
Grote belangstelling stage 10-daagse 2016! 
 
In 2016 heeft het P&O netwerk Midden Nederland – de voorloper van KLIMMR - opnieuw een stage 10-daagse 
georganiseerd. In totaal hebben 53 collega’s hun interesse kenbaar gemaakt om een dag of dagdeel mee te lopen bij 
een andere corporatie. Zowel in eigen functies als bij andere afdelingen. Deze ervaringen hebben we gebundeld. Uit 
de verhalen blijkt dat collega’s bruisen van energie en enthousiast zijn over het delen van kennis en ervaring.  
 
Een bewonersconsulent van Provides liep stage bij een woonconsulent bij Kleurrijk Wonen 
Het was een leuke ervaring om eens met een collega mee te lopen die het zelfde werk doet. De deelname aan een 
werkoverleg werd een feest der herkenning. Verder is de collega mee geweest naar een huisbezoek en werd er veel 
informatie uitgewisseld. Veel processen blijken het zelfde te zijn. Verder was het erg leuk om een kijkje in de toekomst te 
nemen. Provides gaat verhuizen en werkt dan met flexplekken. Kleurrijk Wonen werkt al met flexplekken. Deze manier 
van werken werd dan ook een leuke kennismaking voor de collega van Provides. Het was voor deze collega zeker de 
moeite waard om nog een keer ervaring op doen bij een andere corporatie. 

 
Een verhuurmakelaar bij Provides liep stage bij een verhuurmakelaar bij Heuvelrug Wonen 
Ook bij deze uitwisseling bleek dat de processen van inspectie en oplevering van de woning nagenoeg gelijk zijn. Wel 
zijn er verschillen in het digitaal verwerken van de opnames. Twee nacontroles en een oplevering van een nieuwbouw 
woning heeft de collega van Provides mee mogen maken. Herkenbaar is dat ook bij Heuvel rug deze activiteiten bij 
één persoon liggen. De collega van Heuvelrug wonen heeft enthousiast informatie gedeeld. Een leuke en leerzame 
dag en ook deze collega gaat beslist nog een keer in de keuken van een andere corporatie kijken. 
 
Een medewerker administratie bij Kleurrijk Wonen liep stage bij een financieel administratief medewerker bij 
Woonstichting SSW  
Wat deze collega opviel was dat er een groot verschil was voor wat betreft het kantoor. Kleurrijk Wonen werkt 
papierloos en met flexplekken. Bij SSW heeft ieder een eigen bureau. Ook dit soort ervaringen zijn natuurlijk leuk om 
mee te maken. De werkplek op zich zelf kan al een heel andere ervaring zijn.  Verder kwam ook het NCCW deze 
collega bekend voor. De afdeling Financiën bij SSW is een veelzijdige afdeling waar ook contacten met huurders 
plaatsvindt over bijvoorbeeld een huurachterstand. Ook de uitleg over afrekening Service kosten was interessant. Dit 
is toch altijd weer een hele klus. De collega van Kleurrijk Wonen raad het iedereen aan om een volgende ‘stage 
tiendaagse’ zeker mee te doen. 
 
Drie medewerkers secretariaat bij Woningstichting Barneveld liepen stage bij een medewerker secretariaat bij 
Woonstichting SSW 
Deze collega’s zijn heel gericht met een vraag op pad gegaan en wilden meer weten over digitale archivering en 
bewaartermijnen. De collega van SSW heeft de postverwerking en het digitale archiveren toegelicht en laten zien. 
Een rondleiding door het gebouw liet veel overeenkomsten zien tussen de twee corporaties. 
Deze collega’s hebben besloten om contact te houden met elkaar om tips en ervaringen uit te wisselen en een 
uitnodiging voor een tegenbezoek is al gedaan.  
 
