
Net klaar met je studie? 
Verken als trainee de woelige 
wateren van woningmarkt en 
leefomgeving 
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Welke kant wil jij op? 
 
Als trainee bij Companen ontdek je wat je leuk vindt, waar je goed in bent  
en in welke richting jij je als professional wil ontwikkelen.

Vergroot je kennis, verbreed je netwerk
In anderhalf jaar ontwikkel je jouw kennis en skills. Je zet je talenten snel 
in bij verschillende opdrachtgevers. Goed voor je netwerk en een prima 
springplank naar een loopbaan met impact! 

Introductie
De eerste vier weken volg je een inleiding op het werkveld wonen. Verder 
betrekken we je snel bij de praktijk. Er zijn excursies naar onder andere 
Provinciale Staten en een woningcorporatie en je loopt mee met projecten 
in huis en op locatie. 

Opleiding en praktijk
Na je introductie werk je vier dagen per week voor en bij verschillende 
opdrachtgevers in de (semi-)publieke sector, zoals gemeenten, provincies 
en woningcorporaties. We gaan uit van drie opdrachten, maar kunnen dit 
samen ook anders invullen.
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Voorbeeld opdrachten  
Als junior beleidsadviseur bij een woningcorporatie help je met het up-to-
date houden en uitvoeren van beleid. Je bent verantwoordelijk voor een 
aantal projecten. Zo ben je betrokken bij de huisvesting van statushouders 
en nieuwe pilots rondom wonen. 

In een gemeente ben je als junior projectleider verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het beleid rondom wonen en zorg. Doordat ouderen langer 
zelfstandig thuis wonen verandert de woningvraag. Hoe zorgen we voor 
meer geschikte woningen voor ouderen?  

Vakinhoudelijke kennis
Kennisdeling over bijvoorbeeld woonbeleid, de Omgevingswet & 
financiën, en prestatieafspraken

Tools & analysetechnieken
Training op gebied van data, zoals Excel, SPSS en PowerBI

Soft skills
Training in bijvoorbeeld communiceren, plannen en prioriteren of 
procesmanagement
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Een typische vrijdag
Ochtend
• Com:podium: met je collega’s bespreek je het nieuws van 

de afgelopen week en hoe dat ons werk beïnvloedt.

• Module: met je mede-trainees volg je een training 
persoonlijk leiderschap

Middag
• Mentorgesprek: je hebt anderhalf jaar je eigen mentor. 

Afhankelijk van jouw behoefte nemen jullie de week door 
of bespreken jullie jouw ontwikkelstappen.

• Café woon-zorg: met een vast groepje collega’s bespreek 
je regelmatig ontwikkelingen rond wonen en zorg. Er zijn 
trouwens nog drie andere cafés: woonbeleid, corporatie en 
onderzoek.

Vrijdag kantoordag!
De vrijdagen zijn bedoeld voor opleiding, training en reflectie met je 
mentor en mede-trainees. Maar ook voor overleg en samenwerking 
met je collega-Companen. Je gaat aan de slag met modules die je 
kennis en vaardigheden vergroten.

Foto Compodium
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Testimonials

’Als junior adviseur/onderzoeker 
leerde ik in korte tijd samenwerken 
met verschillende typen 
organisaties en mensen. Ik mocht 
in diverse projecten verschillende 
rollen pakken. Van data-analist tot 
gespreksleider. Zo ontdekte ik wat 
wel, of juist niet, bij me past.’  
Laurens van Dongen

’Ik zocht een baan met maatschappelijke impact. Die vond ik bij Companen. 
Een gezellig team met zowel leergierige starters als meer ervaren adviseurs en 
onderzoekers. Samen werken we aan vraagstukken rond passende huisvesting 
voor iedereen.’ 
Tara Koster

‘Het onderwerp wonen is een urgent maatschappelijk vraagstuk waarbinnen veel 
gebeurt. En het heeft zoveel raakvlakken! Ook als je zorg, inkomensongelijkheid, 
duurzaamheid, participatie, klimaat of politiek interessante onderwerpen vindt, 
kom je hier aan je trekken.’ 
Cherelle de Leeuw
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Meer weten?
Ilse de Groot en Cherelle de Leeuw 
beantwoorden je vragen graag.  
 
Wil je ons eerst beter leren kennen? 
Plan dan een koffiedate!
E    trainee@companen.nl
T    06 26 44 35 74 (Cherelle)
T    06 38 00 47 90 (Ilse)

www.companen.nl/vacatures

1 2
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Stuur je cv met korte motivatie naar 
trainee@companen.nl

In een eerste gesprek maken we 
kennis. Houden we daar allebei een 
goed gevoel aan over? Dan krijg je een 
praktijkopdracht en een uitnodiging 
voor een vervolggesprek.

In het tweede gesprek 
gaan we de diepte in. We 
bespreken je opdracht en 
jouw wensen voor invulling 
van het traineeship.
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Groen licht van 
beide kanten? Dan 
start je met jouw 
traineeship!

Wil jij als trainee starten?

http://www.companen.nl/vacatures
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