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1e Kwartaal:
Jaarrekening
Wij helpen u om de mutatie tussen verschillende
waarden of jaren volledig te onderbouwen. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij de specificatie
van de bedrijfswaarde in de dVi.

Verschillenanalyses
De jaarrekening is de vaststelling van de realisatie over het voorgaande jaar. Deze jaarrekening wordt
altijd aan het begin van het jaar opgesteld en kent een peildatum van 31 december. De jaarrekening geeft
inzicht in de prestaties van de corporatie van het afgelopen jaar. In dit traject wordt WALS voornamelijk
gebruikt voor de waardebepaling van het vastgoed op bedrijfswaarde, marktwaarde en/of beleidswaarde.
Vanuit dit waarderingsvraagstuk komt ook de vraag naar boven hoe het verloop van de verschillende
waardes is te verklaren. De verschillenanalyse van Ortec Finance onderbouwt deze waardemutatie in
een aantal geijkte stappen. Per onderdeel wordt er een verklaring gegeven van alle mutaties die plaats
hebben gevonden gedurende het jaar. Wij bieden de verschillenanalyse zowel voor de bedrijfswaarde als
voor de marktwaarde aan. U kunt de verschillenanalyse gebruiken voor uw jaarrekening of dVi-uitvraag.
De marktwaardeanalyse kunnen wij op portefeuille en/of complexniveau uitvoeren.
De bedrijfswaardeanalyse is altijd op portefeuilleniveau.
Daarnaast krijgt u door middel van de analyse beleidswaarde inzicht in de verhouding tussen de
bedrijfswaarde en de marktwaarde. Wij verklaren in een aantal grote stappen het verschil tussen de
marktwaarde 2017 en de bedrijfswaarde 2017. Hierbij worden als tussenstappen onder andere de zgn.
marktwaarde o.b.v. volkshuisvestelijke bestemming bepaald en wordt er een inschatting gegeven van de
beleidswaarde.

Marktwaarde in
verhuurde staat
Beleidswaarde
Beschikbaarheid
(doorexploiteren)
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Betaalbaarheid
(huren)

Kwaliteit
(onderhoud)

Beheer
(beheerkosten)
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Alhoewel er nog geen uitgekristalliseerde definitie bestaat proberen wij wel inzicht
te bieden door middel van een realistische schatting. Uiteindelijk geeft dit een
waardevol inzicht in de belangrijkste verschillen tussen waarderingsmethodieken.
Ook kan dit als analyse binnen het Bestuursverslag van de jaarrekening van 2017
worden bijgevoegd.
Verschillenanalyse bedrijfswaarde (portefeuilleniveau)
Verschillenanalyse marktwaarde (portefeuille- en complexniveau)
Analyse beleidswaarde
Kosten
De kosten van de verschillenanalyse bedrijfswaarde zijn € 2.000,- exclusief BTW
gebaseerd op één werkmaatschappij. De kosten voor elke extra werkmaatschappij
bedragen € 1.000,-.
Het laten uitvoeren van de verschillenanalyse marktwaarde kost standaard € 2.000,exclusief BTW, gebaseerd op één werkmaatschappij in WALS. Voor elke volgende
werkmaatschappij rekenen wij € 1.000,- extra. De aanvullende kosten verbonden aan
het uitvoeren van de verschillenanalyse op complexniveau bedragen € 1.000,-.
Voor elke volgende werkmaatschappij rekenen wij € 500,- extra.

Specificatie bedrijfswaarde (t.b.v. dVi)
Nadat de jaarrekening is goedgekeurd moet er verantwoordingsinformatie
aangeleverd worden aan de verschillende toezichthouders via CorpoData.
In dit traject is het voornamelijk belangrijk dat de informatie vanuit de jaarrekening
op verschillende dwarsdoorsneden wordt aangeleverd. Met deze detailinformatie
beoordeelt CorpoData de financiële positie van de corporaties en bekijkt zij de
sector als geheel.
In de dVi dient een uitsplitsing van de bedrijfswaarde te worden aangeleverd in een
specifiek formaat. Wanneer de gerapporteerde bedrijfswaarde in de Jaarrekening
één-op-één in WALS is bepaald, is het voor ons mogelijk de gevraagde uitsplitsing
volledig in WALS inzichtelijk te maken.
Kosten
De kosten van de uitsplitsing bedragen € 1.000,- exclusief BTW. Indien er sprake is
van verbindingen, dan worden hier aanvullende kosten voor in rekening gebracht.

