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Werken voor Woningcorporaties
“In de sector woningcorporaties werken we samen aan het realiseren van onze doelstellingen en die van onze 
opdrachtgevers. Hard werken en plezier maken gaan daarbij hand in hand”

Frank Bieleman
Sectorleider Woningcorporaties

De Nederlandse woningmarkt is 
overspannen. Starters hebben het 
moeilijk een passende woning te 
vinden, wachtlijsten zijn lang. 

Woningcorporaties spelen een belangrijke 
rol hierin. 

Het berekenen van de haalbaarheid van 
een nieuwbouwproject, beoordelen of 
een renovatie aan de financiële normen 
voldoet, de basisadministratie op orde 
brengen en houden, het innen van de huur 
en het afrekenen van jaarlijkse stook- en 
servicekosten van de huurders.  
 

Zomaar een greep uit de activiteiten van 
een finance professional van Hofmeier 
bij woningcorporaties. Vakinhoudelijk 
interessant, maatschappelijk relevant en 
steeds met en voor wisselende mensen en 
organisaties.

Door te kiezen voor Hofmeier leg je de 
basis voor een mooie loopbaan in Finance 
en Control. Je werkt in een Hofmeier team 
van professionals die gepokt en gemazeld 
zijn in de sector en graag samenwerken en 
kennis met je delen. Je bouwt hier verder 
op het fundament dat je gelegd hebt met 
je HBO of universitaire opleiding in Finance 
en Control. 

Welkom in mijn team! Waar we lekker 
hard werken en plezier met elkaar 
delen. Meerdere trainingen per jaar, 
zowel inhoudelijke als op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling. Elk kwartaal 
een teambijeenkomst waarin we inhoud en 
plezier combineren.  
 

Een sportieve activiteit, een boeiende 
spreker of gewoon samen chillen met een 
hapje en een drankje. 
 
De Hofmeier Zomeravond is inmiddels een 
begrip. Dan zijn we met heel Hofmeier 
samen en ontmoet je ook de collega’s van 
de andere sectoren van Hofmeier; Public en 
Handel, Industrie en Dienstverlening. 

Waar ligt jouw horizon en hoe hoog ligt 
de lat? Dat bepaal jij! Op het tempo van 
groei en ontwikkeling heb je zelf grote 
invloed. We bieden naast ons interne 
opleidingsprogramma en persoonlijke 
begeleiding ook de mogelijkheid externe 
opleidingen te volgen. Financial controller, 
Business Controller, manager, directeur/
bestuurder? Het is aan jou. Kom bij ons, we 
gaan samen op pad!
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Hofmeier
Werken als Interim Finance Professional of Consultant voor Hofmeier. Wat doen we en waar staan wij voor? 
Voorop staat dat we het samen doen. #samenmeerbereiken

Over ons

Hofmeier is business partner voor financiële en 
organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om 
hun ambities waar te maken. Door samen de financiële functie 

te optimaliseren en daarmee vraagstukken aan te pakken. 
 
Hofmeier maakt het verschil door onze interim professionals en 
consultants op innovatieve wijze aan onze opdrachtgevers te 
verbinden en te laten samenwerken. Ons doel: het behalen van 
groei en het verbeteren van resultaten.

Hofmeier maakt het verschil door professionals en opdrachtgevers 
op innovatieve wijze met elkaar te verbinden en continue te laten 
groeien.

Missie

Wij vinden het leuk om met elkaar (financiële) kennis te 
delen en hiermee elkaar sterker te maken.

Wij gaan op een positieve en proactieve wijze met elkaar en 
onze klanten om. Samen bereiken we meer.  

Wij zetten met elkaar Hofmeier als duurzame en vertrouwde 
business partner in de markt. 

Wij hebben een cultuur waarbij innovatie en creativiteit 
ruimte heeft en wordt gestimuleerd.

Visie - Hoe doen we dat?
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Samen meer bereiken
Werken als interim finance professional bij Hofmeier? Hoe is dat nu echt? 
Dat vertellen onze professionals zelf!

Andy Ramrattan Danielle Bakker Teus van der Heiden Rudi van Aert

Werken bij Hofmeier laat mij groeien 
als professional. Bij Hofmeier staat 
persoonlijke ontwikkeling op één.  
Daarnaast organiseert Hofmeier ook 
toffe bijeenkomsten.

Als ik in mijn werk ergens tegenaan 
loop is er altijd wel een Hofmeier 
collega om mee te sparren. Dat is 
het voordeel van Hofmeier. Je leert 
veel van elkaar en je kan dat gelijk 
toepassen bij je opdrachtgever.

Door een tijdelijke opdracht bij een 
woningcorporatie kan je telkens je 
kennis en ervaring dankbaar inbren-
gen. En van iedere corporatie steek 
jezelf weer het nodige op, dat je 
helpt bij een volgende opdracht.

Als interim professional Woningcorpo-
raties geeft Hofmeier mij de vrijheid 
om mij te ontwikkelen. Hierdoor kan 
ik mijn kennis van de corporatiesec-
tor continue verbreden.

CONSULTANT CONSULTANT (CONCERN)CONTROLLERFINANCE MANAGER

Email : a.ramrattan@hofmeier.nl Email : d.bakker@hofmeier.nl Email : t.vanderheiden@hofmeier.nlEmail : r.vanaert@hofmeier.nl
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Projecten
Wat kan je verwachten als je als finance interim professional aan de slag gaat? Een greep uit 
een aantal van onze projecten.

Dé vertrouwde 
business partner in de 

corporatiesector

2. Procesoptimalisatie

1. Finance & Control 

3. Jaarrekening

Quawonen helpen wij met het maken van 
werkprocesanalyses en verbeteringsvoor-
stellen. Dit doen wij in Sensus. 

Bij Havensteder storten wij ons op de speci-
fieke afrekening regels voor de stook- er 
servicekosten.

Bij Volkshuisvesting Arnhem zorgen wij  
dat de jaarrekening wordt samengesteld. 
Daarbij ligt de focus met name op de on-
derdelen van vastgoedwaardering.
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Referenties
Onze opdrachtgevers beoordelen onze dienstverlening met een 8+. Wie weet werk jij binnen-
kort wel bij een van de onderstaande corporaties. 
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Interesse? Recruiter Sabrine vertelt je meer!
Word jij enthousiast van bovenstaande informatie? Check de onderstaande punten en ga in 
gesprek met onze enthousiaste recruiter. 

Wil je ervaring op doen bij verschil-
lende corporaties en je laten inspir-
eren door de kennis en ervaring van 
diverse collega’s?

Neem contact op met Sabrine de 
Ruijter! Ze is altijd in voor een leuk 
gesprek. 06-58 98 44 14
s.deruijter@hofmeier.nl

Vind je het ook belangrijk om aan 
jouw soft skills én hard skills te 
blijven werken?

Ben je graag maatschappelijk betrok-
ken en wil je weten hoe je jouw 
steentje kunt bijdragen, terwijl je de 
huizen niet zelf bouwt?



Business partner voor
Woningcorporaties

Email : info@hofmeier.nl  Web : hofmeier.nl

Adres : Lammenschans 144, 2321 JX Leiden
Telefoon : + 31 (0)88 572 75 55


