
Gebruikersopleiding WALS – Extra informatie Extra
WALS (Woningcorporatie Asset Liablity Scenariomodel) is een simulatiemodel waarmee toekomstige 
financiële en volkshuisvestelijke prestaties van corporatiebeleid worden geprognosticeerd. Met WALS kan 
onder andere de financiële meerjarenprognose voor woningcorporaties worden opgesteld en getoetst aan 
de financiële kaders uit de sector. WALS kan echter nog veel meer. Ortec Finance streeft ernaar dat 
corporaties volledig zelfstandig analyses kunnen uitvoeren met het model WALS. Hierbij gaat het onder 
andere om het opstarten van de meerjarenbegroting, het maken van de tactische vertaling 
(complexbeleid) van de strategische visie, het verwerken van het (des)investeringsbeleid, het sturen op 
maatschappelijke en financiële doelstellingen en het analyseren van alternatieve beleidsvarianten. In de 
vierdaagse gebruikersopleiding worden alle relevante onderdelen van WALS behandeld.

Voor wie?
De vierdaagse WALS gebruikersopleiding is bedoeld voor personen die met WALS werken, zoals de 
eindgebruikers, medewerkers met een controlerende rol, en degenen die verantwoordelijk zijn voor het 
aanleveren van een deel van de gegevens. Aan het eind van de opleiding zijn de deelnemers in staat 
optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van WALS en kunnen zij zelfstandig met WALS aan de 
slag. Daarnaast kunnen de deelnemers de uitkomsten analyseren en controleren aan de hand van de 
daarvoor bedoelde rapportages.

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

 Interface en geadviseerde werkwijze 
 Rekenmethodiek WALS en rapportages
 Vastgoed-, lening- en balansgegevens
 Doorexploiteer- en (des)investeringsbeleid
 Waarderingen en doelstellingen

Ieder deelonderwerp begint met een deel theorie en een korte demo, hierna volgt een deel praktijk in de 
vorm van opgaven. Het zwaartepunt ligt hierbij op het zelf werken met WALS.    

De basisbeginselen van WALS worden eenvoudig en 
overzichtelijk toegelicht. Daarbij wordt ook de samenhang 
tussen alle onderdelen duidelijk behandeld.





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

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

Investering
De investering in de WALS gebruikersopleiding bedraagt € 2.750,00 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 gebruikers-
opleiding bedraagt € 8.700,- (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.

Ortec Finance Rotterdam
Boompjes 40 
3011 XB ROTTERDAM 
Routebeschrijving

Ortec Finance Amsterdam
Naritaweg 51
1043 BP AMSTERDAM 
Routebeschrijving

Ontvangst09:15 – 09:30

Theorie en opgaven13:30 – 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

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