De kosten van de analyse beleidswaarde zijn € 1.000,- exclusief BTW gebaseerd op
één werkmaatschappij. De kosten voor elke extra werkmaatschappij bedragen
€ 500,-. Voor het uitvoeren van de analyse hebben wij van u de WALS-datasets met
de vastgestelde bedrijfswaarde 2017 en marktwaarde 2017 nodig.
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2e Kwartaal:
Voorbereiding meerjarenbegroting
WALS wordt door heel veel corporaties gebruikt om
de meerjarenbegroting op te stellen. Wij nemen
u aan de hand om uw dataset volgens onze Best
Practice in te richten en bieden u hiermee de optimale
voorbereiding voor de meerjarenbegroting.

Best Practice inrichting WALS
WALS wordt door heel veel corporaties gebruikt om de meerjarenbegroting op te stellen. Het waarborgen
van de kwaliteit van de gegevens en inrichting in WALS is daarom van essentieel belang. Wilt u de WALS
inrichting in het voorjaar controleren en naar de beste inzichten gereed maken voor de nieuwe
begrotingsronde? Wij nemen u aan de hand om uw dataset volgens onze Best Practice in te richten en
bieden u hiermee de optimale voorbereiding voor de meerjarenbegroting. Door het doorlopen van een
gedetailleerd stappenplan, met daarin de visie van Ortec Finance op de inrichting binnen WALS, wordt
WALS gezamenlijk ingericht volgens de richtlijnen van onze Best Practice.
Uw huidige inrichting in WALS wordt als voorbereiding door ons naast de Best Practice gelegd. Hierna
komen wij een dag bij u langs om aandachtspunten gezamenlijk te bespreken en te verwerken. Tijdens
deze dag gaan wij samen in op relevante regelgeving en richtlijnen, aanbevelingen m.b.t. gebruiksgemak,
het vullen van de begroting en inzicht in de impact van aangebrachte wijzigingen. Daarnaast worden de
gemaakte inrichtingskeuzes gedocumenteerd.
Na afronding voldoet WALS aan de eisen om flexibel voor verschillende vraagstukken, zoals de
meerjarenbegroting, jaarrekening en verslaggeving richting de toezichthouders, ingezet te kunnen
worden. Ook helpt de documentatie van de Best Practice en de eventuele bewuste afwijking hiervan, om
de continuïteit van WALS binnen de organisatie te waarborgen.
Kosten
Wilt u gebruik maken van onze expertise op het gebied van de Best Practice inrichting WALS dan
bedragen de kosten € 2.500,- exclusief BTW.
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3e Kwartaal:
Meerjarenbegroting
In het najaar stelt u de meerjarenbegroting
op. In de eindfase kijken wij graag met u mee
naar de plausibiliteit van de uitkomsten. Ook
helpen wij uw organisatie met een standaard
risicoparagraaf, die inzicht geeft in de financiële
risico’s.

Kwaliteitsanalyse uitkomsten WALS
Bent u vergevorderd met de inrichting van uw nieuwe begrotingsvariant in WALS en heeft u behoefte aan
een externe validatie van de uitkomsten? Dan biedt de kwaliteitsanalyse uitkomsten WALS de gewenste
inzichten. De kwaliteitsanalyse geeft een integrale check op de uitkomsten van uw WALS-variant met
betrekking tot kasstromen, (des)investeringen, waardering, aantallenverloop en financiële ratio’s.
De verschillende resultaten worden getoetst op plausibiliteit en er worden mogelijke onderliggende
inrichtingsfouten in kaart gebracht, rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving. In een
compact overzicht worden onze constateringen gebundeld. Naast de oplevering van het rapport geven wij
u een telefonische toelichting op de inhoud.
Kosten
De kosten van een kwaliteitsanalyse bedragen € 1.500,- exclusief BTW.
Risicoanalyse
De financiële meerjarenbegroting en bijbehorende dPi tonen de verwachte ontwikkeling van de financiële
resultaten van de corporatie. Naast deze prognose is er steeds meer aandacht voor de financiële risico’s
in de corporatiebalans en kasstroomontwikkeling. Ortec Finance levert met de Ortec Finance Scenarioset
(OFS) al jaren input om deze financiële risico’s te calculeren en te presenteren. Hiervoor bieden wij een
gestandaardiseerde risicoparagraaf ten behoeve van de financiële meerjarenbegroting, die alle relevante
risico’s bevat en waarmee de organisatie en haar stakeholders worden meegenomen in de financiële
risico’s en de mogelijkheden die er zijn om bij te sturen. Het bijsturen gebeurt vaak met het
investeringsprogramma. Als er financiële ruimte is, zoals bij veel corporaties nu het geval is, dan kunnen
investeringen worden verhoogd.
Kosten
De kosten van een risicoanalyse bedragen € 3000,- exclusief BTW.
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4e Kwartaal:
Externe rapportage toezichthouder
Met de meerjarenbegroting in WALS, bent u een
eind op weg met de externe rapportage voor de
toezichthouder. Wij begeleiden u om deze gegevens
helemaal voor te bereiden.

