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1. Achtergrond 
 
Aanleiding 
Stichting DUWO is de grootste studentenhuisvester van Nederland. DUWO voorziet in 
woonruimte voor zowel Nederlandse als internationale studenten in Nederland. Deze 
laatste groep is tijdens de Coronaperiode deels teruggekeerd naar huis, deels zitten ze 
nog in hun studentenwoning van DUWO. DUWO ontvangt signalen van beheerders dat 
deze groep overgebleven internationale studenten het moeilijk heeft. Een deel van hen 
kampt mogelijk met eenzaamheid en vindt het lastig om hun dagelijks leven te 
organiseren. Zodoende wil DUWO zicht krijgen op hoe het met deze studenten gaat, en 
zoekt vanuit het Coronateam naar de rol zij hierbij kunnen spelen. De kernvraag van dit 
onderzoek is: Wat zijn de behoeften van internationale studenten en hoe kan DUWO 
hierbij een rol spelen?  
 
Methodiek: kwalitatief onderzoek | 16 interviews  
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden voerde Youngworks een kwalitatief 
onderzoek uit. In individuele interviews spraken we met een zeer diverse groep van 16 
internationale bachelor- en masterstudenten uit vier verschillende studentensteden: 
Amsterdam, Den Haag, Delft en Leiden. Gesprekken vonden eind april en begin mei 
plaats. Een deel van de studenten verblijft in deze periode uit eigen keuze in Nederland, 
anderen konden niet terugkeren naar hun thuisland. De deelnemende studenten zijn 
door DUWO zelf geworven. 
 
Gesprekken over beleving, behoeften en mogelijkheden voor DUWO 
We interviewden de studenten over hoe zij de coronatijd beleven, wat hun behoeften zijn 
en wat hun perceptie en ervaring van DUWO is in deze periode. Vervolgens vroegen we 
hun reactie op rollen die DUWO kan spelen: een sociale-, praktische- en informatieve rol. 
 
In deze publieksrapportage delen we de belangrijkste bevindingen en formuleren we een 
aan aantal adviezen. We gebruiken de termen studio, kamer, unit en gebouw. Studio is 
een op zichzelf staande wooneenheid met eigen voorzieningen. Unit verwijst naar een 
gang met kamers die een keuken delen. Kamer verwijst naar een kamer op een unit. En 
gebouw verwijst naar het gebouw waarin de studenten wonen, bestaande uit meerdere 
studio’s en/of units. 
 
Vragen naar aanleiding van deze rapportage? Neem contact op met:  
 
Frans-Pieter de Jong, franspieter.dejong@duwo.nl, 088-2353896 
Joris Schuurman, joris@youngworks.nl, 06-14664216 
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2. Inzichten onderzoek 
2.1 Beleving coronaperiode 

 
Studenten houden zich redelijk staande maar zitten met vragen en zijn onzeker  
Hoe gaat het tijdens de coronaperiode met de internationale studenten? Wat betreft de 
meest basale levensbehoeften, blijkt uit de gesprekken dat ze zich redelijk staande 
houden. Ze hebben een dak boven hun hoofd, doen hun boodschappen bij de 
supermarkt en ervaren geen financiële nood. Ook kunnen ze hun studie thuis voortzetten: 
ze volgen online colleges en werkgroepen of schrijven aan hun scriptie. Wel heeft een 
deel zorgen over de nabije toekomst. Sommige studenten zouden in de zomer 
terugkeren naar huis, en weten niet of dit doorgaat. Ze vragen zich af waar ze moeten 
wonen, als ze genoodzaakt zijn om in Nederland te blijven. En hoe betalen ze dan de 
huur? Hiernaast heeft een groot deel van de internationale studenten moeite met het 
gebrek aan sociaal contact. 
 
Sterk gemis aan sociaal contact  
Vrijwel alle studenten ervaren een gemis aan sociaal contact en een vorm van 
eenzaamheid. Ze missen de dagelijkse gesprekken met andere studenten. En de feestjes, 
ontmoetingen en spelletjes, die zo kenmerkend zijn voor “the exchange experience”.  
 

