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Woningwet 2015
Op 1 juli gaat de nieuwe Woningwet 2015 in. Oriënteert u 
zich op de gevolgen van de wet voor uw organisatie?  
Wilt u het fijne weten over de invoering van de wet,  
governance, prestatieafspraken, corporatiefinanciën,  
de rol van huurders? Bent u op zoek naar voorbeelden 
en inspiratie van andere organisaties? Wilt u bijgepraat 
worden door experts? Meld u dan aan voor de  
Woningwet op Weg bijeenkomst, woensdag 17 juni  
in Nieuwegein!

Met
Minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok
Marc Calon Voorzitter Aedes
Algemeen directeur Woonbond Ronald Paping
Paulus Jansen Wethouder wonen Utrecht 
Voorzitter commissie Dekker Sybilla Dekker
Frank van Blokland Directeur IVBN 
Directeur nationaal programma Rotterdam-Zuid 
Marco Pastors
Dagvoorzitter Farid Tabarki

Programma
10.30 | Aan de start |
Farid Tabarki verkent met Marc Calon, Ronald Paping,  
Frank van Blokland en Sybilla Dekker onder welk gesternte 
de nieuwe Woningwet start. 
| Onderweg | Diverse vertegenwoordigers van huurders,  
gemeenten en woningcorporaties bereiden zich al voor. 
Wat is hun ervaring? Waar lopen zij tegenaan?  
Een virtuele tour door het land met professionals die al 
stevig op weg zijn. Zo geeft Paulus Jansen zijn visie op de 
betekenis van de Woningwet voor zijn stad Utrecht, gaat 
Syntrus Achmea in op de kansen van het bedrijfsleven 
voor de vrije huursector en geeft de kwartiermaker van de 
Autoriteit Woningcorporaties, Jacqueline Lamé, een kijkje 
in de keuken van deze nieuwe toezichthouder.
| Goede reis | Minister Stef Blok geeft zijn visie op de  
sociale huursector en gaat in op de ondersteuning die  
BZK biedt bij het invoeren van de Woningwet 2015. 
12.00 | Brood & Bagage | Vind tijdens de lunch en  
informatiemarkt een antwoord op al uw vragen en laat u  
inspireren door de beste praktijkvoorbeelden van  
collega-organisaties.  
13.30 - 16.00 | TomTom rondes | In sessies naar keuze 
praten experts u bij en deelt u ervaringen met  
praktijkgenoten.
16.00 | Wel thuis | Een optimistische afsluiting van de dag 
met alle ruimte om na te praten.
 