Gegevensuitvraag dPi
De dPi is de aanlevering van de prognose informatie richting de toezichthouder via CorpoData. In deze
aanlevering wordt veel informatie opgevraagd over het beleid voor de komende 5 jaar. Als de informatie
in de meerjarenbegroting goed in WALS opgenomen is, kan een groot deel van de toekomstige informatie
door WALS gegenereerd worden. Ervaring uit voorgaande jaren leert dat wij u door ondersteuning veel
tijdwinst kunnen opleveren. Uw huidige begrotingsvariant wordt aangepast aan de definities van
CorpoData, zodat u direct aan de slag kunt. Er zijn twee verschillende manieren om een beroep te doen
op onze ondersteuning; u neemt deel aan onze thema-opleiding (zie betreffende onderdeel) of u
ontvangt tegen betaling een gedetailleerd instructiedocument en een Exceltool waarmee u de gegevens
naar CorpoData exporteert.
Kosten
De kosten bedragen € 750,- exclusief BTW per woningcorporatie. Het instructiedocument is in principe
voldoende om zelfstandig de dPi-rapportages te genereren. Mocht u toch aanvullende ondersteuning
nodig hebben, dan worden deze werkzaamheden tegen ons standaard consultancytarief in rekening
gebracht.
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Kwaliteitsborging

Expert-ondersteuning

Wij adviseren het combinatiepakket ‘Kwaliteitsborging’. Kwaliteit van de inrichting
en de uitkomsten van WALS zijn daarmee geborgd in uw organisatie. Hierbij
ontvangt u ons kwaliteitsstempel. Dit pakket bestaat uit de volgende
ondersteuning:

Het hele jaar door kunt u bij ons terecht voor ondersteuning op maat door één
van onze WALS experts. Wij gaan graag met u in gesprek over uw behoeften.

Vooraf: Best Practice inrichting WALS
Tussentijds: Twee dagdelen Expert-ondersteuning
Achteraf: Kwaliteitsanalyse uitkomsten WALS
Kosten
De kosten bedragen € 4.000,- exclusief BTW. Mocht u toch aanvullende
ondersteuning nodig hebben, dan worden deze werkzaamheden tegen ons
standaard consultancytarief in rekening gebracht.

Interesse of vragen?

Bij interesse of vragen kunt u ons bereiken via
www.ortec-finance.com/walsdienstverlening of rechtstreeks
via uw vaste contactpersoon
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Hosting
Wilt u niet meer omkijken naar het beheer van uw
IT-infrastructuur en tegelijkertijd de performance
van WALS garanderen? Door middel van onze Ortec
Finance Cloud oplossing nemen wij alle technische
zaken omtrent de installatie en het beheer uit
handen en staat de data veilig. U werkt altijd
met de nieuwste versie van WALS en een goede
performance is gegarandeerd.

