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OTB-studiedag

Waardecreatie 
woningportefeuille
Factoren die de ontwikkeling van de 
vastgoedwaarde bepalen

Als woningcorporaties of vastgoed-
ondernemers invloed kunnen uitoe-
fenen op de factoren die de woning-
prijs bepalen, dan zijn zij in staat om 
financieel rendement te maken met 
hun vastgoedportefeuille. Dit geldt ook 
voor gemeenten; zij streven – meestal 
gezamenlijk met de corporaties – 
naar maatschappelijk rendement van 
investeringen in vastgoed. Immers, 
vaak wordt de relatie gelegd tussen 
gebiedsgerichte investeringen en buur-
ten die gewild zijn om in te wonen. 
Voor professionals op de woningmarkt 
is het daarom van belang inzicht te 
hebben in de factoren die de woning-
prijs bepalen.

De studiedag laat zien hoe de 
maatschappelijke, maar vooral de 
bedrijfseconomische prestaties van 
het vastgoed gemeten en gefinancierd 
worden, maar in het bijzonder: hoe in 
de praktijk strategische beslissingen 
ten aanzien van waardecreatie van 
vastgoedportefeuilles tot stand komen. 
Welke investeringen zijn waardevast 
of leiden tot een hoog rendement? 
In hoeverre speelt de locatie een rol? 
Bieden tussenvormen zoals Koopga-
rant juist wel of geen zekerheid voor 
rendement? Is er een balans tussen 
financieel en maatschappelijk rende-
ment?

Arnoud Vlak (directeur IPD Nederland) 
bespreekt de vraag of de AeDex/IPD-
benchmark de bedrijfseconomische en 

maatschappelijke prestaties verhoogt. 
Roland van der Post (directeur Waar-
borgfonds Sociale Woningbouw) gaat 
in op de grenzen van de vastgoedfi-
nanciering. Hoe schat men de rende-
menten in van vastgoedinvesteringen? 
Jan van der Moolen (directeur Centraal 
Fonds Volkshuisvesting) bespreekt zijn 
rol als toezichthouder op de financiële 
positie van individuele corporaties
en vraagt zich af of er grenzen zijn 
aan onrendabele investeringen. 
De ochtend wordt afgesloten door 
Rogier Noyon (directeur strategie & 
beleid) van Stadgenoot, een corpo-
ratie die een voortrekkersrol heeft op 
het terrein van waardecreatie door 
doelgerichte gebiedsinvesteringen. 
Hij laat zich leiden door de vraag of 
deze directe investeringen ook een 
maatschappelijk rendement opleveren.

In de middag komen zes verschillende 
thema’s aan bod, verdeeld over twee 
parallelsessies. Dree op ’t Veld (direc-
teur Momentum Technologies) en 
Paul de Vries (onderzoeker Onder-
zoeksinstituut OTB, TU Delft) gaan in 
op de relatie tussen de woningprijs 
en de woningkwaliteit. Wim Wen-
sing (Commercial Director ING Real 
Estate) en Marnix Koopman (onder-
zoeker OTB, TU Delft) laten zien dat 
iedere buurt haar eigen waarde heeft 
waaraan beleggingsstrategieën gekop-
peld kunnen worden. Marie-Thérèse 
Dubbeldam-Ooms (business control-
ler, Wonen Limburg) en Gerard van 

Bortel (onderzoeker OTB, TU Delft) 
bespreken in hoeverre de financiële en 
maatschappelijke waardecreatie het 
vergelijken is van appels met peren of 
dat er sprake is van communicerende 
vaten. De waarde van grondposities 
komt aan bod in de sessie met Rein 
van Steeg (managing director AM 
Real Estate Development) en Willem 
Korthals Altes (hoogleraar grondbeleid 
OTB, TU Delft). Bert Kramer (senior 
onderzoeker, Ortec Finance) en Marja 
Elsinga (onderzoeker OTB, TU Delft) 
geven inzicht in het effect van Koopga-
rant woningen op de waardeontwikke-
ling van wijken. Jan Veuger (voorzit-
ter Stichting Kovon & directeur en 
mede-eigenaar Corporate Real Estate 
Management) en Ad Straub (onder-
zoeker OTB, TU Delft) gaan in op het 
effect van onderhoud en de waarde 
van de vastgoedportefeuille. 

De dag wordt geleid door Hugo Prie-
mus, emeritus hoogleraar volkshuis-
vesting van de TU Delft. 

Doelgroep
Woningcorporaties (beleidsmedewer-
kers, vastgoedmedewerkers, direc-
teuren, leden Raad van Toezicht), 
gemeenten (wethouders, raadsleden 
en beleidsmedewerkers), medewer-
kers van ontwikkelingsmaatschappijen, 
vastgoedbeleggers, bouwondernemers 
en adviseurs.

