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De afgelopen jaren hebben we te maken met 

een koopwoningmarkt die voor meerdere 

doelgroepen onbereikbaar geworden is. Er 

is schaarste, waardoor woningprijzen zijn 

gestegen. Dit leidt enerzijds tot een zoektocht 

naar nieuwe financieringsmogelijkheden. 

Anderzijds is het steeds moeilijker om een 

betaalbare koopwoning te vinden. Er wordt 

regelmatig boven de koopprijs geboden. Om 

in deze situatie verandering te brengen, zijn 

er op het hypothekenfront nieuwe initiatieven 

die met name de positie van starters, huurders 

die willen kopen en werknemers zonder vast 

arbeidscontract willen versterken. 

In deze cursus krijg je meer kennis over 

een breed scala aan onderwerpen rondom 

de hypotheekmarkt en de markt van 

koopwoningen. Diverse sprekers gaan hier 

uitgebreid op in.

Thema’s die aan de orde komen zijn 

prijsbewegingen op de koopwoningmarkt, 

de visie van bouwondernemers, nieuwe 

hypotheekproducten, financierings-

mogelijkheden en de positie van het 

intermediair.

TIJDENS DEZE CURSUS

• Doe je kennis op over recente 

beleidsmaatregelen van de rijksoverheid 

om de koopwoningmarkt vlot te trekken 

en de gevolgen hiervan voor de 

koopwoningmarkt en de hypotheekmarkt.

• Doe je kennis op over recente 

onderzoeksresultaten, wetenschappelijke 

inzichten en de dagelijkse praktijk. De 

wisselwerking tussen theorie en praktijk 

staat hierbij centraal. 

• Doe je kennis op over de structuur en het 

functioneren van de hypotheekmarkt en de 

markt van koopwoningen in Nederland.

• Krijg je inzicht vanuit het perspectief 

van verschillende partijen (consument, 

makelaar, gemeente, banken, intermediair) 

op de huidige en toekomstige 

ontwikkelingen op de hypotheek- en 

koopwoningmarkt. Wat is hun rol nu en in 

de toekomst?

• Krijg je inzicht in de rol en invloed van 

buitenlandse en institutionele funders in de 

Nederlandse hypotheekmarkt.

VOOR WIE BEDOELD?

De cursus is van belang voor hen die dagelijks 

met de hypotheek- en koopsector te maken 

hebben zoals taxateurs, intermediairs, 

medewerkers van banken, bouwondernemers, 

medewerkers van makelaarskantoren en 

projectontwikkelaars, volkshuisvesters 

werkzaam bij provincies, gemeenten en 

corporaties die voor het realiseren van beleid 

te maken hebben met ontwikkelingen op de 

hypotheek- en koopwoningmarkt. 

CURSUSLEIDING

Prof. dr. Peter Boelhouwer, TU Delft - MBE.

Ing. Tom van der Geest, Hypsotech.

CURSUSGELD EN GETUIGSCHRIFT

De kosten voor de cursus bedragen € 1.145,- 

exclusief btw. Bij deze prijs is inbegrepen: 

het documentatiemateriaal, lunches, diner, 

koffie en thee. Cursisten die de gehele cursus 

hebben bijgewoond en de 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) en 

woningcorporatiebestuurders de verplichting 

tot permanente educatie. Voor het volgen van 

deze cursus ontvang je 13 PE-punten.

LOCATIE

Conferentiecentrum Kaap Doorn 

  Postweg 9, 3941 KA Doorn

  0343 42 04 36

  www.kaapdoorn.nl

AANMELDING

Je kunt je voor deze cursus aanmelden via 

www.paotm.nl. 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. 

ANNULERING

Je kunt alleen per e-mail annuleren. 

Voor algemene voorwaarden en de 

annuleringsvoorwaarden kun je terecht 

op www.paotm.nl/nl/corporate/algemene-

voorwaarden.

Bij verhindering is het mogelijk een collega 

gebruik te laten maken van je reservering. 

PAOTM behoudt zich het recht voor bij 

onvoldoende belangstelling de cursus te 

annuleren. Hiervan ontvangt de cursist tijdig 

bericht. 