Hosting
Wij zien steeds meer corporaties kiezen voor onze Ortec Finance SaaS (Software as a Service) oplossing.
SaaS is het beschikbaar stellen van de Ortec Finance software via internet. Door SaaS te gebruiken
hoeven corporaties geen applicaties te beheren in hun eigen IT-infrastructuur. In plaats daarvan host
en onderhoudt Ortec Finance de applicaties en alle technische zaken die hiermee verband houden. Een
ander groot voordeel is de snelheid waarmee nieuwe versies van onze softwareoplossingen operationeel
zijn voor de medewerkers. Doordat er geen tijd verloren gaat door de tussenkomst van een ICT-afdeling
of externe partij, zijn nieuwe versies een stuk sneller operationeel. Verder ervaren sommige corporaties
via hun eigen systeem belemmeringen qua performance, waardoor ze kiezen voor hosting. Ortec Finance
kan eenvoudig voor uw corporatie inzichtelijk maken welke performancewinst er te behalen is wanneer u
voor hosting kiest.

Vragen over hosting?

Bij vragen kunt u ons bereiken via www.ortec-finance.com/walsdienstverlening
of rechtstreeks via Dennis.Albers@ortec-finance.com of +31 (0)20 700 97 23
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Productopleidingen
Om kennis van het gebruik van WALS op te bouwen
en op peil te houden, organiseren wij regelmatig
productopleidingen. Al deze opleidingen zijn
een mix van theorie en praktijk en bieden de
mogelijkheid om kennis uit te wisselen met
collega’s.

Gebruikersopleiding
Met WALS kan de financiële meerjarenprognose voor een woningcorporatie worden opgesteld. WALS
kan echter nog veel meer. Ortec Finance streeft ernaar dat corporaties volledig zelfstandig analyses
kunnen uitvoeren met het model WALS. Hierbij gaat het onder andere om het opstarten van de
meerjarenbegroting, het maken van de tactische vertaling van de strategische visie, het verwerken van
het (des)investeringsbeleid, het sturen op maatschappelijke en financiële doelstellingen en het
analyseren van risico’s.
De Gebruikersopleiding is bedoeld voor personen die met WALS werken, zoals de eindgebruikers en
degenen die verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van een deel van de gegevens. Aan het eind van
de opleiding zijn de deelnemers in staat optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van WALS en
kunnen zij zelfstandig met WALS aan de slag. Daarnaast kunnen de deelnemers de uitkomsten analyseren
en controleren aan de hand van de daarvoor bedoelde overzichten.
De onderwerpen die achtereenvolgens aan de orde komen zijn:
Interface en overzichten van WALS
De meerjarenbegroting
Investeringen
Waardering en projectberekeningen
Ieder blok bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk in de vorm van opgaven. Het zwaartepunt ligt
hierbij op het zelf werken met WALS. De meeste tijd wordt daarom besteed aan het maken van opgaven.

Vragen over een opleiding?

Neem contact op met Bianca Schaper – Meij, via
info-rem@ortec-finance.com of +31 (0)10 700 56 40

Kosten
De kosten van deze 4-daagse opleiding bedragen € 2.750,- per persoon. Vrij van BTW. Hierbij is het
materiaal en de lunch inbegrepen. Deze opleiding vindt op een locatie van Ortec Finance plaats. De
reis- en eventuele verblijfskosten van cursisten zijn niet bij de prijs inbegrepen. De opleiding vindt alleen
plaats bij voldoende aanmeldingen.
Het is ook mogelijk om deze opleiding inhouse te verzorgen. De kosten van een inhouse opleiding
bedragen € 8.700,- voor een maximum van 6 deelnemers. Vrij van BTW. Dit bedrag is exclusief reis- en
verblijfskosten van de cursusleider. De corporatie draagt in het geval van een inhouse opleiding zorg voor
de locatie en de catering.
Op deze bijeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.
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Controllersopleiding
WALS is een product dat veel verschillende doorrekeningen maakt en u daarmee
helpt met het opstellen van de financiële meerjarenprognose. Daarnaast kan de
software ook gebruikt worden om analyses uit te voeren op verschillende
beleidsvarianten en deze zo te evalueren. Het is hierbij erg belangrijk om begrip te
hebben van de assumpties die in zo’n evaluatie een rol spelen.
De Controllersopleiding is bedoeld voor personen die een controletaak hebben bij
de jaarrekening van woningcorporaties of bij de meerjarenbegroting, zoals
controllers en accountants van woningcorporaties. Hiermee is de opleiding het
gehele jaar relevant met een specifieke nadruk op de periode rondom de
jaarrekening.
De opleiding zal 1 dag beslaan, waarin de volgende drie onderdelen aan bod komen:

