
inbegrepen. De opleiding vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.

Het is ook mogelijk om deze opleiding inhouse te verzorgen. De investering in een inhouse 
Controllersopleiding of Praktijkcursus Plausibiliteitstoets bedraagt € 2.550,- (vrij van BTW) voor een 
maximum van 6 deelnemers. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfskosten van de cursusleider. 
De corporatie draagt in het geval van een inhouse opleiding zorg voor de locatie en de catering.

Algemene voorwaarden
Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen van Ortec Finance van toepassing.

Vragen over deze opleiding
Neem contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of T 010 700 56 40.

Certificaat
De bijeenkomsten en opleidingen van Ortec Finance 
zijn CEDEO en CRKBO erkend. Indien gewenst kun je 
voor de bovenstaande gebruikersopleiding een 
certificaat met Permanente Educatie (PE) punten van 
ons ontvangen. Je kunt dit op de dag zelf 
aangeven.



https://www.ormetrics.com/-/media/project/ortec/shared/files/corporate/ortecfinance_algemenevoorwaardenopleidingen_v2017.pdf
mailto:info-rem%40ortec-finance.com?subject=Informatie%20WALS%20Gebruikersopleiding

