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1. Actualisatie Ondernemingsplan 2011-2015 
 

Eind 2010 presenteerde DUWO haar ondernemingsplan voor de periode 2011-2015 en in 2012 verscheen het 

ondernemingsplan van SLS Wonen. Eerder dan verwacht zijn de (gecombineerde) ondernemingsplannen toe aan 

een actualisatie. De belangrijkste reden daarvoor is niet alleen de fusie tussen beide studentenhuisvesters, ook 

de afronding van de moderniseringsoperatie "DUWO2014", de economische en financiële crisis en de veranderde 

politieke context zijn belangrijke aanleidingen voor deze actualisatie. 

In deze notitie worden de voorgestelde aanpassingen beschreven, maar er wordt niet ingegaan op de onderdelen 

van het Ondernemingsplan 2011-2015 die in tact blijven. Aan het eind van de notitie is de herziene Balanced 

Scorecard (BSC) opgenomen, de ongewijzigde doelen komen daarin terug.  

 

Fusie met SLS 

Begin 2013 fuseerde DUWO met SLS Wonen uit Leiden, eveneens gespecialiseerd in studentenhuisvesting zij 

het met een iets bredere taakstelling, gericht op Leidse kenniswerkers. In 2013 hebben DUWO en SLS hard 

gewerkt aan de integratie, en die is per 1 januari 2014 afgerond. 

 

Missie en visie 

De missie is mede door de fusie met SLS Wonen aangescherpt en luidt als volgt: 

“Als grootste verhuurder zijn we de expert op het gebied van studentenhuisvesting in Nederland. We vinden dat 

wonen een essentieel onderdeel is van het studentenleven. Vanuit ons maatschappelijk gedachtegoed is ons 

doel om zoveel mogelijk Nederlandse en internationale studenten zo snel mogelijk aan veilige, kwalitatief goede 

en betaalbare huisvesting te helpen. Duurzame oplossingen staan centraal en bepalen onze keuzes.  

In sommige steden kan het binden van afgestudeerden reden zijn om ook aan deze groep andere passende 

huisvesting ter beschikking te stellen (na afloop van het campuscontract).”  

 

De visie op de markt voor studentenhuisvesting is dat volgens DUWO de komende jaren het voor studenten 

moeilijk is om aan veilige, kwalitatief goede en betaalbare woonruimte te komen. Als grootste studentenhuisvester 

van Nederland speelt DUWO een leidende rol om dit woningtekort terug te dringen. Innovatieve oplossingen en 

kostenefficiëntie zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. 

 

Het specialisme van DUWO komt tot uiting in de DUWO-formule, een totaalpakket aan producten en diensten 

toegespitst op de woningbehoefte van studenten. De kernelementen zijn beschikbaarheid, betaalbaarheid en 

betrokkenheid.  

 

DUWO2014 

In 2011, een half jaar na de presentatie van het Ondernemingsplan 2011-2015, startte DUWO de grootschalige 

moderniseringsoperatie "DUWO2014". De belangrijkste doelstelling was het realiseren van een forse verlaging 

van de algemeen beheernorm, tot 900 euro per vhe. DUWO wil een goedkopere organisatie zijn, wil budget 

hebben voor de overheidsheffingen en DUWO wil ook voor commerciële eigenaren een aantrekkelijke partij zijn 

(als beheerder). Dit moet worden bereikt langs de weg van 'meer doen met minder mensen'. Belangrijke 

bouwstenen zijn de digitalisering van dienstverlening, gericht op selfservice door onze klanten, en de uitbreiding 

van ons woningbestand, binnen en buiten ons werkgebied. Dit laatste wordt nagestreefd met eigen 

projectontwikkeling en door het in beheer nemen van studenteneenheden.  

Voor deze vernieuwing zijn twee belangrijke voorwaarden gesteld: de klanttevredenheid moet minimaal gelijk 

blijven en -als we de doelen halen- elke DUWO-medewerker met een vast contract in dienst kan blijven (‘samen 

uit, samen thuis’). Dit laatste met de kanttekening dat er geen functiegarantie is en dat er sprake moet zijn van 

een adequate invulling van de functie. 

De bezuinigingen en modernisering zijn succesvol: in 2014 bereikt DUWO de beheernorm van 900 euro en – 

mede door deze kostenverlaging- zijn nieuwe (commerciële) partners gevonden als alternatief voor de 

opgedroogde collegiale financiering door woningcorporaties. Het digitaliseringsproject zal eind 2015 worden 

afgerond als ook de afdeling Accommodate volledig is aangesloten op de automatiseringssystemen. 
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Politieke context 

De aanhoudende economische crisis en extra bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte II brengen veel 

onzekerheid over de toekomst van de corporatiesector, de hoogte van heffingen, de huuropbrengsten, de borging 

door het WSW, etc.  

