
 

 

 

Matchability Academy: het traineeship 
 
Als starter is het soms lastig om zonder werkervaring aan een passende 
baan te komen. Daarnaast wil je je ook nog verder ontwikkelen of weet je 
nog niet precies wat het beste bij jou past. Tijdens ons traineeship krijg je de 

kans om uit te zoeken wat bij jou past, blijf je leren en doe je werkervaring op 
bij verschillende organisaties. Een mooie kans om als starter het ‘echte werken’ te ontdekken. 
 
Hoe ziet dit traineeship er dan uit? 
Als trainee krijg je een contract voor 40 uur per week. Maandag tot en met donderdag werk je bij 

verschillende corporaties en ervaar je hoe het is om gedetacheerd te worden in deze bruisende 

sector. Op vrijdag is het Academydag! Dan krijg je de kans om samen met je collega’s trainingen te 
volgen, leuke projecten op te zetten, en je eigen pad verder uit te stippelen. Kortom, een leuke en 
veilige setting om jezelf uit te dagen en een voorsprong te nemen op andere starters. 
 
Het Academyteam  
Het traineeship bestaat uit een dynamisch team van enthousiaste trainees die gedurende twee 
contractjaren deelnemen aan het traineeship. Je start niet allemaal tegelijk waardoor er een leuke 

mix ontstaat van nieuwe trainees en trainees die al een tijdje bezig zijn. Samen werken jullie aan 
leuke projecten. Dit kunnen projecten voor producten of diensten zijn die aantrekkelijk zijn voor 
corporaties maar ook je eigen toffe idee kan een mooi project worden. Als onderdeel van ons 
Academyteam leer je werken in een team en maak je kennis met verschillende rollen die je in een 
projectteam kan vervullen. 
 
Wat voor opdrachten kan ik verwachten 

Afhankelijk van je ambities, vaardigheden, opleiding en de beschikbare opdrachten plaatsen we je 

bij verschillende opdrachtgevers. Hier doe je werkervaring op. We willen je natuurlijk het liefste 
plaatsen bij opdrachten die het beste bij jou passen. Door te ervaren welke mogelijkheden er zijn 
binnen de corporatiesector, ontdek je vaak verassende kanten van jezelf. We vinden het dus ook erg 
leuk als je openstaat voor nieuwe dingen waar je zelf niet zo snel aan zou denken. 
 

Hoe zien de Academydagen eruit? 
De vrijdagen werk je aan je aan je eigen ontwikkeling. De ene week doe je dit door mee te werken 
aan projecten en de andere week mag je zelf invullen. Deze dagen zijn onder andere voor de 
volgende zaken bedoeld: 

 Vaste trainingen. 
 Opleidingen die bij jouw ontwikkeling aansluiten. 
 Projecten of werkzaamheden die bij de Academy binnenkomen. 

 Coachingsgesprekken. 
 Meeloopdagen. 
 Projecten, onderzoeken, productontwikkeling op eigen initiatief. 
 Overige zaken die bijdragen aan jouw ontwikkeling of die van Matchability. 

Als team zijn  jullie zelf verantwoordelijk voor het verdelen van de taken en het bijhouden van een 

goede planning. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Uiteraard helpen 
we je hierbij en kun je altijd met ons sparren. Elke vrijdag is de coördinator van de Academy aanwezig. 

Bij haar kun je terecht met al je vragen en ideeën. 
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Wanneer heb ik het traineeship voltooid? 

Om je eigen pad goed uit te kunnen stippelen, stel je aan het begin van je traineeship leerdoelen 

vast. Deze worden tijdens de coachingsgesprekken besproken en kunnen op elk moment worden 
bijgesteld. Daarnaast krijgt elke trainee een aantal doelen mee die aan het eind van het traineeship 
behaald moeten zijn.  
Om het traineeship met succes af te ronden, heb je na twee jaar: 

 een eigen product ontwikkeld dat bijdraagt aan de ontwikkeling van Matchability; 
 een onderzoek gedaan naar een relevant onderwerp binnen de corporatiesector; 

 alle trainingen volgens de opleidingskalender doorlopen; 
 meegelopen op alle afdelingen binnen de corporatiesector, te weten Financiën, Staf, 

Vastgoed en Wonen; 
 bij minimaal vijf corporaties een dag meegelopen; 
 minimaal vier verschillende opdrachten vervuld bij verschillende corporaties; 
 meerdere projectrollen aangenomen binnen het Academyteam; 

 minimaal één evenement georganiseerd. 
 
De vaste trainingen die je doorloopt zijn de volgende:  

 Duurzaamheid. 

 Assetmanagement en beleidswaarde. 
 Bouwkunde algemeen. 
 Huurrecht. 

 Actualiteiten in de corporatiesector.  
 Van strategie naar kpi. 
 Beleidsnotities en projectplannen schrijven. 
 Training schrijfvaardigheden. 
 Gebruikerstraining ViewPoint. 
 Processen bij woningcorporaties, inclusief een koppeling met risicomanagement. 
 Stook- en servicekosten afrekenen. 

 Basiskennis financiën en fiscaliteiten. 
 Opstellen en beoordelen investeringsvoorstellen. 

 
Wat gebeurt er na het traineeship? 
Aan het eind van het traineeship heb je voldoende kennis opgedaan en een mooi netwerk opgebouwd 
om als young professional verder te gaan bij Matchability. De Academydag vervalt en je kunt nu 

fulltime aan de slag bij opdrachtgevers. Als young professional ga je aan de slag op de uitdagendere 

functies. Je wordt bijvoorbeeld projectleider bij een tof project of je wordt ingeschakeld als adviseur. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://twitter.com/MatchabilityNL
https://www.facebook.com/werkenbijmatchability
http://www.linkedin.com/company/matchability