“I miss social interaction; it has been very sad. People don’t see each other. People 
would hang out all the time, like really the exchange feeling. And now its silent, 
everybody went home or is doing his own thing in his own room.” 

  
Risico op sociale isolatie bij een deel van de groep 
De meeste studenten eigenen zichzelf (binnen de geldende regels) de nodige vrijheden 
toe. Ze zitten een groot deel van hun tijd binnen maar gaan dagelijks naar buiten, hebben 
face-to-face contact met vrienden en zien hun huisgenoten. Dit sociale contact helpt 
tegen gevoelens van eenzaamheid. Sommige studenten leven echter in totale isolatie, ze 
komen vrijwel niet meer buiten en vermijden ieder contact met de paar overgebleven 
huisgenoten. Deze geïsoleerde types zijn over het algemeen angstiger. Ze voelen zich 
ongemakkelijk in de gangen van hun gebouw en maken zich druk om de mensen op 
straat. Sociaal contact van de geïsoleerde types vindt alleen online plaats. Bijvoorbeeld 
met hun vertrokken medestudenten of met familie en vrienden in hun thuisland. Dit 
vervangt echter niet het face-to-face contact, waardoor ze zich toch eenzaam voelen. 
 
Voor een aantal studenten is de reden om zich te isoleren terecht: ze lopen 
gezondheidsrisico’s vanwege bijvoorbeeld astma. De meesten die zich isoleren, echter, 
lijken eerder ‘gewoon’ bang. De intelligente lockdown in Nederland is voor veel 
buitenlandse studenten lastig en contrasteert sterk met de strengere regels in hun 
thuisland. 
 

“It’s a little bit scary to go outside, people not wearing a mask and people do not 
take care of distance. Also, when it’s very sunny, people go out a lot. That is scary. I 
am not used to that. In Asia we are more strict.” 
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Sfeer in gebouw en unit: van gemeenschappelijk huishouden tot frictie 
In de meeste units hebben studenten onderling sociale interactie. Een aantal units ziet 
zichzelf als huishouden, waardoor ze geen 1,5m afstand hoeven te houden. In sommige 
units wordt ook nog bezoek ontvangen. Opvallend is dat in veel units de afgelopen weken 
een versoepeling van huisregels heeft plaatsgevonden. 
 

“Our house is not perfect with the rules. Now it’s not as strict as before. In March we 
were strict, in April we loosened up a bit. When we found out this was going to be 
the situation for a long time, we loosened up a bit. For example we have friends in 
the kitchen now.” 

 
De eerdergenoemde geïsoleerde studenten woonden veelal op zichzelf: in een studio of 
op een leeggestroomde unit. Door het gebrek aan sociale interactie met huisgenoten, 
blijven ze zich angstig vasthouden aan regels en vermijden ze elk contact.  
 
Het onderscheid tussen de meer soepele sociale types en de strikte geïsoleerden valt ook 
de studenten zelf op, en is soms zelfs bepalend voor de leefsfeer in het gebouw of de unit. 
Het verschil in hoe deze verschillende types gebruik maken van gemeenschappelijke 
ruimtes (gang, tuin en soms ook keuken) leidt soms tot frictie. Zoals ergernissen in 
WhatsApp-groepen over schoonmaken en buiten zitten. Een aantal studenten voelt zich 
hierdoor nog geïsoleerder en eenzaam.  
 

“Now there is a clash between the tenants in the app group. Some people hang 
out in the courtyards, others freak-out and stick to their rooms. The vibe is odd.” 

 
Kortom, op sommige units vindt op harmonieuze en communicatieve wijze versoepeling 
van de regels plaats, met de focus op wat wel nog kan. Op andere units leidt de nadruk op 
verschillen tot verdeeldheid en frictie. 
 
