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Correspondentie in Tobias AX voor functioneel 
beheerders
U bent bezig met de inrichting van de correspondentie 
in Tobias AX. U ontwikkelt en beheert de query’s voor de 
brieven, maar u heeft het idee dat dit gemakkelijker moet 
kunnen. Of u wilt query’s maken, aanpassen of toevoegen.
Of u wilt meer mogelijkheden van correspondentie 
benutten. Als het gaat om sjablonen, het gebruik van 
sleutelwoorden of het raadplegen van de logging. Tijdens 
deze interactieve workshop geven wij u handvatten om 
meer uit de mogelijkheden van correspondentie te halen. 
Tijdens de workshop is er volop gelegenheid vragen te 
stellen en ervaringen uit te wisselen.

Aanpak
Voorafgaand aan de workshop kan iedere deelnemer 
van de workshop een brief aanleveren. Tijdens de 
de workshopstreven wij erna om een drietal brieven 
gezamenlijk door te nemen.

Programma
 Query’s maken, aanpassen en toevoegen
 Sjablonen toevoegen
 Sleutelwoorden toevoegen
 Logging raadplegen
 Tips om correspondentie optimaal te gebruiken

 
Fox Klantportaal CMS
U werkt al een tijdje als functioneel beheerder met het Fox 
klantportaal CMS maar hebt u hebt gevoel dat sommige 
handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt een 
duidelijk referentiekader die u inzicht geeft in taken en 
verantwoordelijkheden.

Tijdens deze workshop geven wij u handvatten om 
meer uit Fox klantportaal CMS te halen en het werken 
hiermee te vereenvoudigen. We gaan in op de inrichting 
van het portaal en de mogelijkheden die u als functioneel 
beheerder hebt om uw medewerkers op dit gebied goed 
te ondersteunen.  Daarbij is er voldoende gelegenheid 
om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de 
andere cursisten.

Aanpak
Voorafgaand aan de workshop kan iedere deelnemer 
van de workshop één brief aanleveren, gedurende de 
workshop zal ernaar gestreefd worden een drietal brieven 
gezamenlijk door te nemen.

Programma
 Het beheer van het FOX klantportaal
 Toetsing van de activiteiten
 Navigeren door het CMS
 Raadplegen van informatie
 Wijzigingen doorvoeren
 Tips en trucs
 

Informatievoorziening in Tobias AX
Rapportages zijn belangrijk. U werkt mogelijk al een 
tijdje met rapportages en query’s vanuit Tobias AX, of de 
rapportage-tools RADAR of FOX Vastgoed, maar hebt het 
gevoel dat er meer in zit en dat sommige handelingen 
handiger moeten kunnen om de gewenst informatie uit 
het systeem te krijgen. Of u wilt inzicht krijgen in de 
bestaande mogelijkheden van Tobias AX in combinatie met 
de Business Intelligence(BI)I-tools van Aareon nu en in de 
nabije toekomst kan bieden in uw informatievoorziening.
Tijdens deze interactieve sessie waarin demo’s en 
workshop worden gecombineerd geven wij u handvatten 
om meer uit uw rapportages te halen en het werken 
hiermee te vereenvoudigen.
Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te 
stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere 
cursisten.

Programma
 Operationele rapportages Tobias AX
 RADAR
 Vastgoedbeleidsportaal FOX Vastgoed
 KPI’s en dashboards in Power BI
 Tips en trucs om geavanceerd query’s te bouwen in  
 Tobias AX voor de operationele rapportages
 Input en feedback ronde

 
Frontoffice training Aareon AX
U als frontoffice medewerker bent het eerste 
aanspreekpunt voor de huurders en relaties. U moet van 
alle markten (ook in Tobias AX) een beetje thuis zijn en u 
heeft het idee dat dit beter kan. Zowel voor uzelf als voor 
de huurder.