Voor DUWO, als studentenhuisvester, komt daar mogelijkerwijs een aantal maatregelen voor het hoger onderwijs 

bij (invoeren sociaal leenstelsel, afschaffen OV-kaart, selectie op basis van kwaliteit, verkorting van de 

verblijfsduur als student etc.), die een effect zullen hebben op de vraag van studenten naar huisvesting. De 

uitvoering van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (uit november 2011) loopt door deze onzekerheden 

vertraging op.  

Na Prinsjesdag 2013 is er meer duidelijkheid gekomen op een aantal belangrijke dossiers, zoals een nieuw 

woningwaarderingstelsel  (WWS), de Verhuurdersheffing (die blijft, maar de verdeelsleutel is exclusief de 

onzelfstandige eenheden), het takenpakket van corporaties (niet DAEB blijft onder condities mogelijk) en de 

scheiding tussen DAEB en niet-DAEB (administratief verplicht, juridisch optioneel).  

Er is nog geen definitieve besluitvorming, maar het ziet ernaar uit dat het WWS voor DUWO geen grote 

veranderingen in de prijsstelling zal opleveren. De heffing is er in ieder geval in deze kabinetsperiode en DUWO 

zal in 2014 2,3 miljoen euro betalen en dat bedrag loopt op tot 4,8 miljoen euro in 2017. DUWO gaat er vanuit dat 

de heffing blijft en heeft dat ook in haar meerjarenprognoses meegenomen. Corporaties moeten zich exclusief 

richten op de doelgroep (waarbij het maximale inkomen van € 34.678 (prijspeil 2014) als grens geldt (en 

aangezien DUWO zich richt op studenten is dit geen enkel probleem). Investeren in maatschappelijk vastgoed 

blijft mogelijk en daaronder vallen ook studentgerelateerde voorzieningen, zoals een International Student House 

en groenvoorzieningen op een campus.  

 

De economische crisis en noodzaak van bezuinigingen is echter nog niet voorbij, de definitieve uitwerking van de 

Herziening Woningwet (met bijbehorende voorschriften in AMvB’s) wordt nog verwacht en de parlementaire 

enquête over woningcorporaties moet nog beginnen. De onzekerheid houdt dus nog aan en een vinger aan de 

pols blijft noodzakelijk.  
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2. DUWO in 2014  
 

Ondanks de veranderingen sinds 2011, de onzekerheden en de slechte economische en financiële 

omstandigheden is DUWO aan het begin van 2014 waar zij op basis van haar ondernemingsplan had willen zijn.  

DUWO is nog steeds de grootste studentenhuisvester in Nederland en wordt door stakeholders en 

samenwerkingspartners erkend als specialist in studentenhuisvesting. DUWO is financieel gezond, voldoet aan 

de eisen van de toezichthouders en komt voor borging door het WSW in aanmerking. De  minister van BZK heeft 

een positief oordeel gegeven over de prestaties van DUWO.  

DUWO is gefuseerd met een andere studentenhuisvester (SLS Wonen), heeft landelijke toelating verkregen (in 

2012), is inmiddels actief in Deventer en heeft een positie in Wageningen verkregen.  

Er is een nieuwbouw- en beheerportefeuille die aansluit bij de groeiambitie uit het Ondernemingsplan 2011-2015.  

De uitbreiding van de woningvoorraad is in onderstaande tabel op genomen en daaruit blijkt dat, met nog twee 

jaar te gaan, de doelen gehaald zullen worden: er worden in 2014 nog ca. 1.200 eenheden en in 2015 nog ca. 

1.650 opgeleverd. In totaal zijn er dan bijna 8.000 eenheden gerealiseerd in de periode 2011-2015, waarmee de 

doelstelling op het thema ‘beschikbaarheid van studenteenheden’ is gehaald. DUWO kan daarbij steeds vaker de 

rol van beheerder innemen bij projecten die door beleggers worden gerealiseerd.  

In Den Haag is met de aankoop van bijna 900 eenheden van Vestia het bezit uitgebreid en in Delft zijn 250 extra 

kamers gerealiseerd met het ombouwen van zelfstandige woningen. 