Informatie- en communicatiebehoeften 
De studenten gebruiken in deze periode uiteenlopende informatiebronnen om op de 
hoogte te blijven van de Nederlandse maatregelen en het belangrijkste nieuws. Voor 
nieuwsupdates wenden ze zich o.a. tot dutchnews.nl of de Facebook-pagina met de 
vertaling van de NOS. Voor de basale maatregelen checken studenten regelmatig de 
Engelstalige pagina van het RIVM. Opvallend is dat met name de angstige geïsoleerde 
studenten op strikte wijze de adviezen van het RIVM opvolgen. Zij snappen niet goed het 
nuanceverschil tussen regels en richtlijnen. Hierdoor zijn ze niet op de hoogte van het 
grijze gebied in het Nederlandse coronabeleid, waaraan men naar eigen inzicht invulling 
geeft. Daarnaast lezen ze niet de berichten waarin wordt aanbevolen om juist wel een 
frisse neus te halen of hoe je kan socializen op afstand. Met name studenten uit landen 
met een (ten opzichte van Nederland) streng coronabeleid, gaan strikt om met RIVM-
richtlijnen. Naast het RIVM, zijn ook de nieuwsbrieven van hun universiteit en DUWO een 
belangrijke bron van informatie over de geldende maatregelen.  
 

“We are bombarded with the same messages about the measures from a lot of 
sources: keep your distance, wash your hands, the regular stuff. So it’s easy to stay 
informed on that.” 

 
Het communicatiebeleid gericht op internationale studenten verschilt per universiteit. 
Voor sommige studenten heeft de universiteit primair een informerende rol. Zij 
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ontvangen mails over de maatregelen en hebben verder weinig contact. Voor andere 
studenten is de universiteit niet alleen een bron van informatie, maar vervult die ook een 
support-rol.  
 

“The TU Delft keeps us updated on the measurements. They provide information, 
that’s their main role. I think uni is too big to have personal contact with 
international students.”  

 
“Leiden University is open and supporting. They check on us and encourage 
international students to take contact.”  

 
Kortom, studenten worden allen voorzien in de meest basale informatie over de 
maatregelen en het nieuws. Wel zien we grote diversiteit wanneer het aankomt op extra 
ondersteuning en communicatie. Dit komt door verschillende in communicatiebeleid per 
universiteit. 

 
2.2 Rol DUWO 

 
Dienstverlening goed op orde houden is het belangrijkste 
Studenten vinden het in eerste instantie belangrijk dat DUWO helder blijft 
communiceren over de zakelijke en praktische aspecten waar DUWO normaal gesproken 
ook over gaat. Ze vinden het vooral belangrijk dat DUWO, juist nu iedereen veel thuis zit, 
zorgt dat de basisvoorzieningen op orde zijn en reparaties snel gedaan worden. Voor 
sommige studenten is het daarbij niet duidelijk of DUWO nog bereikbaar is voor 
reparaties, of dat zulke service min of meer platligt door het coronavirus. 
 

“I don’t see a role for DUWO to support me personally to be honest. They provide 
my home. Their responsibility is kind of limited. In case I move or something breaks, 
they have to do something.” 

 
Warme benadering  
De meeste studenten zien het in eerste instantie niet als DUWO’s verantwoordelijkheid 
om hen te voorzien van support, of niet-woninggerelateerde informatie. Andere 
studenten hebben wel direct duidelijke ideeën over hoe DUWO hen tijdens de komende 
tijd beter kan helpen. Zo hebben ze behoefte aan een warme benadering van DUWO 
tijdens deze lastige periode. Een paar studenten heeft behoefte aan contact met DUWO 
over hun woonsituatie. Wat gebeurt er als hun studie uitloopt na dit semester met hun 
woonsituatie? Ook zien willen studenten dat DUWO een regulerende/ophelderende rol 
inneemt als het gaat om regels in de gemeenschappelijke ruimten. Hierdoor kan frictie 
worden opgelost en voorkomen.  
 

“Maybe DUWO can play a role in taking care and regulating the common spaces a 
bit more. They could check once in a while or print some guidelines. So, people are 
more on the same page.” 
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2.3 Kansen voor DUWO  
 
Hoe kan DUWO het beste inspelen op behoeften van internationale studenten?   
 
De sociale rol 
Kan DUWO sociaal contact tussen internationale studenten in hetzelfde gebouw of 
dezelfde buurt bevorderen met behulp van een online platform? Hier kunnen studenten 
zowel online (games en gesprekken over interesses) als offline (wandelingen) 
ontmoetingen organiseren.  
 