Tijdens deze interactieve workshop gaan wij dieper in 
op de rol van een frontoffice medewerker en kijken we 
naar de digitale mogelijkheden om het werken efficiënter 
en leuker te maken. Wat voor vragen stelt een huurder 
eigenlijk en welke informatie verwacht hij van u? Hoe 
kunt u bij de juiste informatie en hoe ontvangt u op tijd de 

juiste informatie van collega’s? We kijken hierbij uitgebreid 
naar de mogelijkheden van het RIS, Fox contact, Fox 
klantportaal en bijvoorbeeld de module leefbaarheid.

Programma
 De klantvraag: Wat wil de huurder allemaal weten
 Vinden van de juiste informatie: Informatievoorziening
 Delen van informatie met huurders: Kennisoverdracht
 Verzamelen van noodzakelijke informatie over  
 huurders: Denk aan agressie of betalingsachterstanden,  
 planmatig onderhoud, actuele storingen, toewijzing van  
 woningen etc.

Bovenstaande onderwerpen komen gedurende de dag in 
een inspirerend en interactief programma aan bod. Aan het 
eind van de dag heeft u als deelnemer nieuwe inzichten in 
het uitvoeren van uw functie als ook de digitale producten 
waarmee u werkt.

 
Bankafschriften specificeren in Tobias AX
Het specificeren van bankafschriften beheerst u in de 
basis. Vraagt u zich tijdens het verwerken wel eens af of 
sommige handelingen handiger moeten kunnen? Dan is 
deze workshop voor u. Tijdens de workshop geven we aan 
hoe u de verwerking efficiënter kunt uitvoeren en hoe u 
betalingen van sociale instanties met een druk op de knop 
kunt matchen aan de juiste klantenpost.

U krijgt bij deze interactieve workshop handvatten om 
meer uit het specificeren van bankafschriften te halen en 
het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er 
voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen 
uit te wisselen met de andere cursisten.

Programma
 Inlezen bankafschrift en het maken van automatische  
 koppelingen
 Handmatig verwerken van de overgebleven | 
 dagafschriftregels
 Tips en trucs om bij de juiste post uit te komen
 GSD-code inrichting en werking hiervan

 
Bezit en cartotheek Tobias AX
Corporaties leggen veel gegevens vast over hun bezit. Veel 
gegevens kunt u bij het bezit zelf vastleggen maar men legt 
ook veel gegevens vast in de cartotheek. Welke gegevens u 
waar op een handige manier kunt vastleggen staat centraal 
in deze workshop. Hierbij gaan we ook in op het bijwerken 
van de datakwaliteit van (stam)gegevens met actuele 
informatie.

Tijdens deze interactieve workshop krijgt u u handvatten 
om meer uit het beheren van bezit / cartotheek gegevens 
te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. 

Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te 
stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere 
cursisten.

Programma
 Optimaliseren van schermen Query’s en (in batch)  
 rapportages opvragen
 Actueel houden van gegevens
 Attribuut inrichting optimalisatie
 Aandachtspunten inventaris
 DAEB volledigheid controle

 
BTW-aangifte met Tobias AX
Weet u welke rapportages u kunt gebruiken voor de 
btw-verslaglegging? Tijdens deze workshop leert en 
ervaart u welke mogelijkheden Tobias AX biedt voor de 
verslaglegging van de btw. Deze workshop is bedoeld 
voor medewerkers die de financiële verslaglegging maken. 
Tijdens de workshop is er volop gelegenheid vragen te 
stellen en ervaringen uit te wisselen.

Programma
 Btw-aangifte en onderbouwing
 Btw-rondrekening
 Opvragen Btw (rapportages -module Grootboek,  
 module Klant, module Leveranciers)
 Pro-rata aangifte
 Instellen Btw

 
Correspondentie Tobias AX
U bent regelmatig bezig met het maken en inrichten van 
correspondentie binnen Tobias AX. Daarbij heeft u het 
gevoel dat u soms wat omslachtig bezig bent en dat er 
meer mogelijk is dan dat u nu gebruikt. Bijvoorbeeld bij het 
inrichten van de query’s voor de brieven in Tobias AX.
Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten 
om meer uit de mogelijkheden van Correspondentie te 
halen. Tevens is er volop gelegenheid vragen te stellen en 
ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers.