 

 Doel 2011-2015 Gerealiseerd 

tot 2014*) 

Toe te voegen in 

2014 - 2015**) 

Totaal 

Amsterdam Minimaal 1.800 en maximaal 3.000 2.300 1.400 3.700 

Delft Minimaal 1.200 en maximaal 3.000 1.100 700 1.800 

Den Haag Minimaal 1.000 en maximaal 2.000 1.150 50 1.200 

Leiden Minimaal 1.000 en maximaal 2.000 550 700 1.250 

DUWO-totaal Minimaal 5.000 en maximaal 10.000 5.100 2.850 7.950 

*) afgeronde aantallen, Den Haag exclusief aankoop Vestia-complexen 

**) zie bijlage, afgeronde aantallen  

 

Het project DUWO2014 is succesvol en ook de automatisering van de woonruimteverdeling heeft met 

Studentenwoningweb (SWW) vorm gekregen. Met behulp van een verantwoorde bezuiniging op onderhoud en 

beperkte verhoging van de huren, is de verhuurdersheffing opgenomen in de meerjarenbegroting. De 

betaalbaarheid is met het huurbeleid nog steeds in tact. 

 

Is het werk daarmee gedaan en kan DUWO gerust de toekomst tegemoet? Het antwoord daarop hangt af van de 

ambitie en het vertrouwen dat DUWO heeft in de toekomst. DUWO signaleert in dit kader een aantal relevante 

ontwikkelingen. 

 

Grenzen aan de groei  

DUWO heeft in afgelopen jaren gemiddeld 1.700 studentenwoningen per jaar opgeleverd. Daarmee zijn grote 

stappen gezet in het terugdringen van de kamernood in het werkgebied van DUWO. Hoewel studentenaantallen 

tot voorbij 2020 blijven toenemen, verwacht DUWO met haar bestaande bouwplannen in komende jaren in Delft 

en Leiden een situatie te bereiken waarin het kwantitatieve woningtekort is ingelopen. Ook in Den Haag kan dit, 

afhankelijk van de uitbreidingsdoelstellingen van de Universiteit Leiden in Den Haag, aan de orde zijn. Alleen in 

Amsterdam is er nog sprake van een substantieel tekort aan betaalbare studentenwoningen.  

In onderstaande tabel zijn de meest recente prognoses over studentenaantallen en de bijbehorende woningvraag 

opgenomen. Inclusief de huidige tekorten aan studenteneenheden leidt dat tot de potentiële uitbreidingsbehoefte 

tot 2021.  

 

 Groei aantal studenten 

2013-2021*) 

Groei woningvraag in 

2013-2021*) 

Potentiële uitbreidingsbehoefte 

tot 2021 

Amsterdam 12.400 4.200 6.500 

Delft 2.400 1.300 2.800 

Den Haag 2.400 600 1.200 

Leiden 2.500 700 2.700 

Deventer  700 80 700 

*) bron: Apollo 2013, exclusief SSH-studenten 
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DUWO blijft streven naar een betere beschikbaarheid van woonruimte voor studenten. DUWO wil blijven groeien 

maar wel gecontroleerd; in Amsterdam is verdere uitbreiding mogelijk, maar in Delft en Leiden is er over enige tijd 

sprake van consolidatie. In Den Haag is dat laatste afhankelijk van de groei van de Universiteit Leiden in die 

gemeente.  

Om verder te kunnen groeien, zal DUWO zich moeten beramen op nieuwe strategieën. Met de groei beoogt 

DUWO, naast een betere beschikbaarheid, ook de positie als landelijke specialist te versterken en een verdere 

reductie van de bedrijfskosten mogelijk te maken. Er zijn twee strategieën die DUWO daarin kan volgen: verdere 

uitbreiding werkgebied en een differentiatie in de doelgroep door ook voor kenniswerkers huisvesting aan te 

bieden.  

 

Een zware taak  

Er was een tijd dat het realiseren van sociale huisvesting voor veel corporaties bijna geen 'taak' genoemd kon 

worden. Er was meer dan voldoende financiering en met nevenactiviteiten kon veel worden verdiend. Die tijd is 

echt voorbij. Terwijl middelen van corporaties (en overheden) onder druk staan, hebben meer en meer mensen 

weer behoefte aan echt betaalbare huisvesting. Dit geldt ook voor studenten. Betaalbaarheid van woonruimte 

blijft één van de strategische doelen van DUWO. Bij een sociaal leenstelsel betekent een verhoging van de huur 

voor veel studenten straks direct een hogere schuld na afstuderen. Zij zullen de keuze om op kamers te gaan 

zeer weloverwogen nemen en kritisch zijn op de geboden prijs en kwaliteit. Dit is ook te zien in de vraag van 

hoger onderwijsinstellingen voor de short stay housing. Behalve de vraag van huurders stuurt ook wet- en 

regelgeving aan op alsmaar hoogwaardiger en duurzamer producten.  