Een groot deel van de studenten reageert in eerste instantie positief verrast. Dit past niet 
bij het formele beeld dat ze van DUWO hebben. Ze zijn nieuwsgierig naar de online 
spelletjes en het lijkt hen leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Hun enthousiasme lijkt 
vooral voort te komen uit hun algehele behoefte aan contact en gezelligheid. Bij 
doorvraag blijken dat deze studenten hier uiteindelijk niet, of onder voorwaarden, gebruik 
van zouden maken. Online sociale activiteiten moeten in hun bestaande schema van 
online contact passen, en aansluiten bij hun interesses. De één wil iets met muziek en de 
ander zoekt een platform voor interessante maatschappelijke discussies. Daarnaast 
vertellen studenten dat dit soort online activiteiten met (semi-)onbekenden op dit 
moment niet goed van de grond komen. De meeste studenten hebben hiervoor namelijk 
al hun eigen online netwerk. 
 

“Some people, for example Resident Assistants from DUWO, have tried to set up 
some online stuff like game nights but those haven’t really taken off. I actually 
already have two game nights a week with my own friend groups.” 
 

Kortom, hoewel een groot deel van de studenten in eerste instantie positief is over de 
sociale rol, scoort dit idee niet hoog op haalbaarheid. In theorie lijkt het een leuk idee, 
maar is het waarschijnlijk lastig om goed te organiseren. 
 
Faciliterende rol 
Kan DUWO praktische oplossingen bieden om het leven samen, binnen de bestaande 
maatregelen, op een zo prettig mogelijke manier te faciliteren? Bijvoorbeeld door de 
gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar te stellen op een veilige manier. Denk aan het 
plaatsen van plexiglas schermen, markeringen op de grond en het voorzien in 
desinfectiemiddelen.  
 
Reacties op de faciliterende rol wisselen sterk per woonsituatie en gebouw. Zoals 
eerdergenoemd geven studenten aan vooral behoefte te hebben aan de regulering door 
DUWO van het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Zodat duidelijk is hoe 
studenten hier gebruik van kunnen maken. Aanvullend is hygiëne belangrijk. Hierin zijn 
studenten zoekende: wat is er nodig om een veilige woning te creëren? Welke rol wordt 
hier van hen verwacht en wat kan DUWO zelf doen? Het is daarnaast vooral belangrijk dat 
de basisvoorzieningen op orde zijn en dat DUWO hierover goed bereikbaar is. Van het 
plaatsen van plexiglas kunnen de meeste studenten zich geen voorstelling maken. Ze 
zien nog niet voor zich hoe gemeenschappelijke ruimtes hiermee veilig gemaakt kunnen 
worden.  
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Kortom, studenten vinden het vooral belangrijk dat duidelijk is wie waarvoor 
verantwoordelijk is en wat de regels zijn. Daarnaast hechten de studenten tijdens de 
coronaperiode meer waarde aan de hygiëne in en om hun gebouw.  
 
Communicerende en informerende rol 
Kan DUWO een rol spelen in jou voorzien van informatie? Bijvoorbeeld met een 
nieuwsbrief aangepast op de behoefte van internationale studenten. Met links naar 
bruikbare informatie en nieuwsbronnen, tips en tricks voor socializen op een veilige 
afstand. 
 
De studenten zijn overwegend positief over het idee van een nieuwbrief voor 
internationale studenten. Sommige studenten ontvangen nog geen nieuwsbrief speciaal 
voor internationale studenten. Een deel van de studenten ontvangt wel al een soortgelijke 
nieuwsbrief van de Resident Assistant van DUWO en/of van de eigen universiteit. Toch zijn 
ook deze studenten positief over het idee van een nieuwsbrief. Een extra nieuwsbrief kan 
anders en leuk zijn, daarnaast geeft het hen ook het gevoel dat DUWO naar hen omkijkt.  
 

“That would be really great. Uni sends something like this. But always nice to get it 
from the housing people. Like a gesture, ‘We do care about your mental 
wellbeing’.” 
 