17 maart 2010 -- Aula TU Delft



Programma

09.00 Registratie en ontvangst

09.30  Opening door de dagvoorzitter
 Hugo Priemus, Onderzoeksinstituut OTB,   
 TU Delft

09.40 Verhogen van de bedrijfseconomische 
 prestatie d.m.v. de IPD/aeDex corporatie  
 vastgoedindex 
 Arnoud Vlak, IPD Nederland

10.15 Het inschatten van de rendementen op de  
 financiering van vastgoed
 Roland van der Post, Waarborgfonds Sociale
 Woningbouw

10.50 Thee-/koffiepauze 
 
11.20 Er zijn grenzen aan investeringen 
 Jan van der Moolen, Centraal Fonds 
 Volkshuisvesting

11.55 Waardeontwikkeling en maatschappelijk  
 rendement
 Rogier Noyon, Stadgenoot
 
12.30 Lunch
 
13.30 Parallelsessie I

 A. Upgrading van vastgoed
 Waar is het hoogste rendement te halen?
 Dree op ’t Veld (Momentum Technologies) en  
 Paul de Vries (Onderzoeksinstituut OTB, TU  
 Delft)

 B. Waar op de kaart?
 Gebiedsgericht of spreiding van het woning bezit?
 Wim Wensing (ING Real Estate Investment  

 Management) en Marnix Koopman (Onder-
 zoeksinstituut OTB, TU Delft)

 C. Balans tussen financieel en maatschap- 
 pelijk rendement
 Financiële en maatschappelijke waardecreatie:  
 appels en peren of communicerende vaten? 
 Marie-Thérèse Dubbeldam-Ooms (Wonen Lim- 
 burg) en Gerard van Bortel (Onderzoeksinsti- 
 tuut OTB, TU Delft) 

14.30 Thee-/koffiepauze

15.00 Parallelsessie II

 D. Locatie, locatie, locatie
 De waarde van grondposities
 Rein van Steeg (AM Real Estate Developments)  
 en Willem Korthals Altes (Onderzoeksinstituut  
 OTB, TU Delft)

 E. De waarde van Koopgarant
 Koopgarant en de waardeontwikkeling van wijken

 Bert Kramer (Ortec Finance) en Marja Elsinga  
 (Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft)

 F. Last of lust van onderhoud
 Het effect van onderhoud op de waarde van de  
 woningportefeuille
 Jan Veuger (Stichting Kovon en Corporate  
 Real Estate Management) en Ad Straub   
 (Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft)

16.00 Afsluitende borrel
 



OTB-studiedag Waardecreatie woningportefeuille; factoren die de 
ontwikkeling van de vastgoedwaarde bepalen, woensdag 17 maart 2010

S.v.p aankruisen wat van toepassing is
 

  

* Het bedrag dient 10 werkdagen voor aanvang van de studiedag ontvangen te zijn.

Workshopvoorkeur:
In het programma worden 6 verschillende workshops aangeboden verdeeld over 2 parallelsessies. U kunt per parallelsessie met 
een kruisje uw 2 voorkeuren aangeven.  Uiteraard probeert de organisatie bij de workshopindeling zo veel mogelijk rekening te 
houden met uw eerste voorkeur. Tijdens de studiedag zelf wordt u geïnformeerd over de workshopindeling.

Aanmeldformulier

Ja, ik meld mij aan voor bovengenoemde studiedag. Deelnamekosten bedragen € 395,-*
Ja, ik meld mij aan voor bovengenoemde studiedag en maak gebruik van de kortingsregeling voor:

 NETHUR-promovendi, deelnamekosten bedragen € 100,-*
 studenten, deelnamekosten bedragen  € 50,-*. Mijn studentnummer is: …………………….

Naam: 

    :)s(rettelroov ,)s(letiT

Voornaam:

  :eitasinagrO

Afdeling: 

    :serdatsoP

   :staalp ne edoctsoP

      :noofeleT

        :liam-E

Organisatie:

Afdeling:

Adres:

Postcode en plaats:

Kenmerk/ordernumer:
(indien van toepassing)

Opmerkingen:

Datum:

Handtekening:

................................................................................... m/v

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Indien uw organisatie een centraal factuuradres heeft s.v.p. 
hieronder aangeven:

  Gelijk aan bovenstaande ingevulde adresgegevens
  Anders, namelijk: 

GRAAG MET BLOKLETTERS INVULLEN!
Gegevens deelnemer:

Parallelsessie I 
(13.30 – 14.30 uur):            Voorkeur 1        Voorkeur 2

A. Upgrading van vastgoed
  
B. Waar op de kaart?
  
C. Balans tussen financieel en 
    maatschappelijk rendement

Parallelsessie II 
(15.00 – 16.00 uur):            Voorkeur 1        Voorkeur 2

D. Locatie, locatie, locatie
  
E. De waarde van Koopgarant
  
F. Last of lust van onderhoud
  

Standaard op de hoogte van 
OTB-kennisbijeenkomsten en 
-publicaties?