DUWO onderschrijft de ambitie, maar de realisatie ervan zorgt voor hoofdbrekens. DUWO slaagt er sinds 2012 in 

om zelfstandige studentenwoningen te realiseren zonder onrendabele top, maar om te kunnen blijven bouwen zal 

het in de toekomst nog slimmer moeten. DUWO zal met collega-corporaties en commerciële partijen moeten 

blijven samenwerken; zij de positie als vastgoedeigenaar en DUWO de beheerdersrol, waarbij een gedeelde 

eigendomspositie voor DUWO niet uitgesloten is.  

 

De belastende overheid  

De terugtrekkende overheid heeft zich de laatste jaren verstevigd doorgezet, zeker ook in financieel opzicht. Niet 

alleen is overheidssteun bijna geheel opgedroogd, anno 2013 is DUWO netto betaler aan de staat. DUWO houdt 

er serieus rekening mee dat deze situatie de komende jaren zal voortduren en verwacht bij de landelijke en lokale 

overheid nog een verdere versobering. Tegelijkertijd kent de overheid zichzelf en maatschappelijke 

belanghouders een zwaardere rol toe in de aansturing van en het toezicht op corporaties. De combinatie waarin 

zeggenschap van overheid en maatschappij toeneemt, maar (financieel) belang en betrokkenheid afneemt, dreigt 

een nieuw soort bureaucratie en complexiteit teweeg te brengen. DUWO gelooft dat een toenemende externe 

belangstelling voor en discussies over de corporatiesector tot beter functioneren kunnen leiden, maar houdt als 

gevolg hiervan ook rekening met aanhoudende administratieve lastenverzwaringen, gerelateerd aan strenger 

toezicht en meer medezeggenschap. 

 

Nieuwe spelers 

Er komen meer aanbieders op de markt van studentenhuisvesting. Het rendement in deze vastgoedmarkt is 

weliswaar niet hoog, maar wel zeker. DUWO wil met de aanbieders in haar werkgebied zoveel mogelijk 

samenwerken als het gaat om huisvesting tot de liberalisatiegrens. Dit kan (minimaal) in de vorm van het 

gezamenlijk aanbieden van woonruimte voor studenten via SWW. Verdergaande samenwerking heeft echter de 

voorkeur van DUWO en dat bestaat uit het gezamenlijk ontwikkelen van huisvesting (op basis van het PvE van 

DUWO) en het beheren door DUWO van die woonruimten.  

De (nieuwe) aanbieders waar DUWO niet mee samenwerkt, blijken in het algemeen een hoge huurprijs te vragen. 

DUWO heeft betaalbaarheid hoog in het vaandel staan en zal zich daarmee ook meer profileren en zich duidelijk 

onderscheiden van die andere aanbieders. Hiermee is een concurrentievoordeel te halen, zeker in een markt die 

zich op termijn zal ontspannen. 

 

Rol van de huurder  

Het ziet ernaar uit dat de student minder lang gebruik gaat maken van studentenhuisvesting. In combinatie met 

het lagere inkomen van studenten zal op enig moment het aantal studenten dat uitwonend wil zijn in absolute 

termen lager zijn dan we nu kennen. Waarschijnlijk zal de vraag naar betaalbare woonruimte alleen maar groter 

worden. Goed marktonderzoek moet dit inzichtelijk maken.  

Een student die bij DUWO huurt, zal zoveel mogelijk zelf de administratieve handelingen verrichten. Hij krijgt 

daarvoor het gemak van zaken met DUWO doen op elk gewenst moment en vanuit zijn eigen kamer. DUWO 
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zorgt voor een adequaat beheer van de woning en woonomgeving en koppelt hierover tijdig terug aan de 

huurders.  

De huurders en hun vertegenwoordigers hebben bij DUWO de rol van coproducent gekregen en hun inbreng zal 

zoveel mogelijk aan het begin van de beleidscyclus worden meegenomen.  

 

Financiële onzekerheid  

De economische vooruitzichten blijven onzeker, ook voor de (middel)lange termijn. De druk op de kamervraag, op 

huurprijzen, op kwaliteit, de mogelijkheden voor financiering en de noodzaak van bezuinigingen zal onverminderd 

groot blijven. De ruimte om financiering aan te trekken wordt gelimiteerd door de (WSW-)norm dat het vreemd 

kapitaal niet meer mag zijn dan 50% van de WOZ-waarde. De reeds ingerekende projecten kennen een 

financieringsbehoefte van 160 miljoen. Op basis van de normen die het WSW en het CFV hanteren, is de 

resterende financieringsruimte ca. 80 miljoen. DUWO wil hiervan ca. 60 miljoen gebruiken om te investeren. Bij 

het bepalen van de financieringsruimte wordt er tevens van uitgegaan dat er een structurele bezuiniging van 

jaarlijkse 5 ton wordt gerealiseerd en dat er geen nieuwe heffingen of lastenverzwaringen komen.  