Kosten
Deelname aan deze opleiding kost € 820,- per cursist. Vrij van BTW. Dit bedrag is
inclusief lunch en opleidingsmateriaal. De opleiding vindt alleen plaats bij
voldoende aanmeldingen.
Het is ook mogelijk om deze opleiding inhouse bij uw corporatie te verzorgen.
De kosten van een inhouse opleiding bedragen € 2.550,- voor een maximum van
6 deelnemers. Vrij van BTW. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfskosten van de
cursusleider. De corporatie draagt in het geval van een inhouse opleiding zorg voor
de locatie en de catering.
Op deze bijeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van
toepassing.

Inleiding WALS
Volledigheid input
Analyse output
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Risicoanalyseopleiding
Een doorsnee begrotingsmodel ondersteunt slechts het gebruik van één mogelijk economisch scenario, meestal de gemiddelde verwachting. Een dergelijk model
houdt geen rekening met de onzekerheid die gepaard gaat met toekomstige
economische ontwikkelingen. Door het gebruik van scenarioanalyse wordt het mogelijk niet alleen op basis van de gemiddelde verwachting een bepaald beleid door
te rekenen, maar ook om het risico in beeld te brengen dat met de
onzekerheid van deze verwachting samenhangt.
Het inzicht in de risico’s van de verschillende scenario’s kan tijdens de
begrotingsronde gebruikt worden om aanpassingen te maken in het beleid. Het type
en de duur van nieuw aan te trekken leningen kan bijvoorbeeld sterk
beïnvloed worden door de huidige risico’s van de schulden en bezittingen.

Kosten
Deelname aan deze opleiding kost € 820,- per cursist. Vrij van BTW. Dit bedrag is
inclusief lunch en opleidingsmateriaal. De opleiding vindt alleen plaats bij
voldoende aanmeldingen.
Het is ook mogelijk om deze opleiding inhouse bij uw corporatie te verzorgen. De
kosten van een inhouse opleiding bedragen € 2.550,- voor een maximum van 6
deelnemers. Vrij van BTW. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfskosten van de cursusleider. De corporatie draagt in het geval van een inhouse opleiding zorg voor de
locatie en de catering.
Op deze bijeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen
van toepassing.

De Risicoanalyseopleiding is bedoeld voor WALS gebruikers die zelfstandig een
risicoanalyse uit willen voeren en meer begrip willen krijgen van de achterliggende
theorie. Basiskennis van WALS is voor deze opleiding vereist. Hierbij worden de volgende onderwerpen behandeld:
Juiste inrichting van WALS voor risicoanalyse
Gebruik van rapporten voor risicoanalyse
Afweging van beleidsvarianten op basis van rendement en risico’s
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WALS in uw organisatie
Binnen corporaties komen veel medewerkers in aanraking met WALS. Het gaat hier
niet alleen om de gebruiker, maar ook om de financieel analist, een controller, de
manager financiën of een beleidsmaker. Hoe meer rollen binnen uw organisatie de
mogelijkheden van WALS kennen, hoe breder WALS gedragen wordt en hoe beter de
resultaten worden begrepen. Het doel van deze opleiding is om kennis met betrekking tot WALS binnen de organisatie te verspreiden om WALS beter in het proces te
kunnen inbedden.
De opleiding ‘WALS in uw organisatie’ is bedoeld voor medewerkers die de
resultaten dienen te interpreteren, zoals managers financiën en controllers, maar
ook voor medewerkers die informatie moeten aanleveren of beslissingen maken die
impact hebben op de inrichting. Hiermee is de opleiding het gehele jaar
relevant met een specifieke nadruk op de begrotingsperiode.

Kosten
Deelname aan deze opleiding kost € 820,- per cursist. Vrij van BTW. Dit bedrag is
inclusief lunch en opleidingsmateriaal. De opleiding vindt alleen plaats bij
voldoende aanmeldingen.
Het is ook mogelijk om deze opleiding inhouse bij uw corporatie te verzorgen.
De kosten van een inhouse opleiding bedragen € 2.550,- voor een maximum van
6 deelnemers. Vrij van BTW. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfskosten van de
cursusleider. De corporatie draagt in het geval van een inhouse opleiding zorg voor
de locatie en de catering.
Op deze bijeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen
van toepassing.

