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Erasmus School of Accounting & Assurance biedt 

professionals werkzaam op financieel gebied bij 

woningcorporaties het Executive Program ‘Finance & 

Risk Management voor Woningcorporaties’ aan.

Waarom kiezen voor dit Executive Program?

•  Verdieping van kennis en vergroting van inzichten in 

 actuele financieringsvraagstukken in relatie tot het 

 beheersen van de financiële risico’s.

•  Handvatten om consequenties te doorgronden van  

financiële besluitvormingsprocessen binnen organisaties.

•  De mogelijkheid om praktijkervaring te toetsen aan  

theoretische- en wetenschappelijke kaders (onder  

andere op basis van casussen).

•  Aan de hand van lesstof en interactie met andere deel-

nemers reflecteren op het ’hoe-en-waarom’ van de 

vraagstukken die binnen organisaties een rol spelen.

Bijeenkomsten:

• Risk Management

• Project Control

• Performance Management

• Internal Control

• Treasury Management

• Financial Management

• Financial Accounting

• Corporate Governance

Ervaringen van deelnemers

“Een inspirerend programma, waarbij ik als directeur- 

bestuurder nieuwe inzichten heb opgedaan om scherper te 

kunnen sturen op deze belangrijke thema´s. De interactie 

met de gastsprekers en de ruimte om eigen vraagstukken in 

te brengen zijn erg waardevol. Fijn om in 8 weken weer 

 helemaal up-to-date te zijn!”

 

“Door de kennis en inzichten die ik opdoe, kan ik nog beter 

de juiste vragen stellen binnen de organisatie. Een verrijking 

voor mij als bestuurder!” 
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Wie kunnen deelnemen?

Deelnemers dienen bij voorkeur te beschikken over een met succes afgeronde HBO of universitaire opleiding met een  

financieel-economische richting als specialisatie. Deelnemers bekleden functies zoals (assistent) controller, hoofd afdeling 

financiën, financieel specialist of lid Raad van Toezicht.

Start: jaarlijks zowel in het voorjaar als in het najaar

Aantal colleges:  8

Tijdstip colleges:  wekelijks op de donderdag van 16:00 - 21:00 uur

Onderwijsvorm: interactieve colleges (in het Nederlands; lesmateriaal deels in het Engels)

Collegegeld:  € 4.500,-* (inclusief lesmateriaal, koffie/thee en maaltijden)

Certificaat en PE-uren:  na afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname van de Erasmus  

Universiteit Rotterdam. Het aantal PE-uren voor Finance & Risk Management voor Woning-

corporaties bedraagt in totaal 40 en per module 5

Indien u zich niet voor de volledige opleiding wilt inschrijven, kunt u ook één of meer modules kiezen. 

In dat geval bedraagt het cursusgeld € 595,- per module. 

* het cursusgeld is vrijgesteld van BTW.

Voor vragen over het Executive Program kunt u contact opnemen met: 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

Erasmus School of Accounting & Assurance

T.a.v.  ESAA - Mirella Stander  Telefoon : 010 - 408 28 66

Postbus 1738  E-mail : esaa-woningcorporaties@ese.eur.nl

3000 DR Rotterdam  Website : www.esaa.nl/woco

Hans Mersmann

Program Director

mersmann@ese.eur.nl  

Mirella Stander

Program Coordinator

esaa-woningcorporaties@ese.eur.nl