De groei van DUWO zal dus voor een belangrijk deel tot stand moeten komen door investeringen door derden en 

DUWO zal deze woningen vervolgens beheren. 

Onzekerheid in komende jaren hangt samen met de effecten van het onderwijsbeleid en de inkomensterugval die 

dit tot gevolg heeft bij onze doelgroep. Daaraan gerelateerd baart de discussie over modernisering van 

(huur)toeslagen DUWO en haar huurders zorgen. 

 

Conclusie 

DUWO gaat ervan uit dat stilstand, door met name exogene onzekerheden, kwetsbaar maakt en wil in de 

komende jaren met onverminderde energie en enthousiasme blijven werken aan het versterken van haar 

organisatie, positie en toekomst als specialist in studentenhuisvesting in Nederland. De strategie hiervoor is 

‘gecontroleerde groei’.  

Controle in de vorm van een goede organisatie. Dit betekent afronden van DUWO2014, zorgen dat alle systemen 

goed werken en medewerkers in staat zijn om de systemen goed te gebruiken mede door extra (interne) 

opleidingen. Dit betekent ook dat de integratie van DUWO-Leiden goed afgerond moet worden. Tevens is 

controle in de vorm van een adequaat risicomanagement noodzakelijk.  

Controle ook bij de groei van DUWO: in Amsterdam uitbreiding, maar in Delft en Leiden consolidatie en in Den 

Haag mogelijke groei als de UL in Den Haag structureel en blijvend groeit. 

Controle ook in de uitbreiding van het werkgebied; DUWO heeft landelijke toelating maar de focus is op het 

midden van Nederland en aanpalend aan het bestaande werkgebied in de vorm van een satelliet van één van de 

vier huidige vestigingen. Bij voldoende omvang kan een dergelijke satelliet de positie van zelfstandige vestiging 

krijgen. 

Tenslotte ook controle bij verbreding van de doelgroep naar kenniswerkers; alleen als stakeholders vragen om 

hier een rol te vervullen en vooralsnog in de vorm van een pilot en niet eerder dan in de tweede helft van 2015.  

 

Deze strategie van gecontroleerde groei zet dus in op het versterken van de eigen organisatie, het afronden van 

de bouwprogramma’s waarmee in kader van het Ondernemingsplan 2011-2015 begonnen is (2.900-5.700 

eenheden in de pijplijn)
1
 en het gecontroleerd pakken van kansen om door te groeien: er is vraag naar kamers (in 

bepaalde steden), er zijn geschikte locaties beschikbaar en DUWO heeft toegang tot financiering. 

 

 

 

  

                                                           
1
 Zie bijlage voor een nadere specificatie 



 

6 
 

3. Gecontroleerde groei  
 

DUWO zet er voor de komende jaren op in om haar maatschappelijke positie te verstevigen en zo mogelijk uit te 

breiden. Een stevige basis in de vorm van een goede organisatie is van essentieel belang. DUWO brengt daarom 

nadrukkelijk een volgordelijkheid, en daarmee voorwaardelijkheid aan, in de uitvoering van haar groeiambitie 

langs drie sporen:  

1. DUWO moet op volle sterkte zijn 

2. Afmaken waarmee begonnen is  

3. Groei vindt gecontroleerd en gedoseerd plaats 

 

Spoor 1. Op volle sterkte  

DUWO werkt vanuit de kracht van de eigen organisatie, dus die moet (eerst) op orde zijn, voordat meer hooi op 

onze vork genomen kan worden. De interne organisatie en de aanpassingen ervan moeten in 2014 afgerond zijn 

om de beoogde doelen te realiseren en de risico’s te verminderen. Het gaat hierbij om het afronden en borgen 

van DUWO2014 en de hervorming van de afdeling Accommodate volgens de principes van DUWO2014. Ook de 

integratie van de vestiging Leiden zal nog verder moeten worden ‘ge-finetuned’ in 2014.  

 

Dit alles is reeds in gang gezet, maar het vergt nog een extra inspanning om alles in werkprocessen en 

procedures te verankeren en de juiste medewerker op de juiste plaats te krijgen. De mobiliteitspool speelt daarbij 

een cruciale rol; medewerkers waarvan de taken vervallen of veranderen, worden elders bij DUWO geplaatst. 