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.

PAOTM NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van alle cursussen 

binnen jouw vakgebied? Meld je 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.

1 en 2 november 2021

2-daagse PAOTM-OTB-cursus



Programma

9.15   Ontvangst en registratie

9.30  Introductie en kennismaking

10.00 Ontwikkelingen op de markt van koopwoningen 

• Vraag en aanbodontwikkelingen op de koopmarkt

• Bepalende factoren voor de koopprijsontwikkeling

• Naar een nieuw evenwicht op de koopmarkt?

Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems TU Delft 

11.15  Koffie-/theepauze

11.45 Het aanbod van nieuwe koopwoningen

• De woning(bouw)markt opnieuw in crisisstand?

• Achtergronden over de bouwopgave en de 

achterblijvende productie

• Invloed van stikstof en PFAS op de 

woningbouwproductie

Harry van der Heijden, universitair hoofddocent TU Delft

13.00 Lunch

14.00 De koopmarkt vanuit het perspectief van de 

projectontwikkelaar

• Knelpunten voor projectontwikkelaars

• De woningbouw versnellen: natuurinclusief bouwen, 

bouwpremies

• Hoe kunnen we betaalbare woningen ontwikkelen?

Jannes van Loon, woningmarktonderzoeker, NVB 

Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers 

15.15 Koffie-/theepauze

15.45 De positie van starters op de woningmarkt 

• Belemmeringen vanuit de regelgeving

• Proposities voor de toekomst

• Tussenvormen tussen koop en huur

Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems TU Delft

17.00 Opdracht

18.00  Programmabreak

18.30   Presentatie opdracht

20.00  Afsluiting en diner

maandag 1 november 2021 dinsdag 2 november 2021

9.00  De hypotheekmarkt in beweging 

• Wanneer komt de eerste hypotheek met negatieve 

rente? 

•  Omvang van de hypotheekmarkt: toekomstige groei of 

krimp?

•  Concurrentie tussen banken en institutionele beleggers

•  Starters, doorstromers en stoppers nader bekeken

Tom van der Geest, partner bij Hypsotech Management 

Consultancy BV

10.15 Koffie-/theepauze

10.45  Buitenlandse investeerders op de Nederlandse 

hypothekenmarkt

•  Waarom is de Nederlandse hypotheekmarkt 

interessant?

•  Structuren voor buitenlandse investeerders

•  Voor- en nadelen van een multifunding model

•  Is er genoeg geld om hypotheken te blijven funden?

Herbert Meinders, ASR Hypotheken

12.00 Lunch

13.00 Buy-2-Let hypotheken, een hype of een blijvertje? 

•  Omvang en groei van de buy-2-let markt

•  Gaat meer regelgeving de investeerder belemmeren?

•  Wat kunnen we leren van de UK?

•  Risico’s voor investeerders en financiers 

Tom van der Geest, partner bij Hypsotech

14.15  Koffie-/theepauze

14.30 Een passend(e) hypotheek(proces) door de ogen van de 

consument, waar moet die(dat) aan voldoen?

•  Financieringsbehoeften in relatie tot life-events

•  Belemmeringen vanuit de regelgeving

•  Proposities van de toekomst

•  Rol en mogelijkheden van ICT en data driven 

acceptance

Jeroen Dekkers, Topicus

15.45 Discussie over de toekomst van de koopwoningmarkt

16.15 Afsluiting, evaluatie en uitreiking getuigschriften

16.45  Borrel

Koopwoningmarkt Financieringen



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)

FOTO

LCJ Kort/Nationale Beeldbank

  015 2784618

  info@paotm.nl

  www.paotm.nl

  paotm 

  paotm

  PAOTM_nl

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

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET WONEN 
DATA  9, 10 SEPTEMBER EN 7, 8 OKTOBER 2021

TECHNISCH BEHEER VAN WONINGEN 
DATA  28 EN 29 SEPTEMBER 2021 

TRENDS IN DE WOONRUIMTEVERDELING 
DATA  11 EN 12 OKTOBER 2021 

Meer cursussen


