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DE MOOISTE TIJD VAN JE LEVEN...

WERKT AAN
SAMENWERKING
EN VERBINDING

DUW

O

FLEXIBELE, VEILIGE EN
DUURZAME GEBOUWEN

DUWO

Technisch op orde en energiezuinig.
We werken voor en met
studenten, zij participeren
in ons bedrijf.

Multifunctioneel en toekomstbestendig.

We werken nauw samen
met gemeenten en
onderwijsinstellingen.

MEER BETAALBARE EN
GEVARIEERDE WOONRUIMTE

We werken vanuit een
gedeeld belang samen
met andere studentenhuisvesters.

EEN PRIMA
ORGANISATIE

85% van onze woningen blijft
betaalbaar voor studenten jonger
dan 23 jaar.
Tot 2021 zeker 2.000-4.000
betaalbare woningen extra.
Innovatieve woonvormen,
diversiteit in uitrustingsniveaus.

DUWO

Met medewerkers die met
plezier en trots aan onze
doelen werken en
klanttevredenheid
centraal zetten.
We weten wat onze
klanten en stakeholders
van ons verwachten en
spelen daarop in.
Slim digitaal werken
houdt ons efficiënt
en slagvaardig.
We zetten onze middelen
optimaal in en zijn
financieel solide.

WONEN MET EEN PLUS
...

...

Digitale dienstverlening die efficiënt
is en klantgericht, 24/7 bereikbaar.

?

Minder standaard, meer kortdurend,
meer diensten om het wonen heen,
meer ‘direct leveren’ en ‘instant
beschikbaarheid’.
Ontmoetingsplaatsen waar
wonen, recreëren en
studeren samenkomen.
Levendige communities en passende
services in een veilige omgeving.

DUWO werkt continu aan vernieuwing, geïnspireerd door
onze huurders, onderwijsinstellingen, gemeenten en
overige stakeholders. Wij presenteren u de hoofdlijnen
waarlangs wij onze ambities vorm willen geven. We gaan
met plezier en trots in gesprek en aan de slag en zijn pas
tevreden als u dat ook bent! Maak kennis met D4U.

STUDENTEN
Als je gaat studeren, begint het ‘op jezelf wonen’ met het
gegeven dat je wel een kamer moet kunnen vinden die je
kunt betalen. Nieuwkomers op de markt boden afgelopen
jaren vooral duur extra aanbod aan. Onze ambitie is dat 85%
van onze woningen betaalbaar blijft voor studenten jonger dan
23 jaar. Wij breiden bovendien tot 2021 uit met zeker 2.0004.000 betaalbare, duurzame en veilige woningen. Ook bij groot
onderhoud en renovatie verbeteren wij de duurzaamheid en
veiligheid van ons bestaande bezit sterk.
Studeren betekent kennis vergaren, leren leven en - vooral als
je net begint - ervaring opdoen met op jezelf wonen. Daarmee
is je studententijd ‘de mooiste tijd van je leven’. Wij hebben de
ambitie om de betaalbare studentenhuisvesting van morgen
aan te bieden. We realiseren ons dat ‘beleving’ een belangrijk
deel van de waardering van studenten bepaalt. Het gaat niet
alleen om betaalbaar wonen, maar ook om levendige communities en passende services. We willen dat studenten de ‘plus’
van DUWO herkennen in onze dienstverlening door snelheid,
to-the-point zijn, vindbaarheid, benaderbaarheid en 24/7
bereikbaarheid. Wij spelen in op hun woonwensen en vinden
veiligheid, milieu en duurzaamheid net als zij belangrijk. Wij
werken voor en met studenten, zij participeren in ons bedrijf.

We zijn tevreden als onze hurende studenten:
•
•
•
•
•
•

bij ons betaalbare woonruimte vinden
ervaren dat onze diensten bij hen passen
ons handelen continu als goed waarderen
DUWO zien als hèt digitale loket voor studentenhuisvesting in heel Nederland
betrokken en actief zijn bij DUWO
ambassadeurs van DUWO zijn.

ONDERWIJSINSTELLINGEN
Standaard leerroutes maken plaats voor zelf samengestelde
pakketten. Studenten volgen hun opleiding steeds vaker aan
meerdere instituten of online. Daarmee verandert de huisvestingsvraag van studenten én de ruimtebehoefte van de
opleidingen. We verwachten dat het aantal buitenlandse
studenten groeit met 15%. De vraag naar woonruimte verandert ook inhoudelijk: minder standaard, meer kortdurend, meer
diensten om het wonen heen, meer ‘direct leveren’ en ‘instant
beschikbaarheid’. Student en onderwijsinstelling vragen naast
woonruimte meer ontmoetingsplaatsen waar wonen, recreëren
en studeren samenkomen.