Extra aandacht voor interne opleidingen levert daaraan ook een belangrijke bijdrage. De organisatie van DUWO 

moet passend gemaakt worden bij de nieuwe digitale werkwijze en de uitbreiding van het werkgebied. Dit begint 

met een stevig organisatie- en beleidskader en interne en externe verankering van de (nieuwe) strategie. Ook kan 

het niet zonder een verdere professionalisering. Het accent ligt niet zozeer op nóg slimmer, maar op het 

versterken van de interne organisatie en controle.  

Het integrale personeelsbeleid moet ervoor zorgen dat DUWO een moderne werkgever is waar kwaliteit goed 

beloond wordt. Dit vergt inspanning van leidinggevenden, goede opleiding, begeleiding en flexibiliteit van 

medewerkers. Het uitgangspunt ‘samen uit -  samen thuis’ blijft gelden, maar wel worden kwaliteitsnormen 

benoemd en gebruikt in de functionerings- en beoordelingssystematiek.  

 

DUWO stelt zich als doel om de lijn van operational excellence (in bouwen en beheren) door te zetten en het 

huidige niveau van de betrokkenheid van zittende en nieuwe huurders bij en tevredenheid over de –veelal 

digitale- dienstverlening in de periode 2014-2016 in het gehele werkgebied minimaal gelijk te houden. Het 

(preventieve) beheer op de complexen wordt intensiever en richt zich meer op de nieuwe huurder en niet meer op 

de vertrekkende huurder.  

Een gedegen risicomanagement in de bedrijfsvoering is noodzakelijk. Het sluitstuk is een stevige governance, 

waarin op een proactieve en effectieve manier invulling wordt gegeven aan de vereisten vanuit intern en extern 

toezicht. 

 

Doelen 2014-2016: 

Operational excellence/verbeteren prijskwaliteit 

 Slim werken: beheernorm van maximaal 900 euro per vhe per jaar, norm wordt niet geïndexeerd 

 Slimmer bouwen: verhogen projectrentabiliteit  

 Accommodate aansluiten op KCC/huurdersportaal/Xpand  

 Administratieve organisatie verankeren 

 Tweede automatiseringsronde (fine-tunen en kleinere processen) 

 Scherp woonlastenbeleid: streven naar inflatievolgend huurbeleid en duurzaamheidsbeleid (investeringen 

energiebesparing en hiermee lagere woonlasten) 

 Duidelijke kaders: actueel beleidsboek en uitwerking in strategisch voorraadbeleid 

 

Behouden van klanttevredenheid 

 Uitwerken beheervisie en kwaliteitsverhoging beheer  

 Vernieuwen klantbetrokkenheid en -tevredenheidsmeting  

 Inzetten studentbeheerders en residence assistants 

 Uitbouw branding Accommodate, inclusief oprichting International Student House(s) 
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Professionaliseren risicomanagement 

 Monitoren exogene bedrijfsrisico's, in kader van risk management  

 Incorporeren/integreren risk management in bedrijfsvoering 

 Toezien op integratie beleidseffecten in Apollo en beoordelen effect voor DUWO  

 Inzicht in vraag én aanbod, mede op basis van periodiek (lokaal) marktonderzoek 

 Continueren actieve lobby op (nieuwe) wet- en regelgeving, via Kences en zo nodig zelfstandig 

 

Governance 

 Governancestructuur aanpassen op basis van o.a. Herziening Woningwet en conclusies parlementaire 

enquête Woningcorporaties 

 Effectieve en efficiënte maatschappelijke raadpleging op basis van een participatiereglement en conform 

wet- en regelgeving  

 Oprichten huurdersorganisatie in Den Haag 

 Oprichten samenwerkingsverband van alle studenthuurdersorganisaties 

 

Spoor 2. Afmaken waarmee we begonnen zijn 

Gelijktijdig en gecontroleerd maakt DUWO in het eigen werkgebied af waar het mee begonnen is: de realisatie 

van de bestaande plannen in de regio Amsterdam, Delft, Leiden en Den Haag. Bezien vanuit de markt worden, 

behalve in Amsterdam, in principe geen nieuwe projecten dan nu al bekend zijn in ontwikkeling genomen in het 

werkgebied, tenzij ontwikkelingen op de markt (instroom studenten, uitbreidingen onderwijsinstelling, etc) daarom 

vragen. De markt wordt hiertoe kritisch gevolgd en nieuwe ontwikkelingen en kansen individueel gewikt en 

gewogen, maar ook risico’s (zoals in het geval er een evenwichtssituatie ontstaat) worden in kaart gebracht. 

