
Seminars op Maat Bispinckpark 21 2061 SG Bloemendaal 0650640101 som@seminarsopmaat.nl  
                                www.seminarsopmaat.nl Rabobank IBAN NL93 RABO 0302 3986 94  KvK 333 05931  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

Het videoseminar is zeer goed gewaardeerd. Het onderzoek rond opgaven en middelen 

bleek ingewikkeld. Vandaar dat wij de mogelijkheid bieden om het terug te kijken op een 

tijdstip dat u schikt. U krijgt in 2,5 uur een zeer goed beeld van de problematiek. 

 

Aanleiding 

De opgaven van de corporatiesector zijn omvangrijk en divers en nemen alleen maar 

toe. Het gaat niet alleen om het tekort aan betaalbare huurwoningen, maar ook om de 

huisvesting van kwetsbaren, de verduurzaming en de leefbaarheid in buurten en wijken. 
  

Op 3 juli zijn de resultaten bekendgemaakt van het brede onderzoek naar de opgaven en 

middelen. Uit het onderzoek blijkt een tekort van 31 miljard. 
  

Tijdens het SOM videoseminar van 8 juli zijn de uitgangspunten van het rapport 

toegelicht. Tevens is ingegaan op de beleidsopties voor de corporatiesector. 
 

Er is ingegaan op de volgende onderwerpen: 

Wat zijn de opgaven en de (financiële) spankracht van de corporatiesector? 

Wat is voor woningcorporaties nodig om nog meer te kunnen investeren?  
 

U kunt dit videoseminar terugkijken tot 21 september. Bij uw aanmelding 

kunt u aangeven of u een certificaat met 2 PE uren wilt ontvangen. 
 

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

Opgaven en middelen van de corporatiesector 
Opgenomen op 8 juli  2020 bij Woonzorg Nederland 
 

http://www.seminarsopmaat.nl/
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Programma 
14.00 opening door gespreksleider Annelies Barnard, directeur-bestuurder 

van de Woningstichting in Wageningen 
• introductie van de sprekers 
• hoe is het gesteld met de opgaven en middelen van de woningstichting? 

• hoe maakt de woningstichting haar keuzes in de aanwending van middelen?  
 

14.15 Berry Blijie, directeur van ABF Research heeft in opdracht van  
BZK de opgaven van de corporatiesector in kaart gebracht 

• wat zijn de bevindingen uit twee jaar onderzoek naar de opgaven van 
woningcorporaties? 

 

14.35 Johan Conijn, emeritus hoogleraar woningmarkt, lid RvC BNG Bank  
en directeur bij Finance Ideas 

• kunnen de opgaven van de corporatiesector worden uitgevoerd?  

• of is het zo dat de financiële middelen niet toereikend zijn? 

• de middelen en opgaven zijn scheef verdeeld, zijn hiervoor oplossingen? 
 

14.55 ruimte voor discussie gevolgd door een korte ‘break’ 
 

15.15 Taco van Hoek, directeur van het EIB 
• hoe kunnen we voldoende doorbouwen tijdens de crisis? 

• wat is de rol van de corporaties hierbij? 
• wat zijn de knelpunten en welke beleidsopties zijn kansrijk? 

 
15.40 Cees van Boven, voorzitter Raad van Bestuur van Woonzorg 

Nederland en voorzitter van ‘de Vernieuwde Stad’, deze organisatie 
vertegenwoordigt 27 corporaties met gezamenlijk een miljoen vhe  

• hoe is het gesteld met de opgaven en middelen van Woonzorg Nederland? 

• wat is de visie van de Vernieuwde Stad op het onderzoek naar de  
opgaven en middelen van de corporatiesector? 

 

16.00 reactie van Marja Appelman, directeur woningmarkt BZK 
gevolg door discussie en beantwoording van binnengekomen vragen 

 
16.15  Uiteenzetting van Marja Appelman over het vervolgproces van BZK  
 en de afstemming met de betrokken partijen 
 
16.30  Einde videoseminar 
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Bestemd voor 
Directeur-bestuurders en managers, leden van de raden van toezicht van  
woningcorporaties en hun adviseurs. Gemeenten, Beleggers, Financiers. 
 

De kostenvergoeding voor deelname bedraagt € 95 vrijgesteld van BTW. 
 

SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (2 PE). 
Het seminar is ingeschreven in het CRS van het NBA onder nummer 115491. 
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het centraal register kort 
beroepsonderwijs). U ontvangt een certificaat voor uw deelname. 

 
U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl 
 

Na aanmelding ontvangt u bevestiging met een link naar de digitale 
syllabus met de presentaties. Kort daarna ontvangt U een persoonlijk code 
en een link naar de pagina waar u zich kunt aanmelden met uw mailadres 
en deze code.  
 
Tijdens het videoseminar ontvangt u een geheime code. Deze code vult u 
samen met uw mailadres in op het evaluatieformulier. Daarna ontvangt u 
uw PE-certificaat. 
 
U kunt kijken op een tijdstip dat u schikt. 

http://www.seminarsopmaat.nl/

