
              Huurbeleid in de Praktijk ‘3’  
 

6 september 2006 NH Hotel Jaarbeursplein Utrecht 
 

Leerdoelen 
• Wat zijn de gevolgen van het nieuwe huurbeleid voor uw organisatie?  
• Hoe benut u uw beleidsruimte effectief in uw lokale situatie? 
• Hoe past uw beleid op uw doelgroepen? 
• Welke instrumenten staan u daarvoor ter beschikking? 
• Welke oplossingen zijn er al voor gesignaleerde knelpunten? 
• Wat staat u op de langere termijn te wachten? 
 
Programma 
09.30  Ontvangst  
 
10.00 Opening met stand van zaken door dagvoorzitter R. Scherpenisse, 

directeur van de SEV. 
   
10.30  drs. R.C. de Jong MRE, algemeen directeur van Wonen Limburg  

legt een relatie tussen het huurbeleid en de andere thema’s die 
samen de Grote Beweging vormden.  
 
Waar zit de logica? Daarbij komt ook Europa aan de orde. Is het 
nieuwe systeem Europa-proof? En wat gaat er gebeuren als de 
huurmarkt stap voor stap wordt opengegooid en woningcorporaties 
op een echte markt, dus met ‘level playing field’, gaan opereren? 

 
11.00  Koffie en thee ‘break’ 
 
11.15 ir. B. van der Laag, manager marktontwikkeling gaat in op het 

huurbeleid van de woningstichting Portaal.  
 

11.45   P. de Vrije,  directeur van Patrimonium geeft u inzicht in het 
huurbeleid in Veenendaal. 

 
 
 12.15  Eerste Vragenronde 



 
12.30   Lunch      

 
13.30  drs.  ing. A.L. Hoornstra, directeur vastgoed en ontwikkeling bij 

Haagwonen geeft u zijn visie op het huurbeleid en op de invulling 
daarvan in Den Haag. 

 
14.00  Tweede Vragenronde 
 
14.15 “Huurbeleid na 2007” door prof. dr. ir. J. van der Schaar,  
  directeur van RIGO in Amsterdam. 

 
Aan de orde komt de beleidsruimte van woningcorporaties en de te 
verwachten ontwikkelingen op de langere termijn. 
 

14.45  Koffie, frisdrank en thee ‘break’ 
 
15.00 R. Scherpenisse, directeur van de SEV gaat in op oplossingen voor 

knelpunten.  
 
Hierna volgt een discussie over de toekomst van het huurbeleid 
met inleiders en deelnemers.  

 Aan deze discussie wordt deelgenomen door drs. M. van Giessen, 
directeur Beleidsontwikkeling van VROM.  

 
16.30 Afsluiting met een hapje en een drankje met om 17.30 einde 

bijeenkomst. 
 
 
 
 
 
Op 18 januari 2006 en 23 maart 2006 organiseerden wij ook al studiedagen over  
het huurbeleid. Wij hebben het programma nu geactualiseerd. 
Heeft deelgenomen aan eerdere studiedagen, maar wilt u worden geïnformeerd  
over de laatste ontwikkelingen, dan ontvangt € 200 korting op uw deelname. 
 
 



  ANTWOORDFORMULIER 
 
                                Huurbeleid in de Praktijk ‘3’ 

6 september 2006 NH Hotel Jaarbeursplein Utrecht 
 
Bestemd voor:                   directeuren en managers wonen en beleid 

van woningcorporaties en hun adviseurs. 
Dagvoorzitter:     
R. Scherpenisse    directeur van de SEV 
 
Inleiders: 
drs. M. van Giessen   directeur beleidsontwikkeling VROM 
drs. R.C. de Jong MRE   algemeen directeur Wonen Limburg 
drs. ing A. Hoornstra directeur vastgoed en ontwikkeling 

Haagwonen 
ir. B. van der Laag    manager marktontwikkeling Portaal 
prof. dr. ir. J. van der Schaar  directeur RIGO Amsterdam 
P. de Vrije     directeur van Patrimonium Veenendaal 
 
De kosten van het seminar bedragen € 595, vrijgesteld van BTW vanwege 
scholing. Op het seminar wordt een syllabus uitgereikt met daarin o.a. de 
inleidingen. Het hotel ligt direct naast het NS station Utrecht. 
U kunt parkeren in de naast het hotel gelegen garage (kosten € 20). 
Naam     …………………………………………………..……………….……      M/V 
Functie             ………………………………………………………………………………………… 
Organisatie             ………………………………………………………………………………………… 
Adres              ………………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats           ………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer            ………………………………………………………………………………………… 
E-mail adres             ………………………………………………………………………………………… 
Wilt u een uitrijkaart voor de parkeergarage? Ja     Neen     (kosten € 20) 
Heeft al deelgenomen aan SOM studiedagen over huurbeleid      Ja              Neen 
 
Dit formulier zenden: SOM, Professor Junkerslaan 12, 1185 JL Amstelveen 
of faxen naar: 020-4536401  Inlichtingen: drs. W.N. Boonstra 020-6410817  
E-mail: som@seminarsopmaat.nl   WEB-site: www.seminarsopmaat.nl 
Indien ontwikkelingen daar aanleiding toe geven kan de organisatie kleine wijzigingen doorvoeren in het programma. Na 
inschrijving ontvangt u een bevestiging. Enige tijd voor het seminar ontvangt u de deelnemerslijst, een routebeschrijving 
en onze factuur. De factuur moet binnen twee weken na factuurdatum worden voldaan.  Bij verhindering mag een vervanger 
van uw inschrijving gebruik maken. Uw inschrijving kan schriftelijk worden geannuleerd. Annulering is mogelijk tot vier 
weken voor de datum van het seminar. Wij brengen in dat geval € 50 administratiekosten in rekening.   

 