Programma
 Query’s aanpassen en toevoegen
 Sjablonen toevoegen
 Sleutelwoorden toevoegen
 Tips om Correspondentie optimaal te gebruiken
 Logging raadplegen

 
Dagelijks onderhoud Tobias AX
U bent functioneel beheerder Dagelijks onderhoud. U kent 
de module best goed, maar tocht hebt u het gevoel dat 
sommige handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt 
meer weten over de integratie van de module Onderhoud 

Losse trainingen



met bijvoorbeeld bezit, projecten en voorraadbeheer of 
hoe uw collega-corporaties het functioneel beheer voor 
dagelijks onderhoud hebben georganiseerd.

Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten 
om meer uit het Functioneel beheer van de module 
Dagelijks onderhoud te halen. Uiteraard is er voldoende 
gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te 
wisselen met de andere cursisten.

Programma
 Serviceobjecten, objecttypes en actiecodes
 Kwalificaties, voorkeursleveranciers en –medewerkers
 Prijsafspraken met leveranciers
 Doorbelasting klanten op basis van prijsafspraak
 Grootboeksturing
 Kalenders aanpassen (jaarwerk)

 
Fox Vastgoed - RADAR
U werkt al een tijdje met de rapportage-tools Radar 
of FoxVastgoed maar hebt het gevoel dat sommige 
handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt inzicht 
krijgen in de bestaande mogelijkheden die de BI-tools van 
Aareon nu en in de nabije toekomst kunnen bieden.
Tijdens deze interactieve sessie waarin demo’s en 
workshops worden gecombineerd, krijgt u handvatten om 
meer uit uw rapportages te halen en het werken hiermee 
te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid 
om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de 
andere cursisten.

Programma
 Operationele rapportages
 Rapportages Tobias AX
 Updates van Radar
 Vastgoedbeleidsportaal Fox Vastgoed
 Tips en trucs om geavanceerd query’s te bouwen in  
 Tobias AX voor de operationele rapportages
 Input en feedback op bestaande rapportages vanuit  
 Tobias AX

 
Incasso met Tobias AX
Het monitoren en analyseren van het betaalgedrag 
van de huurders en de juiste acties hierop nemen kan 
huurachterstanden voorkomen. Deze workshop gaat in 
op het incassoproces en de mogelijkheden die Tobias 
AX u biedt dit proces beter te laten ondersteunen en te 
optimaliseren. Daarbij gaan wij ook in hoe u Mail to Pay 
kunt inzetten om het incassoproces te vergemakkelijken.
Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten 
om meer uit het incassoproces te halen en het werken 
hiermee te optimaliseren. Daarnaast is er voldoende 
gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te 
wisselen.

Programma
 Classificeren en segmenteren van klanten
 Betaalgedrag van klanten analyseren

 Het vastleggen van contactmomenten en acties via het  
 incassoproces
 Integratie met Mail to Pay
 Doorlopen van het aanmaanproces in combinatie met  
 klantclassificatie of segmenten

 
Inkoopcontracten beheren in TOBIAS AX
U beheerst de basis van het werken met de module 
inkoopcontracten. Nu hebt u het gevoel dat sommige 
handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt 
eenvoudiger uw contracten beheren, verlengen en 
financieel efficiënt afhandelen
Tijdens deze interactieve workshop krijgt u handvatten om 
meer uit Inkoopcontracten te halen en het werken hiermee 
te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid 
om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de 
andere cursisten.