DUWO realiseert met en voor onderwijsinstellingen huisvesting met verschillende contractvormen en -periodes.
Bovendien experimenteren we met het uitrustingsniveau van
woningen: kaal, gestoffeerd of volledig gemeubileerd.
We innoveren om de flexibiliteit van ons aanbod te vergroten.
Zo sluiten we aan op een veranderende vraag.
We houden rekening met de wens om Nederlandse en
internationale studenten gemixt te huisvesten en verlossen
onderwijsinstellingen graag van de vraag naar en verdeling
van studentenwoonruimte. In de nabije toekomst kunnen
daarom ook buitenlandse studenten zonder tussenkomst van
onderwijsinstellingen op het aanbod reageren. We werken
aan een platform waarop ook andere aanbieders hun woningaanbod presenteren. Op dit platform kunnen studenten aan
het eind van hun studie ook makkelijker vervolghuisvesting
vinden. We volgen de ontwikkeling van de onderwijsinstellingen en bieden afspraken en (samenwerkings-)overeenkomsten die hen ontzorgen.
We zijn tevreden als onderwijsinstellingen:
•

•

ons ervaren als een duurzame partner, die
blijvend zorgt voor beschikbaarheid van betaalbare
studentenhuisvesting en helpt bij het huisvesten
van kenniswerkers
ons helpen bij innovatie en ontwikkeling van nieuwe
woonvormen en complexen.

GEMEENTEN
Gemeenten vragen ons allereerst om voldoende betaalbare
studentenwoningen. Daarnaast binden gemeenten kenniswerkers (afstudeerders en medewerkers van onderwijsinstellingen) graag aan hun stad. Wij vragen afgestudeerden
om hun studentenwoning te verlaten en herkennen dus de
vraag van kenniswerkers naar woonruimte. Bovendien zijn
wij aanspreekbaar als gemeenten ons vragen bijzondere
studerende doelgroepen te huisvesten. De vraag naar woonruimte voor deze groepen is gevarieerd en onze innovatieve
contractvormen en de diversiteit in woonvormen helpen
daarbij. In sommige gemeenten wordt in het centrum overlast
ervaren. In die situaties willen wij samen met de gemeenten
meer woonruimte ontwikkelen op onderwijscampussen en op
aantrekkelijke locaties aan de randen van de stad.
In Amsterdam, Den Haag, Delft en Leiden groeit onze
woningvoorraad. In de regio Midden-Nederland werken we
intensiever samen met regionale studentenhuisvesters. In
Wageningen verbeteren we onze zichtbaarheid. In Deventer
verbeteren we de kwaliteit van ons aanbod.
We zijn tevreden als gemeenten:
•
•

waardering hebben voor onze prestaties en ons
aanbod voor meer woonruimte ondersteunen
voldoende hulp ervaren bij het huisvesten van
studenten, bijzondere doelgroepen van studenten
en afgestudeerden.

DE EIGEN ORGANISATIE

SPECIALIST IN STUDENTENHUISVESTING

Onze ambities vragen een organisatie die flexibel én robuust
is. Een uitdagende tegenstelling die zich voortplant in de hele
bedrijfsvoering. Blijven innoveren vraagt marktintelligentie,
kansen zien, slagkracht en lef. Wij hebben graag tevreden
klanten. Goed contact met onze klanten maakt het makkelijker
om klanttevredenheid te oogsten en maakt het werk leuker.
Kunnen investeren vraagt ondertussen om sobere bedrijfslasten. Toekomstbestendig voortbestaan vraagt een blijvend
solide financiële huishouding met renderende projecten en
strak risicomanagement. Wij gaan die uitdaging graag aan.
Eigentijds, innovatief én met een ICT-infrastructuur die de
organisatie slagvaardig houdt. We bieden digitale dienstverlening die efficiënt is en klantgericht ondersteuning biedt
aan de student die met gemak wil wonen.

DUWO groeide in ruim 70 jaar tot marktleider studentenhuisvesting in Nederland. In 2017 verhuren we 29.000
wooneenheden aan studenten en 2.000 aan andere
huishoudens. In 2021 zullen dat er 35.000 zijn. Ook de
komende jaren zijn en blijven we marktleider betaalbare
studentenhuisvesting. Goed luisteren naar huurders,
onderwijsinstellingen en gemeenten is ons geheim.
Zij inspireren ons tot voortdurend innoveren.

Bij DUWO ontmoeten ervaren medewerkers de op vernieuwing gerichte studenten. Beiden willen we aan ons
binden. Wanneer wij medewerkers, belanghouders en klanten
betrekken bij onze ambities, ontstaat er een aanstekelijke
dynamiek. We leggen daarbij laagdrempelig verantwoording
af, houden nauw contact met gemeenten en onderwijsinstellingen en nodigen studenten uit ons te helpen.
We zijn tevreden als we:
•
•
•
•
•
•

medewerkers hebben die met veel plezier en trots
voor en met onze klanten werken
excellent zijn in onze bedrijfsvoering en voorlopers
blijven in digitale dienstverlening
energiezuinig zijn en duurzaamheid als tweede
natuur hebben
vanuit gedeeld belang samenwerken met andere
studentenhuisvesters
financieel solide blijven en onze middelen optimaal
inzetten
transparant zijn in onze organisatie, ook voor onze
belanghouders.

DUWO BIEDT STUDENTEN
DE BESTE WOONTIJD VAN
HUN LEVEN, ZORGT VOOR
VOLDOENDE, BETAALBARE
EN VEILIGE WOONRUIMTE
IN STUDENTENSTEDEN EN
ONDERSTEUNT DAARIN
ONDERWIJSINSTELLINGEN.