“I would read this newsletter. It sounds informal and entertaining. It’s good if 
DUWO has both a formal and informal role these days.” 
 
“This is always nice, people are always happy with emails and support. They would 
feel closer in a way, more supportive. People would be like ‘ah they do care’.” 
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3. Advies | Verbinden met 
internationale studenten   

 
Internationale studenten vinden het gebrek aan sociaal contact het zwaarst. Dit is 
natuurlijk niet volledig te verhelpen, maar er is een groep die zichzelf onnodig 
afzondert. Dit komt door onzekerheid over wat er kan en wat veilig is, zowel sociaal als 
fysiek (met gepaste afstand vrienden zien, een stukje wandelen).  Dat deze groep zich 
zo sterk isoleert, lijkt te maken te hebben met enerzijds een gebrek aan informatie 
over de maatregelen in Nederland, en anderzijds onbegrip voor die maatregelen. In 
vergelijking met de maatregelen in thuislanden zoals Italië of China lijkt de 
Nederlandse aanpak nogal laconiek, ook al blijkt deze goed te werken. Dat laatste 
dringt niet tot iedereen door. Wat buitenlandse studenten weten over de 
maatregelen is een stuk oppervlakkiger dan wat Nederlanders meekrijgen. De 
Engelstalige site van het RIVM is weliswaar een betrouwbare bron, maar daarop staat 
alleen oppervlakkige, technische informatie. Wat aan internationale studenten 
voorbijgaat is nu juist de uitwerking op alledaagse dingen die in meer ‘secundaire’ 
nieuwberichten wordt besproken, zoals een aanvullende opmerking van Rutte in de 
persconferentie: Wat is de beste manier om te blijven hardlopen? Is het OK om met 
vrienden in het park af te spreken? 
 
We denken dat vooral de meest geïsoleerde studenten zich zekerder zouden voelen 
over het nemen van wat meer vrijheid als ze beter geïnformeerd worden over wat er 
mag en kan, en daarin enige aanmoediging ervaren. Het overkoepelende advies is 
dus om, vooral in communicatie maar ook in faciliteiten, te focussen op wat er 
allemaal wél kan, juist de casual dingen. Dit is ook in lijn met het meest recente beleid 
van de overheid. Om dat te bewerkstelligen suggereren we het volgende: 
 

Ondersteun studenten door te laten zien wat wel kan 
Verander de framing in communicatie van ‘wat niet mag’ naar ‘wat wel mag’. 
Geïsoleerde studenten doen vaak minder dan mogelijk is, omdat ze niet zeker 
weten wat de grenzen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een wandelingetje maken 
met een vaste vriend/vriendin. Vergeet daarbij niet de beperkingen te 
vermelden die nog wel gelden, om ook aan te sluiten bij de belevingswereld 
van studenten die zich zorgen maken en misverstanden te voorkomen.      
 
Sociale interactie 
Faciliteer waar mogelijk de ruimte voor (casual) sociale interactie. Wat zijn 
bijvoorbeeld mogelijkheden om gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar te 
maken? Dit levert directe verlichting voor veel bewoners, en schept een norm 
voor een gezondere ‘anderhalvemeter-leefstijl’, waarin mensen zich minder 
opgesloten hoeven te voelen. Ook de onderlinge uitwisseling die dit faciliteert 
draagt bij aan een minder gespannen sfeer. 
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Zoek de verbinding en creëer voldoende contactmogelijkheden 
Laat zien dat internationale bewoners niet over het hoofd worden gezien in 
deze tijd en geef ze extra aandacht. Toon begrip voor hun situatie en maak het 
makkelijk om contact op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een online 
spreekuur, of voorzie medewerkers in de organisatie die veel contact hebben 
met internationale studenten van aanvullende informatie (antwoorden op 
FAQ’s en doorverwijsadressen). De onzekerheden over de nabije toekomst zijn 
bij een deel van deze groep groot: kunnen ze hun studie/vakken goed 
afmaken? Wat zijn dan hun mogelijkheden op huisvesting?    
 


