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Recente ontwikkelingen in het wonen

De druk op de woningmarkt neemt steeds 

verder toe. De bouwproductie wil maar 

niet op het gewenste niveau komen. Het 

aantal verleende bouwvergunningen, dat de 

laatste twee jaar een daling heeft ingezet, is 

vooralsnog weinig hoopvol. Ook de stikstof- en 

PFAS-problematiek leidt vooralsnog tot een 

forse vertraging. En dit terwijl de woningvraag, 

door een hogere netto migratie dan verwacht, 

op een zeer hoog niveau blijft.

Daarnaast stijgen de koopprijzen - vooral in 

de gebieden net buiten de Randstad - en 

blijven de woningverkopen hoog. Hierdoor 

is het met name voor starters en midden 

inkomensgroepen steeds moeilijker een huis te 

kopen. Dit leidt op veel locaties in het land zelfs 

tot oververhitting van de koopwoningmarkt. 

De centrale vraag die zich opwerpt is 

wat we kunnen doen om de oververhitte 

koopwoningmarkt te stabiliseren?

Ook voert de overheid vanaf 2014 de eerder 

op basis van het woonakkoord vastgestelde 

beleidsaanpassingen verder uit. Het huurbeleid 

is meer marktconform en de uitgaven 

aan de verhuurderheffing lopen in deze 

kabinetsperiode verder op met 1 miljard euro. 

Na het inwerking treden van de nieuwe 

woningwet in 2015 staan met name de nieuwe 

rol en mogelijkheden van de sociale huursector 

nog volop ter discussie. Nieuw in de woningwet 

is dat huurders via onder andere coöperaties en 

meer zeggenschap in hun kracht worden gezet. 

Na vier jaar ervaring wordt de woningwet nu 

ook geëvalueerd, waarbij de minister van 

BZK een consultatieronde is gestart en een 

aantal belangrijke beleidshervormingen heeft 

aangekondigd.

Ook is het de vraag hoe de penibele positie 

van de midden inkomens de komende jaren 

versterkt kan worden. Investeert de particuliere 

huursector voldoende of is er toch een rol 

weggelegd voor de woningcorporatie? 

En zijn de eisen die gemeenten aan de 

particuliere verhuurders stellen voor hen 

acceptabel? 

Hiermee staan de traditionele 

volkshuisvestingsvraagstukken zoals 

betaalbaarheid, duurzaamheid en 

beschikbaarheid van voldoende woningen 

weer hoog op de beleidsagenda.

WOONVRAAGSTUKKEN EN BELEID 

Woonvraagstukken krijgen  nog steeds 

veel aandacht in de pers. De oververhitting 

op de woningmarkt, hoge woonuitgaven, 

de duurzaamheidsopgaven, het beperkte 

aanbod en de lange wachttijden in de sociale 

huursector, de penibele situatie van starters 

en huishoudens met een middeninkomen zijn 

regelmatig terug te vinden op de voorpagina’s 

van de landelijke dagbladen.

Echter, op landelijk maar ook op lokaal 

niveau dringt het steeds meer door dat er wel 

degelijk mogelijkheden zijn om de gerezen 

problemen het hoofd te bieden. Een scala aan 

beleidsinterventies en instrumenten dient zich 

hiervoor aan.

Verder wordt ook steeds duidelijker dat het 

wonen van groot belang is om de doelstellingen 

op andere beleidsterreinen te realiseren. Een 

duidelijk voorbeeld hiervan vormt de relatie 

tussen wonen, leefbaarheid en duurzaamheid.

INHOUD CURSUS

Vooraanstaande sprekers uit zowel de 

wetenschap als de praktijk brengen genoemde 

ontwikkelingen met elkaar in verband en 

reiken nieuwe beleidsinstrumenten aan. De 

cursisten delen hun kennis via het maken en 

het bespreken van opdrachten.

Niet alleen de inhoud van de beleids- 

instrumenten komt in deze cursus aan de 

orde. Ook, via wetenschappelijk onderzoek 

verzamelde, informatie over de effecten van het 

nieuwe beleid passeert uitgebreid de revue.

Meer specifiek besteedt de cursus aandacht 

aan onder andere:

• Strategische vraagstukken in het wonen: 

woningmarkt opgesloten in haar eigen 

succes.