 

DUWO zal daarnaast zorgen voor haar bestaand bezit. Voor een beperkt deel, met name in Delft, betreft dit 

reguliere sociaal huurwoningen (niet zijnde studentenwoningen). Actieve beleidsontwikkeling of uitbreiding van 

deze reguliere voorraad is niet aan de orde. Van de circa 2.200 woningen komen er circa 650 eenheden door 

verkoop en ombouw tot studentenwoningen niet meer beschikbaar voor de verhuur. Voor ruim 250 andere 

eenheden voert DUWO slechts het beheer uit en worden de woningen na mutatie verkocht. Voor de huurders 

blijven wij aanspreekbaar op onze taak als verhuurder. Wij treden op als beherende organisatie en voeren, in 

overleg met de betrokken huurdersorganisatie, het noodzakelijke onderhoud uit, sober en doelmatig. Het segment 

is volledig toegankelijk voor huishoudens met een laag inkomen.  

 

Doelen 2014-2016: 

 Realisatie van plannen in de pijplijn (ikv OP2011-2015), minimaal 2.900 eenheden en maximaal 5.700 

eenheden 

 Minimaal 1.000 extra eenheden in Amsterdam  

 Uitbreiding van de woningvoorraad in het huidige werkgebied in een bandbreedte van 30.500 tot 33.000 

eenheden
2
 door projectontwikkeling en in beheer nemen van woningen  

 ‘Real time’ monitoring van de markt in het werkgebied, in samenspraak met lokale stakeholders 

 Beter in beeld brengen en monitoren Haagse woningmarkt door de uitbreiding van de UL 

 Ontwikkelen terugvalscenario’s bij naderen evenwichtssituatie op de  studentenhuisvestingsmarkt 

 

Spoor 3. Gecontroleerde en gedoseerde groei 

In het vorige ondernemingsplan constateerde DUWO dat haar deskundigheid in heel Nederland in te zetten is. Dit 

kan waar mogelijk als eigenaar maar ook als beheerder. Er is inmiddels beheermodel ontwikkeld, waarin DUWO 

als beheerder, in samenwerking met bouwers en financiers kan zorgen voor studentenhuisvesting in heel 

Nederland.  

 

3a. Uitbreiding van het werkgebied 

DUWO ziet het als haar taak om studenten te huisvesten. Dit wordt als primaire taakstelling gezien in het huidige 

werkgebied dat bestaat uit de vestigingen Amsterdam, Delft, Den Haag en Leiden. Elke vestiging is actief in een 

woningmarktgebied  waar sprake is van een tekort aan woonruimte voor studenten. Met de doelstellingen die in 

het ondernemingsplan 2011-2015 zijn opgenomen, wordt een belangrijk deel van dit tekort ingelopen. DUWO zal 

de doelen in de periode 2014-2016 realiseren. In Amsterdam wordt de doelstelling verhoogd met 1.000 

eenheden. Op termijn komt er in het huidige werkgebied (exclusief Amsterdam) min of meer een 

evenwichtssituatie op de woningmarkt voor studenten in zicht.  

                                                           
2
 Eind 2013 in totaal 27.095 eenheden 
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Het beheer van de woningvoorraad, zal in lijn met DUWO2014, meer aandacht vragen en krijgen. Een deel van 

de winst van DUWO2014 moet nog worden gerealiseerd door het betere beheer van de huidige voorraad. DUWO 

zal echter geen organisatie worden die zich uitsluitend richt op het beheren van haar woningvoorraad.  

Groei draagt bij aan het uitnutten van de nieuwe, efficiënte DUWO-organisatie en een verdere kostenreductie. 

Groei verstevigt bovendien de positie van DUWO als de landelijke specialist.  

In Nederland zijn er meer onderwijssteden met een tekort aan woonruimte voor studenten. DUWO heeft landelijke 

toelating en kan dus ook in die gemeenten woonruimte aanbieden. Dit wordt als een secundaire taakstelling 

gezien, waarbij in ieder geval geldt dat de doelen in het huidige werkgebied gehaald moet worden.  

Om actief te worden buiten het huidige werkgebied wordt een afwegingskader gehanteerd. Dit kader wordt bij elk 

project in het uitbreidingsgebied gebruikt en ook aan de RvC voorgelegd. Dit is geen afvinklijst waarbij geldt dat 

aan alle onderdelen moet worden voldaan, maar het vormt een overzicht van criteria die in relatie tot elkaar de 

argumenten geven om al dan niet actief te worden buiten het huidige werkgebied.  

