
     DATA TRAINEESHIP WONINGCORPORATIES

1. Over Smart Data People
Smart Data People is gespecialiseerd in het
organiseren van kwalitatief hoogwaardige Data
Traineeships. Met deze dienstverlening bewijzen
zij dat jonge hbo/wo-afgestudeerde high
potentials door middel van de juiste tools, kennis
én begeleiding snel toegevoegde waarde
kunnen leveren rondom datagedreven werken
voor jouw woningcorporatie.

Meer informatie? www.smartdatapeople.nl 

"SWEMP organiseert een uniek Data Traineeship samen met Smart Data People
om datagedreven werken binnen woningcorporaties naar een hoger niveau te

tillen"
 

Vanuit SWEMP merken we dat data specialisten schaarser en gewilder worden in de huidige arbeidsmarkt.
Hierdoor wordt het steeds lastiger om geschikte kandidaten te vinden én binden voor woningcorporaties.
Herkenbaar? Om te anticiperen op de toekomst en nu al de juiste mensen op te leiden, is SWEMP de
afgelopen maanden op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner rondom datagedreven werken.
SWEMP heeft diverse partijen gesproken en is daarbij uitgekomen bij Smart Data People. In
samenwerking met Smart Data People organiseren wij daarom een Data Traineeship waarbij de
kandidaten bij jouw woningcorporatie in dienst kunnen treden! Hbo/wo geselecteerde high potentials
worden specifiek voor woningcorporaties opgeleid, gecertificeerd én begeleid. Daarnaast maken zij deel uit
van een data community binnen woningcorporaties. Dit alles om de juiste kennis en kunde intern te
kunnen borgen en kennisdeling tussen woningcorporaties te versterken. Interessant? Lees dan snel verder.
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heeft >80 verschillende opdrachtgevers
succesvol geholpen (o.a. Woningcorporaties,
Gemeenten, Hogescholen en
Zorginstellingen);
heeft inmiddels >110 professionals opgeleid;
streeft naar kwaliteit; hierdoor is er tot op
heden geen enkele professional gestopt
gedurende de opleidingsperiode;
heeft een succesratio van méér dan 97%.
Zelfs méér dan 85% van de professionals
werkt ná drie jaar nog bij dezelfde werkgever; 
is Microsoft "Gold Data Analytics" Partner;
is tweemaal FD Gazelle (2021 & 2022).

1.1 Facts
Smart Data People:

https://www.smartdatapeople.nl/werkgevers


2. Data Traineeship Woningcorporaties
De young professionals leren om data uit de diverse bronsystemen te halen, verwerken en analyseren om
ten einde inzicht te geven en te voorspellen. Dit doen de professionals bij Smart Data People fulltime in
een opleidingsprogramma van drie maanden. Vervolgens stromen de professionals in bij de betreffende
woningcorporatie. Dit middels een detacheringsperiode van +/- één jaar. Na deze periode kan de
professional kosteloos intern in dienst treden. De professional kiest dus aan de begin van het traject echt
voor jullie als woningcorporatie met als doel intern in dienst te treden. Zo kunnen jullie als
woningcorporatie data kennis en kunde borgen!

Woningcorporatie Talis ging jullie al voor, benieuwd?
Bekijk de ervaring van Anouk Verdonschot (Data Analist) & Marjan Heijink (Manager Bedrijfsvoering): 

De professional stroomt na de opleidingsperiode
in via een detacheringsperiode van +/- één jaar.
Samen met de organisatie zorgen ze ervoor dat er
vorm, invulling en/of uitbreiding gegeven kan
worden aan het datagedreven werken binnen de
woningcorporatie. Doordat ze het gehele
dataproces tot zich hebben genomen in de
opleidingsperiode kunnen ze de volgende
functies vervullen:

Business Intelligence Specialist - Data Analist -
Informatieanalist - Data Engineer - Data Scientist -
Business Analist Data - Onderzoeker / Data -
Dataspecialist - Azure Data Engineer

Om kennisdeling te stimuleren gaat de
professional gedurende de detacheringsperiode
een uniek programma doorlopen.

2.1 Trainingsperiode
In drie maanden fulltime opleiding worden de
young professionals opgeleid én (Microsoft)
gecertificeerd in SQL, PowerBI, Azure
Fundamentals, Data Engineering on Microsoft
Azure, Scrum en Python. Daarnaast krijgen ze
training in SSIS en Data Governance. Bovendien
wordt er aandacht besteed aan business soft skills
en dashboard desing (storytelling).

Meer informatie zie: 

2.2 Detacheringsperiode | Kennisdeling woningcorporaties

Smart Data People bij Talis - YouTube

Dit programma is specifiek voor professionals
werkzaam binnen een woningcorporatie. Het
programma bestaat uit maandelijkse sessies  ( in
totaal 12) waarin er kennis uitgewisseld wordt. In
deze sessies staan drie thema's centraal;

(1) Data uitdagingen (hard skills)
(2) Werken binnen een woningcorporatie (soft skills) 
(3) Thematiek woningcorporatie (branche kennis)

Hierbij is er professionele begeleiding vanuit een
senior data professional, een soft skills coach en een
ervaringsdeskundige vanuit een woningcorporatie. 
Bovendien wordt de professional individueel
begeleidt door de Talent Manager én Sales
Consultant van Smart Data People.
 

Data Analytics Traineeship

https://www.youtube.com/watch?v=p0eUAoAb9uM
https://www.smartdatapeople.nl/data-analytics-traineeship


Per professional en per uur, op basis van een werkweek van 36 uur;
Inclusief het gehele traineeship, verzorgd door Smart Data People;
Inclusief het complete TMA (Talent Analyse) traject;
Inclusief field management door Smart Data People;
Inclusief het programma "Kennisdeling SWEMP";
Inclusief de complete werving en selectie van geschikte professionals.