De opleiding bestaat uit 1 dag, waarin de volgende drie onderdelen aan bod komen:
Inleiding WALS
Volledigheid input
Analyse output
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Thema-opleidingen
Om kennis van het gebruik van WALS op te bouwen
en op peil te houden, organiseren wij regelmatig
thema-opleidingen. Al deze opleidingen zijn een mix
van theorie en praktijk en bieden de mogelijkheid
om kennis uit te wisselen met collega’s.

Marktwaarde
In deze training, speciaal voor ervaren WALS gebruikers, nemen wij u inhoudelijk mee in onderwerpen als:
Het meest actuele Waarderingshandboek
De berekening van de marktwaarde in WALS
De aanpassingen in de nieuwste versie van WALS
Kosten
De kosten voor het volgen van de trainingsdag bedragen € 900,- voor de eerste cursist en € 300,- voor
iedere volgende cursist van dezelfde corporatie. Vrij van BTW. De kosten van de trainingsdag zijn inclusief
koffie/thee/water, lunch en trainingsmateriaal. De opleiding vindt alleen plaats bij voldoende
aanmeldingen.
Op deze bijeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.

Vragen over een opleiding?

Neem contact op met Bianca Schaper – Meij, via
info-rem@ortec-finance.com of +31 (0)10 700 56 40
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14

Nieuw beoordelingskader / Beleidswaarde*

CorpoData dPi*

In deze training, speciaal voor ervaren WALS gebruikers, nemen wij u inhoudelijk
mee in onderwerpen als:

In deze training, speciaal voor ervaren WALS gebruikers, nemen wij u inhoudelijk
mee in onderwerpen als:

De introductie van het begrip Beleidswaarde door Aw-WSW
Het nieuwe beoordelingskader ten behoeve van het financieel toezicht
De toepassing en rapportages binnen de nieuwste versie van WALS
Kosten
De kosten voor het volgen van de trainingsdag bedragen € 750 voor de eerste
cursist en € 500 voor iedere volgende cursist van dezelfde corporatie. Vrij van BTW.
De kosten van de trainingsdag zijn inclusief koffie/thee/water, lunch en
trainingsmateriaal. De opleiding vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.
Op deze bijeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen
van toepassing.

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de dPi
Ervaringen van de afgelopen dPi
De verwerking en rapportages in WALS middels het uitgebreide
instructiedocument
De export van de gegevens middels de Exceltool
Kosten
De kosten voor het volgen van deze opleidingsdag bedragen € 950,- (vrij van BTW)
inclusief instructiedocument en Exceltool op basis van één deelnemer per
corporatie. Voor elke extra deelnemer betaalt u € 150,- (vrij van BTW). De kosten voor
de trainingsdag zijn inclusief koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal. De opleiding
vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.
Op deze bijeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen
van toepassing.

*Onze Thema-opleidingen zijn onder voorbehoud van actualiteiten en interesse
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 Kantoren
Ortec Finance levert technologie en advies op het gebied van financieel risico
en rendement. Opgericht te Rotterdam in 1981, bestaat ons bedrijf uit zo’n 200
medewerkers die gespecialiseerd zijn in economie, econometrie, actuariële
wetenschappen, investment management en informatietechnologie. Onze klanten
bevinden zich over de hele wereld en variëren van pensioenfondsen, verzekeraars,
vermogensbeheerders en financieel planners tot gemeenten, woningcorporaties
en vastgoedwaarderingsinstellingen.

Real Estate management
In de vastgoedsector is Ortec Finance Real Estate Management al meer dan 25
jaar een leverancier van software, advies, opleidingen en onderzoek. Door de
combinatie van marktkennis, wiskundige modellen en informatietechnologie biedt
Ortec Finance hoogwaardige en consistente oplossingen waarmee vastgoedorganisaties in staat zijn betere beslissingen te nemen. Wij garanderen inhoudelijke expertise, kennis van de markt en een hoge kwaliteit van dienstverlening. In Nederland maken onder meer 280 woningcorporaties, 75 gemeenten
en diverse organisaties in de taxatiemarkt gebruik van onze diensten.
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