• Recente ontwikkelingen wat betreft vraag 

en aanbod op de markt van koopwoningen, 

ontwikkelingen op de woningbouwmarkt en 

het woningaanbod.

• De gewijzigde rol van corporaties als 

maatschappelijke ondernemers en de 

aanpassingen in de woningwet.

• De financiële positie van woningcorporaties.

• Ontwikkelingen op het gebied van wonen 

en zorg.

• Private huursector en de positie van de 

middeninkomens.

• De mogelijkheden om een meer 

energiezuinige woningvoorraad te 

realiseren.

• Particulier opdrachtgeverschap en de rol 

van de gemeente.

• De afstemming tussen grond- en 

woonbeleid.

• Trends in de woonruimteverdeling.

• Leefbare wijken en wijkvernieuwing.

• De ontwikkeling van wooncoöperaties.

• Betaalbaarheid: passend toewijzen of 

flexibel arrangeren?

VOOR WIE BESTEMD?

De cursus is interessant voor iedereen die 

beroepsmatig bij het wonen betrokken is en in 

een kort tijdsbestek inzicht wil krijgen in recente 

ontwikkelingen en nieuwe beleidsinstrumenten. 

Wij gaan ervan uit dat de cursisten enige basis- 

kennis op het gebied van het wonen hebben.

PE-PUNTEN

U kunt voor het volgen van deze cursus 26 PE-

punten krijgen.

9, 10 september en 7, 8 oktober 2021

4-daagse PAOTM-OTB-cursus



Programma

9.30  Ontvangst, introductie en kennismaking 

10.00 Strategische vraagstukken in het wonen: 

systeemwereld versus  beleidswereld

•  Woningmarkt opgesloten in haar eigen succes

• De toekomstige woningvraag

• Oplossingsrichtingen

Prof. dr. P.J. Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems, 

MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft

11.15  Koffie-/theepauze
 

11.45 Ontwikkelingen op de woningbouwmarkt

• De woning(bouw)markt na de crisis

• Bouwopgave en achterblijvende productie

• Oplossingsrichtingen

Dr. H.M.H. van der Heijden, universitair hoofddocent 

Housing Systems, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft

13.00 Lunch

14.00 De ontwikkeling van wooncoöperaties

•  Stand van zaken m.b.t. wooncoöperaties

•  Voorbeelden van wooncoöperaties

•  Wooncoöperaties en hun rol in een veranderende 

woningmarkt

C. Mol, !WOON

15.15 Koffie-/theepauze

15.45 Private huursector en de positie van de midden 

inkomens

• Hoe functioneert de private huursector en hoe 

worden investeringsbesluiten genomen?

• Wettelijk instrumentarium

• Mogelijkheden om de private huursector op lokaal 

niveau te stimuleren

Mr. A.L.M. Vlak, PUBLIC 

VALUE|mensen|kapitaal|vastgoed 

17.00 Opdracht

18.00 Programmabreak

18.30 Presentatie opdracht en uitleg thuisopdracht

20.00 Diner

donderdag 9 september 2021 vrijdag 10 september 2021

9.00  Energiebesparing in de woningvoorraad

• Doelen van het klimaatakkoord

• Maatregelen en innovatie

• Ervaringen en uitdagingen

Prof. dr. ir. H.J. Visscher, hoogleraar Housing Quality & 

Process Innovation, MBE, Faculteit Bouwkunde,  

TU Delft

10.15 Koffie-/theepauze

10.45 Particulier opdrachtgeverschap en de rol van de 

gemeente

• De meerwaarde van zelfbouw (ook in een gespannen 

woningmarkt)

• Ervaringen met diverse vormen van zelfbouw in de 

gemeente Amsterdam

• Ervaringen rondom het proces en organisatie van 

particulier opdrachtgeverschap en alternatieve 

vormen van gebiedsontwikkeling

Ir. M. Raap, programmamanager woningbouw, 

gemeente Amsterdam

12.00 Lunch

13.00 De afstemming tussen grond- en woonbeleid

• Grondbeleid en de nieuwe omgevingswet

• Grondbeleid, gebiedsontwikkeling en woningbouw

• Grondbeleid voor betaalbare woningen

Prof. dr. W.K. Korthals Altes, hoogleraar Grondbeleid, 

MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft

14.15  Koffie-/theepauze

14.45 Woningcorporaties en maatschappelijk 

ondernemerschap

• De maatschappelijke positie van woningcorporaties

• Doelstellingen en taken van woningcorporaties

• Recente beleidsontwikkelingen (impact Woningwet 

2015: 6 jaar later)

