
De betaalbaarheid op de sociale huurmarkt staat onder druk. 
Armoedebestrijding is daarmee direct verbonden.

De sociale huurmarkt heeft bovendien te maken met een 
groeiende vraag van bijzondere doelgroepen naar woon-
ruimte, terwijl er een tekort aan woningen is en het aanbod 
in de sociale huurmarkt ook niet goed aansluit.
 
Met flexibiliteit en creativiteit wordt gezocht naar oplossingen 
om de betaalbaarheid te vergroten en armoede te bestrij-
den. Op deze dag doet u daarvoor inspiratie op, vergroot u 
uw kennis en komt u in contact met uw collega’s bij andere 
woningcorporaties. Schrijf u in…

Investering: € 395,= excl. BTW en inclusief koffie/thee, 
lunch en netwerkborrel.

Woningcorporatie Dag 2017
Op weg naar betaalbaarheid in de sociale huurmarkt

Datum: dinsdag 18 april 2017
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Op weg naar betaalbaarheid in de sociale huurmarkt

Inschrijven kan op www.woningcorporatiedag.nl

09.00 uur - Registratie en ontvangst
10.00 uur - Themasessies
      U maakt een keuze uit de themasessies:
      1) Betaalbaar, kleiner en flexibeler bouwen
      2) Ontwikkeling van de woningmarkt
12.00 uur - Lunch
13.00 uur - Strategieën om wonen betaalbaar te 
                 houden - deel 1
14.30 uur - Pauze
15.00 uur - Strategieën om wonen betaalbaar te 
                 houden - deel 2
16.30 uur - Netwerkborrel

Het gehele programma vindt u op de achterkant van deze 
flyer of op www.woningcorporatiedag.nl
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Sessievoorzitter
Thijs Luijkx, eigenaar IJKX Interim en advies

Goed wonen in een betaalbare woning
Herdefinitie basiskwaliteit sociale woningbouw 
Bert Karel Deuten - architect Studio Sputnik

De keuze voor een flexibel nieuwbouwconcept
Met maatschappelijk én financieel rendement
Jan Willem Sijrier - asset manager Mooiland

'The next level' in bouwen en wonen
Flexibel en circulair bouwen als antwoord op continu  
veranderende woonwensen
Bas de Haan - directeur NEZZT

De mens centraal zetten
En hoe vastgoed daarvoor als middel kan dienen
Bas Sievers - directeur ontwikkeling & vastgoed Wonen 
Limburg

Plemair middagprogramma
13.00 uur: Strategieën om wonen betaalbaar te houden

Sessievoorzitter
Wim Fieggen, directeur IVVD

Ontwikkeling woningmarkt naar de toekomst
Wat ontbreekt en hoe ontwikkelt zich dat? 
Berry Blije - directeur ABF Research

Achtergrond bij de woonvisie van de gemeente Zeist
Gedeelde ambities en keuzes
Eveline Lock - adviseur wonen gemeente Zeist

Woonoplossingen voor net niet sociale huur
Aanvulling op woonaanbod met positieve uitwerking op de 
leefomgeving
Peter Michiel Schaap - Groninger Woongenootschap

Verkoopoplossingen voor woningcorporaties
Recht doen aan sociale verantwoordelijkheid
Hans van Harten - directeur Stichting OpMaat

Dagvoorzitter 
Rene Scherpenisse, directeur/bestuurder Tiwos

Betaalbaar wonen anno 2017 
Zijn met passend toewijzen alle problemen met betaalbaar-
heid opgelost?
Steven Kromhout - Partner Rigo - Rigo Research en Advies

De impact van financiële problemen
De verlammende werking van schulden en onvermogens van 
schuldenaren
Nadja Jungman - Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering

Over samenwerken aan betaalbaar wonen
Arm in arm tegen armoede
Mohamed Acharki - bestuurder Zayaz

14.30 uur – 15.00 uur Pauze

De huurdakrevolutie
Aankondiging
Roebyem Anders - Huurdakrevolutie

Gewoon de goede dingen doen
Circulair als instrument voor betaalbaarheid
Rob Bogaarts - portefeuillehouder duurzaamheid Woonbedrijf

Betaalbaarheid arrangeren
Hoe richt je het beleid maximaal in op betaalbaarheid?
Maarten Vos - manager strategie en innovatie Vidomes

Betaalbaarheid en tweedeling
Vastgoedinstrumentarium voor een gemengde buurt
Rene Scherpenisse - bestuurder Tiwos

16.30 uur – Netwerkborrel

Themasessie 1
10.00 uur: Betaalbaar, kleiner en flexibeler wonen

Datum, tijd en plaats:
Dinsdag 18 april 2017 van 10.00 tot 16.30 uur  
Nyenrode Business Universiteit in Breukelen

Investering: € 395,= excl. BTW en inclusief koffie/thee, 
lunch en netwerkborrel

U kunt zich inschrijven via 
www.woningcorporatiedag.nl

Themasessie 2
10.00 uur: Ontwikkeling van de woningmarkt