Een controller bij Woningstichting Nijkerk/ Leusden loopt stage bij een planningsmedewerkster en een 
controller bij Provides 
Bekende onderwerpen kwamen voorbij voor de controller van Nijkerk/Leusden. De actualiteit van het 
scheidingsvoorstel, passend toewijzen en wachttijden zijn onderwerpen die zowel bij Provides als bij Nijkerk/Leusden 
spelen. Mooi om te zien hoe deze collega’s kennis hebben gedeeld. Veel is er gedeeld over hoe de 
verantwoordelijkheden neergelegd zijn bij medewerkers. Zo werken de verhuurmedewerkers bij Provides met een 
buddy van de afdeling ‘Financiën’. Dit om ook meer inzicht en gevoel te krijgen met financiële kant van het huurbeleid. 



Een hoeveelheid van onderwerpen is voorbij gekomen deze dag. De collega Nijkerk/Leusen heeft de dag ervaren als 
een ‘leuke en leerzame dag’. 
 
Een allround onderhoudsmonteur bij Provides loopt stage bij een leidinggevende Serviceteam bij Kleurrijk 
Wonen 
Kleurrijk Wonen werkt zoals Provides dat in de toekomst wil gaan doen, zij werken in een kantoortuin. Ook hier is dit 
meegenomen in de stage ervaring als positief. Kennismaken met een andere manier van werken is best spannend en 
als je ziet dat het ergens anders al goed gaat is dat fijn. 
De onderhoudsmonteur heeft meegelopen bij inspecties en beide corporaties concluderen dat zij dit vrijwel op een 
zelfde manier doen. Verder ook hier kennis gedeeld over mutatie onderhoud. Kennisdeling levert ook op dat je tot de 
conclusie komt dat je je werk en de wijze waarop dat georganiseerd is erg leuk vindt.   
 
Een projectmedewerker bij Bo-Ex loopt stage bij een SSW-projectleider 
“We hebben het eigenlijk over veel verschillende onderwerpen gehad, aldus de projectleider. Zo hebben ze 
gesproken over de lopende projecten bij SSW en bij Bo-Ex, de interne besluitvoering en hoe deze projecten intern 
goedgekeurd worden, bedrijfsinformatie, computersysteem, contacten met de klant en het gebruik van 3d modellen bij 
projecten. Dit was dan ook een stage die bol stond van kennisdeling en leren. Hier is minder in de praktijk gewerkt 
met elkaar en voorgesteld wordt om in de toekomst ook te denken aan het bezoeken van de lopende projecten.  
Het was interessant en leerzaam om een kijkje te nemen bij een andere woningcorporatie!” 
 
Een opzichter bij Heuvelrug Wonen loopt stage bij een Viveste-collega die zich bezighoudt met mutatie- en 
reparatie-onderhoud 
Met wat hindernissen is ook deze stage van start gegaan. Hindernissen zoals zieke collega’s vereist wat improvisatie. 
Ook hier is de stage interessant gebleken. Een mooie vraag is in hoeverre ben je klantgericht als je het kantoor wel of 
niet de hele dag openstelt voor de klanten. In dit geval gaan de corporaties verschillend om met de openingstijden 
van het kantoor voor de klant.  
Twee heel verschillende corporaties concludeerde deze collega’s. Zowel in werkwijze als ook de staat van het bezit. 
Interessant dat ook hier beide collega’s concludeerden dat zij best tevreden zijn over hoe e.e.a. is georganiseerd in 
hun eigen organisatie. Ook dit is een mooie ervaring om mee te nemen.  
 
Al met al was het weer een interessante ‘stage tiendaagse’. Veel geleerd van elkaar door kennisdeling, herkenbare 
processen én herkenbare uitdagingen. Ook het opbouwen van een netwerk is een mooie ‘bijvangst’ van deze ‘stage 
tiendaagse 2016’. 
Ook zin in een kijkje bij de buren, meld je dan aan voor de stage tiendaagse in oktober. Hou onze site in de gaten 
voor de exacte datum in oktober 2017. 
 
 