Dr. ing. G. van Bortel, universitair docent, MBE, 

Faculteit Bouwkunde, TU Delft

16.00 Afsluiting



donderdag 7 oktober 2021 vrijdag 8 oktober 2021

9.00  Opening en bespreking thuisopdracht

9.30  De markt van koopwoningen

•  De prijsontwikkeling van koopwoningen

•  Ontwikkelingen in de vraag naar koopwoningen

•  Woonbeleid en eigenwoningbezit

Prof. dr. P.J. Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems, 

MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft

10.45 Koffie-/theepauze

11.15  Leefbare wijken en wijkvernieuwing

•  Van stadsvernieuwing tot leefbare wijken

•  Lessen uit de wijkvernieuwing

•  Kwetsbare wijken opnieuw op de agenda

•  Perspectief en innovatie

Dr. ir. A.L. Ouwehand, gastonderzoeker, MBE, TU Delft

12.30 Lunch

13.30 Trends in de woonruimteverdeling

•  Waarom woonruimteverdeling? Kernbegrippen, 

doelen en dilemma’s

•  Huisvestingswet 2014

•  Passendheidstoets en betaalbaarheid

•  Woningtoewijzing en leefbaarheid

Dr. ir. A.L. Ouwehand, gastonderzoeker, MBE, TU Delft

14.45 Koffie-/theepauze

15.15 De financiële positie van woningcorporaties

•  Waardebegrippen versus kasstromen

•  Invloed van buitenaf op de kasstromen

•  Financiering DEAB/niet-DEAB

•  Wijzigende rol van Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) bij sanering van 

woningcorporaties

•  Keuzes rondom verduurzaming, beschikbaarheid en 

betaalbaarheid van woningen

G. Erents, Orka Advies

16.30 Behandeling thuisopdracht

18.30 Programmabreak

19.00 Discussiespel

20.00 Diner

9.00  Plenaire bespreking thuisopdracht

11.00 Koffie-/theepauze

11.30  Wonen en zorg 

• Trends in wonen, zorg en welzijn en de rol van 

corporaties

• Woonwensen van kwetsbare huurders, met name 

senioren

• Woonvariaties

• Samenwerken met gemeenten en zorgorganisaties

Y. Witter, beleidsadviseur wonen en zorg, Aedes

12.45 Lunch

13.45 Betaalbaarheid: passend toewijzen of flexibel 

arrangeren?

• Wat kan de huurder betalen?

• Afstand tot de woningmarkt: huurkorting op basis van 

doelgroepscore

• Passende woning, dan passende huurprijs

• Vertaling naar portfoliobeleid, huurbeleid en 

verkoopbeleid van corporaties

Ir. M.B.J. Vos, manager Strategie en Innovatie, Vidomes

15.00 Koffie-/theepauze

15.30 Afsluiting, evaluatie en uitreiking getuigschriften

16.30 Borrel



DATA

9, 10 september en 7, 8 oktober 2021

LOCATIE

Conferentiecentrum Kaap Doorn 

Postweg 9, 3941 KA Doorn

tel.: (0343) 41 42 41

www.kaapdoorn.nl

CURSUSGELD EN GETUIGSCHRIFT

De kosten voor de cursus bedragen € 2.195,-, 

exclusief BTW. Bij deze prijs is inbegrepen: het 

documentatiemateriaal, lunches, diner, koffie 

en thee. Over dit bedrag is BTW verschuldigd. 

Cursisten die de gehele cursus hebben 

bijgewoond en de (thuis)opdrachten met goed 

gevolg hebben afgerond, ontvangen een 

getuigschrift.

PERMANENTE EDUCATIE (PE-PUNTEN) 

Sinds januari 2015 bestaat voor de leden van 

de VTW (de Vereniging van Toezichthouders 

in Woningcorporaties, www.vtw.nl)  en 

woningcorporatiebestuurders (Aedes: www.

aedes.nl/dossiers/permanente-educatie.html)  

de verplichting tot permanente educatie.  