Programma
 Raadplegen van informatie, rapportagemogelijkheden,  
 correspondentie
 Tijdig signaleren ten behoeven van verlenging
 Omgaan met regiewerk binnen een contract
 Verlenging en aanpassingen binnen een contract
 Nieuwe ontwikkelingen, waaronder het Rollencentrum
 

Inspectie en Fox Inspectie-app
De inspectiemodule en de inspectie-app bieden u tal van 
gemakken voor het uitvoeren van de inspectie. Maar benut 
alle mogelijkheden of hebt u het gevoel dat sommige 
handelingen handiger moeten kunnen. Of wilt u een 
aanpassing doorvoeren in de inspectiestructuur zodat er 
eenvoudiger constateringen vastgelegd kunnen worden 
binnen Fox Inspectie.

Tijdens deze interactieve workshop krijgt u handvatten om 
meer uit de module Inspectie en uit Fox Inspectie te halen 
en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er 
voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen 
uit te wisselen met de andere cursisten.

Programma
 Raadplegen van inspectieprocessen
 Uitvoeren van inspecties binnen Fox Inspectie
 Handelingen in Tobias AX na aanleiding van de  
 uitgevoerde inspecties
 Aanmaken mutatieonderhoud vanuit de module  
 Inspectie
 Bestandsoverdracht tussen Fox Inspectie en Tobias AX
 Benodigde aanpassingen verwerken in de inrichting  
 waaronder de inspectiestructuur
 Nieuwe ontwikkelingen
 

Jaarverslag met Tobias AX
Stelt u elk jaar voor uw woningcorporatie het jaarverslag 
op maar moet u telkens weer nagaan welke informatie u 
hiervoor uit Tobias AX nodig heeft en waar u deze kunt 

vinden! Of bent u gevraagd dit te doen? In deze workshop 
wordt u meegenomen in het proces rondom het opstellen 
van een jaarverslag.

Tijdens deze interactieve workshop krijgt u handvatten om 
informatie uit Tobias AX te halen voor het opstellen van het 
jaarverslag. U krijgt inzicht in welke gegevens, overzichten 
en rapportages u vanuit Tobias AX kunt gebruiken ter 
onderbouwing van het jaarverslag. Tijdens de workshop is 
er volop gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te 
wisselen.

Programma
 Samenstelling van het bezit
 Financiële rapportages
 Huurprijzen en huurstanden
 Mutatiegraad en verantwoording passend toewijzen
 Rapportages vastgoed
 Nieuwe ontwikkelingen voor het opstellen van het  
 jaarverslag

 
Opfris en verdieping in Tobias AX
U werkt al een tijdje met Tobias AX maar hebt het gevoel 
dat u handiger en sneller moet kunnen navigeren. Of u wilt 
filters en query’s kunnen maken om lijstwerk uit Tobias AX 
te kunnen genereren.

Tijdens deze interactieve workshop krijgt u handvatten 
om meer uit Tobias AX te halen en het werken te 
vergemakkelijken en versnellen. Daarnaast is er voldoende 
gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te 
wisselen.

Programma
 Raadplegen van informatie
 Navigeren door Tobias AX
 Optimaliseren van uw scherm;
 Rapportages en query’s opvragen
 Tips en trucs om gemakkelijk te zoeken
 Nieuwe ontwikkelingen: waaronder het Rollencentrum

 
Mutatieproces in Tobias AX voor teamleiders
Als de processen binnen uw organisatie veranderen, moet u 
ook Tobias AX hierop inrichten. Deze workshop is bedoeld 
voor de teamleiders die verantwoordelijk zijn voor het 
gehele, dan wel een deel, van het mutatieproces. Tijdens 
deze workshop leert en ervaart u welke mogelijkheden 
Tobias AX biedt voor het ondersteunen van een efficiënt en 
beheersbaar mutatieproces. U krijgt meer inzicht hoe u het 
mutatieproces in Tobias AX kunt aanpassen op het proces 
binnen uw organisatie.