  Ik wil standaard per post op de 
hoogte worden gehouden van alle 
OTB-cursussen en -studiedagen

  Ik wil standaard per e-mail op de 
hoogte worden gehouden van alle 
OTB-cursussen en –studiedagen

  Ik wil standaard per e-mail op de 
hoogte worden gehouden van alle 
OTB-publicaties

  Ik wil graag op de postverzendlijst 
komen van het kwartaalblad OTB & 
Omgeving

Dit formulier sturen naar: 
Onderzoeksinstituut OTB 
Bureau Opleidingen en 
Kennisoverdracht
t.a.v. Angélique Dersjant
Postbus 5030, 2600 GA Delft 
Fax (015) 278 44 22
Inschrijven kan eveneens via 
de internetsite 
www.otb.tudelft.nl/agenda 
Projectcode: H52108-2009



Datum en tijdstip
Woensdag 17 maart 2010
Aanvang: 09.30 uur. Einde: 16.00 uur

Locatie
Aula Congrescentrum TU Delft
Mekelweg 5
2628 CC Delft
Tel. 015 – 278 80 22

Kosten 
De deelnamekosten bedragen € 395,- 
per persoon (over dit bedrag is geen 
BTW verschuldigd). NETHUR-pro-
movendi kunnen tegen een geredu-
ceerd tarief van € 100,- deelnemen. 
Studenten betalen € 50,-.

Aanmelding en betaling
U kunt zich voor deze studiedag 
opgeven door het aanmeldformulier 
ingevuld en ondertekend op te sturen 
naar: Onderzoeksinstituut OTB, Bureau 
Opleidingen en Kennisoverdracht, t.a.v. 
Angélique Dersjant, Postbus 5030, 
2600 GA Delft, fax (015) 278 4422. 
Inschrijven kan eveneens via de inter-
netsite www.otb.tudelft.nl/agenda.
Bij de bevestiging van uw inschrijving 
ontvangt u tevens een routebeschrij-
ving. De factuur wordt separaat toege-
zonden door de financiële administratie 
van de TU Delft. Het deelnamebedrag 
dient 10 werkdagen voor aanvang van 

de studiedag ontvangen te zijn. 
Indien vanwege onjuist ingevulde ge-
gevens de factuur opnieuw verzonden 
dient te worden, wordt € 25,- aan 
administratiekosten doorberekend. 

Annulering
Afmelding zonder verplichting tot be-
taling kan slechts indien de annulering 
schriftelijk is ontvangen vóór woens-
dag 17 februari 2010. Bij afmelding 
tussen 17 februari 2010 en 3 maart 
2010 is 50% van de kosten verschul-
digd. Daarna wordt 100% van de 
kosten in rekening gebracht. 
Bij verhindering is het mogelijk een 
collega gebruik te laten maken van uw 
reservering. 

Het Onderzoeksinstituut OTB behoudt 
zich het recht voor bij onvoldoende be-
langstelling de studiedag te annuleren. 
Hiervan ontvangt de deelnemer tijdig 
bericht. Bij annulering van de studie-
dag door het Onderzoeksinstituut OTB 
ontvangen de deelnemers direct het 
deelnamebedrag terug.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van het 
Onderzoeksinstituut OTB, tel. (015) 
278 30 05, fax (015) 278 44 22, 
e-mail: A.D.Dersjant@TUDelft.nl.

Mailing
Door het gebruik van verschillende 
adresbestanden is het mogelijk dat u 
meer dan één folder ontvangt. Wilt 
u in dit geval een exemplaar aan uw 
collega geven?
Mochten de adresgegevens niet juist 
zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk 
de wijziging door te geven aan het 
Onderzoeksinstituut OTB.

Onderzoeksinstituut OTB
Het Onderzoeksinstituut OTB, on-
derdeel van de Technische Universiteit 
Delft, heeft zich sinds de oprichting in 
1985 ontwikkeld tot een professionele 
researchorganisatie die onderzoek 
verricht en adviezen verleent op het 
gebied van het bouwen en de gebouw-
de omgeving. Het onderzoek van het 
Onderzoeksinstituut OTB is multidisci-
plinair, beleids- en oplossingsgericht. 
Ook aan kennisoverdracht wordt veel 
aandacht besteed in de vorm van be-
leidsrapporten, brochures, voorlich-
tingsbijeenkomsten, scholing en trai-
ning en het organiseren van studieda-
gen, congressen en cursussen. 

Meer informatie



Cursus-/studiedagprogramma 2010
Cursus/studiedag      Data                   Kosten

4-daagse cursus Strategisch voorraad-
beleid en beheerplannen 

4-daagse cursus Technisch beheer van 
woningen

Studiedag Stedelijke vernieuwing en par-
ticulier eigendom

Studiedag Waardecreatie woningporte-
feuille

4-daagse cursus Recente ontwikkelingen in 
het wonen

Leergang Maatschappelijk ondernemen in 
wonen en wijkontwikkeling

4-daagse cursus De Wijkaanpak: sociaal, 
fysiek en economisch

2-daagse cursus Actuele thema’s in de 
woonruimteverdeling

Een actueel overzicht vindt u op:

3/4 februari en 24/25 maart 2010

10/11 maart en 21/22 april 2010

Maart 2010

17 maart 2010

Voor- of najaar 2010

Start najaar 2010 (duurt 2 jaar)

Najaar 2010

Najaar 2010

www.otb.tudelft.nl/agenda

€ 2.195,-

€ 2.195,-

Onbekend

€ 395,-

€ 2.195,-

Onbekend

€ 2.195,-

€ 1.095,-
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