
•  Flexibel / modulair bouwen als oplossing voor 
woningtekort en klimaatprobleem.

•  Tiny Houses, alle ins en outs, doelgroepen,  
succesvolle voorbeelden.

 
• Juridisch stappenplan voor Tiny House projecten.

•  Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

•  Financiering van nieuwe woonvormen.

  Het gehele programma met sprekers vindt u  
op de achterkant van deze flyer.

Modulair en Flexibel 

De druk op de woningmarkt is groot. De bouw van 
flexibele, modulaire gebouwen dragen bij aan de 
verlichting van deze druk en leveren bovendien 
een bijdrage aan het behalen van circulaire en 
klimaatdoelstellingen. 

Tiny 

Tiny Houses zijn populair. Gemeenten zijn geïnteres-
seerd om (tijdelijke) locaties ter beschikking te  
stellen. Particuliere initiatieven al dan niet in combinatie 
met participatie van corporaties, zorgen voor diverse 
geslaagde projecten in heel Nederland. Ook ontstaan 
er steeds meer nieuwe financieringsvormen voor deze 
projecten. 

Masterclass

Welke rol hebben gemeenten en corporaties als het 
gaat om flexwonen, modulaire duurzame bouw en  
Tiny Houses? Hoe kunnen gemeenten en corporaties 
met deze woonvormen de doelstelling voor hun 
woningbouwopgave sneller behalen? 

In deze masterclass belichten we deze kansen vanuit 
een aantal verschillende invalshoeken. Diverse 
betrokken partijen delen kennis en lichten een aantal 
sprekende praktijkvoorbeelden toe.

Datum: donderdag 27 mei 2021 
Programma: 13.30 uur – 16.30 uur 
Locatie: Studio/Opleidingscentrum IVVD - De Bilt 
PE-punten: 3

Duurzame oplossingen voor het woningtekort 

Masterclass Flexibel Wonen en Bouwen

Instituut Voor Vastgoed 
& Duurzaamheid
info@ivvd.nl - www.ivvd.nl

Schrijf u in op www.ivvd.nl/agenda/masterclass

Programma in het kort

27
mei



27
mei

Voor wie?
Deze masterclass is bij uitstek 
interessant voor iedereen die 
zich professioneel bezighoudt 
met oplossingen voor het 
woningtekort, flexibel wonen 
concepten, Tiny Houses, CPO’s 
etc. zoals  gemeenten (vastgoed 
en grond), woningcorporaties en 
zorginstellingen. 

Deelname (3 PE-punten)
Online deelname € 275,- excl. BTW. 
Er is op locatie beperkte ruimte 
voor een aantal deelnemers.  
U kunt daarvoor opteren. 
Plaats in de zaal € 325,- excl. BTW 

Collegakorting
Neem één of meer collega’s mee 
naar deze masterclass en krijg  
ieder 10% korting.

Annulering is kosteloos tot vier 
weken voor aanvang.  
Daarna kan altijd een collega in  
uw plaats deelnemen.

13.30 uur                                                     Aanvang Masterclass

16.30 uur                                                         Einde Masterclass

•  Modulair bouwen: oplossing voor het  
woningtekort en klimaatprobleem?

 Jurrian Knijtijzer
 Oprichter / directeur Finch Buildings 

•  Alle ins en outs rond Tiny Houses
  -  Doelgroepen, succesvolle woonprojecten  

en ideeën voor corporaties en gemeenten
   -  Hoe kan een juridisch stappenplan (voor 

gemeenten) worden ontwikkeld waarmee  
de realisatie van (tijdelijke) Tiny Houses  
mogelijk wordt gemaakt? 

 Marjolein Jonker – bekend van Radio en TV
  Ambassadeur voor de Tiny House Movement  

in Nederland

•  Succesvol Particulier Opdrachtgeverschap 
Calimero een voorbeeld met hoge duurzaam

 ambities en maximale vrijheid voor bewoners
    Marco Sothewes 
 Procesbegeleider CPO Calimero Tiny Houses 

•  Financiering van nieuwe woonvormen  
zoals Tiny Houses, meergeneratiewoningen,  
zelfbouwgroepen en CPO. 

  Jan Peeters - Financieel planner Triodos Bank

Tussen de sprekers door zijn er korte pauzes

Duurzame oplossingen voor het woningtekort 

Masterclass Flexibel Wonen en Bouwen

Instituut Voor Vastgoed 
& Duurzaamheid
info@ivvd.nl - www.ivvd.nl

Schrijf u in op www.ivvd.nl/agenda/masterclass
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Datum: donderdag 27 mei 2021 
Programma: 13.30 uur – 16.30 uur 
Locatie: Studio/Opleidingscentrum IVVD - De Bilt 
PE-punten: 3