Programma
 Bespreken huidige proces(sen): Kennis delen
 Optimalisatie van het mutatieproces binnen een  
 bestaand systeem
 Omgaan met (ingrijpende) veranderingen in het  
 bestaande proces

 Omgaan met uitzonderingen in het werkproces
 Grip op het lopende proces, door inzichten in werking  
 mutatieproces in Tobias AX
 Bewaken van de workflow: Inzicht in statussen
 Export mogelijkheden naar Excel
 Draaitabellen en werkvoorraadscherm

 
Facturatie in Tobias AX
U werkt al een tijdje met de routing facturen maar hebt het 
gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen. 
Of u wilt het facturenproces optimaliseren.
Tijdens deze interactieve workshop krijgt u handvatten 
om meer uit het facturenproces te halen en het werken 
hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende 
gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te 
wisselen met de andere cursisten.

Programma
 Uitleg budgetgroepen, procuratieregels en groepen  
 routing
 Mogelijkheden in het optimaliseren van de  
 facturenstroom
 Rapportages en query’s opvragen
 Nieuwe ontwikkelingen: automatisch routeren naar  
 leidinggevende bij te weinig procuratie

 
Woningswaarderingsgegevens beheren in 
Tobias AX
U beheert al een tijdje de woningwaarderinggegevens. De 
huidige inrichting bestaat al een tijdje en u wilt mogelijk 
wat wijzigingen aanbrengen Hoe doet u dat en hoe kunt u 
sommige handelingen handiger uitvoeren. Ook kan het zijn 
dat u overbodig geworden gegevens en/of inrichting wilt 
uitsluiten in vervolgprocessen. Dan is deze workshop iets 
voor u. 

Tijdens deze interactieve workshop krijgt u handvatten om 
meer uit het beheren van woningwaardering gegevens te 
halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast 
is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en 
ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Programma
 Controle van aansluiting waarderingssystemen met  
 eenheden
 Woningwaarderingssystemen optimalisatie van de  
 inrichting
 Mutaties in woningwaarderingssystemen testen,  
 analyseren en annuleren / activeren
 Aanleveren van nieuwe woningwaarderingsgegevens in  
 sjabloon eisen
 Data invoer van attributen optimaliseren
 Standaard selecties attributen en attribuutgroepen slim  
 gebruiken



Online live trainingspakket SSK
Jaarlijks zal u de afrekening van de servicekosten 
met uw huurders moeten aanmaken. Wat zijn de 
mogelijkheden hiervoor in AX2012 en Tobias365? In de 
eerste inrichtingssessies van deze opleiding krijgt u uitleg 
over de wijze van inrichten. Op welke wijze richt u de 
afrekendefinities in zodat uw huurder een overzichtelijke 
afrekeningsnota? Hoe haalt u de gemaakte kosten op van 
de grootboekrekening(en)? De daaropvolgende sessie; En 
welke wijze koppelt u de afrekeningdefinities en journalen 
in een groep zodat uw huurder een juiste afrekening krijgt? 
Tevens wordt de afrekening met derden behandeld en 
staan we stil bij individuele bemetering en de benodigde 
inrichting hiervoor. In de derde sessie staan we stil bij de 
afrekeningsjournalen en de verwerking ervan. Incasseren? 
Of uitbetalen? 

Online live trainingspakket – Afrekenen 
stookservicekosten 
Er is een onlosmakelijk verband tussen de drie individuele 
online live trainingen. Gedurende drie van 2,5 uur durende 
inrichtingssessies zal u worden uitgelegd: 
 Afrekening definities: definiëren wat en hoe je wilt  
 gaat afrekenen, dit betreft het fundament van de  
 jaarlijkse afrekening. 
 Afrekeningsgroepen: het bundelen van de journalen en  
 het uiteindelijk aanmaken van de nota’s
 Afrekeningsjournalen: welke voorschotten en kosten  
 worden opgehaald? 

