
Seminars op Maat organiseert integrale seminars op gebied van financiële sturing en
maatschappelijke thema's in de volkshuisvesting. In de komende seminars gaan we in op
actuele ontwikkelingen zoals de evaluatie van de Woningwet, het Sociaal Huurakkoord, de
verduurzaming en belastingen en subsidies bij woningcorporaties.

MEER INFORMATIE IS TE VINDEN OP ONZE WEBSITE

24 april 2019
Van de Valk Hotel
Utrecht-Zuid
€ 595 en 5 PE

Verduurzaming en Economie
De routekaart CO-2 neutraal vraagt omvangrijke investeringen.
De kosten kunnen vaak niet worden doorberekend aan uw huurders.
Het gaat om een ingewikkelde en technische materie.
Hoe onrendabel mogen deze investeringen zijn? Lees verder

25 april 2019
Van de Valk Hotel
Utrecht-Zuid
€ 595 en 6 PE

Woningnood en effectieve aanpak Woningcorporaties
Het tekort aan betaalbare huurwoningen is veel groter dan gedacht.
Daarom wil BZK de DAEB inkomensgrens verhogen en een
‘noodknop middenhuur' instellen. Ouderen met vermogen en een laag
inkomen worden uitgezonderd van de passendheidstoets. Hoe werkt
dit beleid uit op de inzet van de bestaande voorraad sociale
huurwoningen?
En hoe kunnen de woningcorporaties bijdragen om de
woningtekorten weg te werken? Lees verder

19 juni 2019
Hilton Soestduinen
€ 595 en 6 PE

Belastingen en Subsidies bij Woningcorporaties
Belastingen zijn nu de grootste kostenpost van woningcorporaties.
Het Rijk wil de verduurzaming en nieuwbouw verder stimuleren en
heeft daarvoor subsidies aangekondigd. Wat moet u na tien jaar
integrale belastingplicht weten over fiscaliteiten? En hoe kunt u
succesvol gebruik maken van de vele fiscale aftrekregelingen en
subsidieregelingen? Lees verder

20 juni 2019
Hilton Soestduinen
€ 595 en 6 PE

Sturen op Leefbaarheid
Uit het onderzoek ‘Veerkracht in corporatiebezit’ blijkt dat de
leefbaarheid van buurten en wijken, waar veel mensen wonen in
sociale huurwoningen, hard achteruit gaat. Door het passend
toewijzen van uw woningen heeft u er veel kwetsbare huurders bij
gekregen. Het ministerie van BZK heeft aangekondigd dat meer
ruimte komt om te investeren in leefbaarheid. Lees verder

2 oktober 2019
Jaarbeurs Utrecht
€ 595 en 6 PE

Financieel Beleid Woningcorporaties
Het allereerste SOM-seminar voor woningcorporaties heeft
plaatsgevonden op 10 maart 2000. Het thema was toen al:
“Financieel Beleid Woningcorporaties”. Sindsdien is er in uw
werkomgeving veel veranderd. Maar in de kern blijft uw problematiek
hetzelfde. Er wordt verwacht dat u woningen verduurzaamt en van
het gas afhaalt, bouwt voor de doelgroep en huren matigt.
U moet uw schaarse middelen dus zo optimaal mogelijk inzetten om
aan de vele vragen te voldoen. Lees verder

Op www.seminarsopmaat.nl vindt u veel informatie en ook verslagen van eerder
plaatsgevonden SOM seminars, die u kosteloos kunt inzien.

Seminars op Maat
06-50640101
som@seminarsopmaat.nl

Meld je aan voor SOM Seminars
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