Voor het volgen van deze cursus ontvangt u  

26 PE-punten.

AANMELDING EN BETALING

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via 

www.paotm.nl. Kies voor de cursus ‘Recente 

ontwikkelingen in het wonen’. U treft daar een 

omschrijving van de cursus. Klik op de rode 

button om u in te schrijven.

Aan deze cursus kunnen maximaal 22 personen 

deelnemen, zodat er voldoende ruimte is 

voor discussie. Bij overintekening geldt een 

maximum van twee deelnemers per organisatie. 

Indien er geen sprake is van overintekening, 

mogen meer dan twee personen per 

organisatie deelnemen.

ANNULERING

U kunt alleen per e-mail annuleren. 

Voor algemene voorwaarden en de 

annuleringsvoorwaarden kunt u terecht op 

de website: https://paotm.nl/nl/corporate/

algemene-voorwaarden.

Bij verhindering is het mogelijk een collega 

gebruik te laten maken van uw reservering. 

PAOTM behoudt zich het recht voor bij 

onvoldoende belangstelling de cursus te 

annuleren. Hiervan ontvangt de cursist tijdig 

bericht. Bij annulering van de cursus door 

PAOTM ontvangen de cursisten direct het 

cursusgeld terug.

CURSUSLEIDING

Prof.dr. Peter Boelhouwer 

Afdeling Management in the Built Environment, 

Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit 

Delft

ERVARINGEN VAN VOORGAANDE 

CURSUSDEELNEMERS

De deelnemers van vorige cursussen 

noemen als sterke punten van de cursus o.a. 

de actualiteit, variëteit en diepgang van de 

onderwerpen, de onderlinge interactie en 

de samenhang tussen onderwerpen en de 

thuisopdracht. De cursus wordt gewaardeerd 

met een 8,6.

FACULTEIT BOUWKUNDE EN PAO TECHNIEK 

EN MANAGEMENT (PAOTM)

Per 2020 werken de TU Delft, faculteit 

Bouwkunde (afdeling Management in the 

Built Environment) en PAOTM samen voor de 

PAOTM-OTB cursussen. Hierbij is de faculteit 

Bouwkunde inhoudelijk verantwoordelijk 

voor het programma en verzorgt PAOTM de 

organisatie en administratie.

INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact op nemen 

met PAOTM:

info@paotm.nl

tel: 015 - 278 46 18

www.paotm.nl

PAOTM NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van alle cursussen 

binnen uw vakgebied? Meldt u zich dan aan 

voor de gratis nieuwsbrief, via 

www.paotm.nl/nl/paotm/aanmelden-nieuwsbrief

INCOMPANY

Op verzoek kan PAOTM ook een op maat 

verzorgde incompany cursus organiseren, die 

gericht wordt op jouw specifieke situatie.

Meer informatie



BEZOEKADRES

De Bouwcampus

Van der Burghweg 1

2628 CS Delft

POSTADRES

PAO Techniek en Management

Postbus 5048

2600 GA Delft

PAOTM-OTB

PAOTM werkt voor de  

cursussen op het gebied van 

Bouwkunde onder andere 

samen met:

Faculteit Bouwkunde - afdeling 

Management in the Built 

Environment (MBE)
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PORTEFEUILLE- EN ASSETMANAGEMENT BIJ 
WONINGCORPORATIES 
DATA  25, 26 MEI EN 29, 30 JUNI 2021 

OPDRACHTGEVERSCHAP WONINGCORPORATIES EN 
VERDUURZAMING
DATA  26 EN 27 MEI 2021 

OPLEIDING MILIEUGELUID
DATA  START JUNI 2021 

OPLEIDING BOUWFYSICA
DATA  START JUNI 2021

TECHNISCH BEHEER VAN WONINGEN 
DATA  28 EN 29 SEPTEMBER 2021 

TRENDS IN DE WOONRUIMTEVERDELING 
DATA  11 EN 12 OKTOBER 2021 

DE HYPOTHEEK- EN KOOPMARKT IN HET VIZIER
DATA  1 EN 2 NOVEMBER 021

Meer cursussen