Resultaten
 U weet hoe u zich kunt voorbereiden op de Jaarlijkse  
 afrekening van de servicekosten met Aareon software.
 Na deze drie sessies heeft u alle inzicht in de verwerking  
 van de journalen na het aanmaken van de afrekening  
 voor uw huurder vanuit Tobias AX.

Voor wie?
De workshop is bedoeld voor medewerkers die betrokken 
zijn bij de afrekening van de servicekosten vanuit Tobias AX. 

Leerpakket voorstel 
Aan de online live SSK trainingen kunt u al deelnemen voor 
een bedrag van €1125,-. 

RGS trainingspakket online live 
training 
RGS basis
Het Referentie Grootboek Schema voor woningcorporaties 
is opgeleverd. Met Referentie Grootboek Schema 

kunnen woningcorporaties hun financiële administratie 
standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om 
financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit 
te wisselen.

Het gebruik van Referentie Grootboek Schema is niet 
verplicht. Wel zitten er op termijn voordelen aan het gebruik 
van het schema. Aedes heeft hiervan een aantal op een rijtje 
gezet, namelijk; met het Referentie Grootboek Schema:
 administreert u eenduidiger en efficiënter.
 kunt u sneller en beter rapporteren.
 krijgt u sneller inzicht.
 kunt u uw financiële situatie beter beoordelen.

Deze workshop is ter voorbereiding op de workshop RGS-
koppeltabel en implementatie van het RGS in productie.

Programma
 Het Referentie Grootboek Schema (algemeen)
 Referentie Grootboek Schema en software Aareon
 Mapping: de te maken vertaalslag
 Oefenen met de software
 Voorbereidingen en huiswerk richting het Referentie 
 Grootboek Schema

RGS Koppeltabel online live training 
Wanneer in de workshop RGS-Basis de voorbereiding van 
de koppeltabel is gedaan, en de kandidaat als huiswerk de 
GS- koppeltabel heeft voorbereid, gaan we in de workshop 
‘ RGS-koppeltabel’ verder. Hierin worden de meest 
voorkomende vragen behandeld en kunnen individuele 
situaties besproken worden en de keuzes toegelicht.

Ook wordt toegelicht hoe de koppeltabel gecontroleerd kan 
worden.

Programma
 korte introductie koppeltabel
 meest gestelde vragen over de koppeltabel
 individuele vragen
 mogelijkheden tot controle

Deze workshop is ter voorbereiding op de implementatie 
van het RGS in productie.

Resultaten
 U kunt aan collega’s uitleggen wat het Referentie  
 Grootboek Schema voor uw organisatie betekend.
 U weet hoe u zich kunt voorbereiden op de  
 implementatie van het Referentie Grootboek Schema  
 met Aareon software.
 U kunt een koppeltabel maken die nodig is om  

 het rekeningschema om te zetten naar het Referentie  
 Grootboek Schema.

Leerpakket voorstel 
Aan de online live RGS trainingen kunt u al deelnemen voor 
een bedrag van €750,-. 

Inhoud online live training-pakket 
Prijswijziging 
Ieder jaar zal de woningcorporatie een aangepaste huur 
voor zijn huurders berekenen. Na het inlezen van de nieuwe 
woningwaardering en eventueel de aangepaste streefhuur 
en streefhuurpercentages wordt op componentniveau de 
huurverhoging berekent. Aareon heeft hiervoor een nieuwe 
methodiek ontwikkeld. Met deze methodiek kunnen op 
groepen contracten of verhuurbare eenheden het nieuwe 
beleid omtrent de huurverhoging worden doorgevoerd. 

Met de webinar krijgt u inzicht over deze nieuwe methodiek 
en wordt er uitgelegd hoe een en ander kan worden 
ingericht en hoe de nieuwe methodiek werkt. 