3.3 Tariefstelling
Het tarief voor de detacheringsperiode via Smart Data People betreft €63,61 per uur* (exclusief BTW). 
* Gebaseerd op Salarisschaal F CAO Woondiensten 2022 -2023

Bovenstaand tarief is:

3. Voorwaarden Smart Data People
3.1 Selectie van de juiste professionals
Smart Data People heeft jarenlange ervaring én succes in de werving en selectie van hbo/wo high potentials.
Voor de werving maakt Smart Data People gebruik van diverse wervingskanalen zoals; jobboards, social
media, Google Ads, de eigen website, marketingactiviteiten, studieverenigingen, contacten op Hogescholen
en Universiteiten, referrals, beurzen, bijeenkomsten en het eigen netwerk van Smart Data People.

Professionals 1 én 2: detacheringstermijn van 2000 uur;
Professionals 3 én 4: detacheringstermijn van 1850 uur;
Professionals 5 én meer: detacheringstermijn van 1750 uur.

3.4 Staffelkorting
Het Data Traineeship Woningcorporaties valt onder de vriendendienst van SWEMP. Dit betekent dat er
sprake is van een standaardcontract en jullie kunnen profiteren van de overeengekomen staffelkorting. Dit
zodat we echt stappen kunnen gaan zetten rondom datagedreven werken binnen alle woningcorporaties.
Deze staffelkorting loopt op naarmate er gezamenlijk meerdere professionals worden afgenomen! Hierbij
neemt het detacheringstermijn per professional af. Hoe meer woningcorporaties dus aanhaken rondom het
Data Traineeship, des te groter het voordeel!

Aantal professionals:
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Klaar om invulling te geven aan datagedreven werken binnen jullie woningcorporatie? 
Bespreek de mogelijkheden met Smart Data People.

3.2 Termijn
Na een detacheringstermijn van 2000 facturabele uren kan de professional kosteloos in dienst treden bij de
betreffende woningcorporatie.

https://swemp.nl/vriendendienst/


4.1 Eigen medewerkers laten deelnemen aan het traineeship?
Smart Data People biedt de mogelijkheid om eigen interne medewerkers (young professionals) deel te laten
nemen aan het Data Traineeship Woningcorporatie. Hiervoor gelden diverse selectiecriteria opgesteld door
Smart Data People.

Meer informatie over selectiecriteria? Neem contact op.

De opleidingskosten voor het laten deelnemen van eigen medewerkers  zijn €20.000,- (exclusief BTW)  per
professional. 

Daarnaast wordt er €1.750,- (exclusief BTW) per maand, gedurende één jaar (12 maanden) gefactureerd voor
het gehele kennisdelingsprogramma. 

Dit brengt de totale kosten op €41.000,- (exclusief BTW). 
 

4. Extra mogelijkheden vanuit Smart Data People
Hebben jullie als woningcorporatie momenteel geen mogelijkheden voor een professional uit het Data
Traineeship, maar wel datagedreven werken hoog op de agenda staan? Smart Data People kijkt graag mee
naar de mogelijkheden om toch stappen te zetten. 

In overleg met Smart Data People kan er gekeken worden of een huidige medewerker kan deelnemen aan
het Data Traineeship Woningcorporatie. 

Smart Data People scoort een 4,9/5 op basis van Google Reviews
Benieuwd naar ervaringen van Smart Data People professionals? Lees de referenties 

https://www.smartdatapeople.nl/contact
https://www.google.nl/search?q=referenties+smart+data+people&btnK=Google+Zoeken&bih=609&biw=1280&hl=nl&sxsrf=ALiCzsbblHYVm356ThMFMLIrH701vVyzHQ%3A1666165157862&source=hp&ei=palPY8y5MYz5kwX_zZLIDw&iflsig=AJiK0e8AAAAAY0-3tfOXH_94QNEFDYGexSYUHb0v5-G0&oq=stock+phoe&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDToECCMQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoICAAQgAQQsQM6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOgsILhCABBDHARCvAToFCAAQgAQ6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggILhCABBCxAzoHCAAQgAQQCjoNCAAQgAQQsQMQgwEQClAAWIUKYPYWaABwAHgAgAGpAYgB0QeSAQM4LjKYAQCgAQE&sclient=gws-wiz#btnK=Google%20Zoeken&lrd=0x47c7086a3b5e2a95:0x7d6cb0e0e07972fa,1,,,
https://www.google.nl/search?q=referenties+smart+data+people&btnK=Google+Zoeken&bih=609&biw=1280&hl=nl&sxsrf=ALiCzsbblHYVm356ThMFMLIrH701vVyzHQ%3A1666165157862&source=hp&ei=palPY8y5MYz5kwX_zZLIDw&iflsig=AJiK0e8AAAAAY0-3tfOXH_94QNEFDYGexSYUHb0v5-G0&oq=stock+phoe&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDTIHCAAQgAQQDToECCMQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoICAAQgAQQsQM6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOgsILhCABBDHARCvAToFCAAQgAQ6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggILhCABBCxAzoHCAAQgAQQCjoNCAAQgAQQsQMQgwEQClAAWIUKYPYWaABwAHgAgAGpAYgB0QeSAQM4LjKYAQCgAQE&sclient=gws-wiz#btnK=Google%20Zoeken&lrd=0x47c7086a3b5e2a95:0x7d6cb0e0e07972fa,1,,,