De huurverhoging-scenario’s  
De nieuwe methodiek van huurverhoging kan vanuit 
verschillende inrichting gebruikt worden. En ook in 
combinatie met verschillend beleid. De twee belangrijkste 
scenario’s zijn op basis van de inrichting van contracten 
en verhuurbare eenheden. Hierbij gaat het om het huidige 
gebruik van de Categorieën of Type contract en/of 
verhuurbare eenheid. Ook kan het zijn dat uw organisatie 
de huren verhoogd op basis van de inkomensindicatie 
afgegeven door de belastingdienst. Of u voert een beleid 
dat rekening houdt met bijvoorbeeld de streefhuur. Dit is 
de reden dat er drie verschillende onderwerpen worden 
behandeld in de verschillende webinars. 

We beginnen bij het opstellen van de prijsdefinities. 
Vervolgens zal er worden gekeken naar de 
prijswijzigingsmethodiek en de aftoppingen. Dit resulteert 
in de prijswijzigingsvoorstellen die we in de laatste online 
live sessie behandelen.   

In alle webinars wordt stilgestaan bij de benodigde 
inrichting en de werking van de nieuwe methodiek. 

Online live sessie – Prijswijzigingsdefinities
U kiest ervoor om de nieuwe huurverhogingsmethodiek 
conform uw huidige inrichting van het Type en/of categorie 
verhuurbare eenheid te laten verlopen. Gedurende de 2,5 
uur durende sessie zal u worden uitgelegd: 

 op welke wijze u de selectie kunt maken in AX2012 of  
 Tobias 365;
 na uitleg over het inlezen van de nieuwe WOZ-waarde;
 het aanpassen van de streefhuren,  
 streefhuurpercentages en eventueel inlezen van  
 (maximale) huurprijsgrenzen;
 wordt stilgestaan bij het maken van de verschillende  
 groepen waarop u uw interne beleid kunt toepassen;
 de werking van de nieuwe methodiek zal worden  
 uitgelegd en zal stap voor stap worden doorlopen. 

Online live sessie – Prijswijzigingsmethode / 
Aftoppingen 
U wilt graag meer uitleg over de prijswijzigingsmethode 
en de aftoppingen instellen op basis van uw prijsbeleid. 
Gedurende de 2,5 uur durende sessie zal u worden 
uitgelegd: 
 Het aanmaken van de verschillende rekenregels in  
 AX2012 of Tobia 365;  
 Het instellen van aftoppingen;
 Voorbereiding op de online live sessie  
 ‘Prijswijzigingsvoorstellen’  en de basis voor het  
 aanmaken van de prijswijzigingsvoorstellen. 

Online live sessie – Prijswijzigingsvoorstellen  
Op basis van hetgeen wat afgestemd is tijdens de online live 
sessie scenario 1 en 2, kunt u de prijswijzigingsvoorstellen 
genereren en de uitkomsten daarvan beoordelen. 
Gedurende de 2,5 uur durende sessie zal u worden 
uitgelegd: 
 Hoe het prijswijzigingsproces verloopt; 
 Op welke wijze u de prijswijzigingsvoorstellen kunt  
 maken in AX2012 of Tobias 365;
 Eventuele aandachtpunten bij het prijswijzigingsvoorstel  
 zullen aan bod komen.  

Resultaten
 U weet hoe u zich kunt voorbereiden op de prijswijziging  
 vanuit verschillende inrichting met Aareon software.
 Met deze nieuwe methodiek kunnen we op groepen  
 contracten of verhuurbare eenheden het nieuwe  
 prijsbeleid doorvoeren vanuit Tobias AX. 

Voor wie?
De workshop is bedoeld voor medewerkers die de jaarlijkse 
huurverhoging uitvoeren.

Leerpakket kosten 
Aan de online live huurverhoging trainingen kunt u al 
deelnemen voor een bedrag van €1125,-.

Trainingspakketten
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