 

3b. Uitbreiding van de doelgroep 

Naast de uitbreiding van het werkgebied is de groeistrategie ‘uitbreiding van de doelgroep’ een optie. Ook hierbij 

geldt dat er sprake van controle zal zijn. DUWO wordt regelmatig gevraagd om een rol te spelen bij de 

vervolghuisvesting van de studenten. Gemeenten en onderwijsinstellingen hebben er belang dat deze groep van 

startende kenniswerkers in de gemeente blijft wonen. DUWO heeft tot nu toe gekozen voor het profiel van 

studentenhuisvester.  Op beperkte schaal is in samenwerking met een andere corporatie vervolgwoonruimte 

aangeboden waarbij DUWO de potentiële huurders doorverwees naar die collegacorporatie.  

Een andere doelgroep kan tot vertroebeling van het profiel studentenhuisvester leiden en de stakeholders 

mogelijk van DUWO vervreemden. Aangezien de vraag juist van onze belangrijkste stakeholders komt, is dat 

geen gevaar. De doelgroep startende kenniswerkers heeft een moeilijke positie op de woningmarkt en is ook 

gebaat bij flexibele en tijdelijke huisvesting om de eerste stap te zetten die vaak snel gevolgd wordt door een 

vervolgstap waarbij vaak de ‘reguliere’ woningmarkt een rol kan spelen maar ook in een heel andere 

woningmarktgebied.  

Door te kiezen voor de doelgroep startende kenniswerker kan DUWO risico’s beperken want de groep is al 

bekend bij DUWO. Nader onderzoek naar de kwalitatieve vraag en de gewenste prijskwaliteitverhouding moet het 

risico nog meer verminderen. DUWO wil verder deze doelgroep bedienen binnen de grenzen van de sociale 

huursector. Onderzocht wordt verder ook of DUWO hierbij de rol van beheerder zonder verhuurrisico kan 

innemen. DUWO zoekt hierbij samenwerking met marktpartijen.  

Vooralsnog zal het aanbieden van woonruimte voor startende kenniswerkers na onderzoek en positieve 

conclusies op beperkte schaal plaatsvinden. Gezien de andere doelen zal dat niet eerder zijn dan eind 2015. 

 

Doelen 2014-2016: 

 Uitwerken aanpak buitengebieden (concept, brand, organisatie, financiering, pricing) 

 Actief in minimaal twee nieuwe steden, inclusief Deventer en Wageningen 

 Realisatie van minimaal 600 en maximaal 800 eenheden in buitengebieden 

 Onderzoek naar potentiële doelgroep startende kenniswerkers en na positieve conclusies vanaf eind 2015 in 

de vorm van pilots in een aantal steden woonruimte hiervoor aanbieden 
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4.  De Balanced Scorecard 2014-2016 
 

De BSC 2014-2016 is een combinatie van het voorgaande en de bestaande BSC 2011-2015. Uiteraard zijn de 

reeds behaalde doelen verwijderd.  De indeling is gelijk aan die van het Ondernemingsplan 2011-2015. In de RvC 

is de wens geuit om de BSC in te perken. In het onderstaande zijn de procesdoelen zoveel mogelijk weggelaten 

en zijn er zoveel als mogelijk gekwantificeerde doelen (percentage, absoluut aantal of een datum) opgenomen.  

 

 Doel KPI Norm 2014-2016 

1 Ontwikkeling van de voorraad 

1A 

  

  

  

  

  

Realistisch 

investeringsprogram

ma 

  

  

  

  

  

Aantal toe te voegen eenheden per 

vestiging (nieuwbouw en beheer) 

  

Amsterdam, minimaal 2.400 en maximaal  

3.300  

Delft,  minimaal 700 en maximaal  1.700 

Den Haag,  minimaal 50 en maximaal 

(afhankelijk van onderzoek) 450 

Leiden,  minimaal 700 en maximaal 1.300 

 Deventer minimaal 135 en maximaal 300 

 Wageningen: minimaal 400 en maximaal 500 

Omzetten voorraad naar 

studenteneenheden Delft 

30 zelfstandige woningen per jaar 

1B 

  

  

  

  

  

  

Bouwen naar de 

vraag 

Actueel marktonderzoek per 

vestigingsplaats 

Jaarlijks marktonderzoek in elke vestiging obv 

Apollo, 1 maal per jaar een uitgebreid 

onderzoek 

  Onderzoek marktpotentie 

kenniswerkers 

Onderzoek in 2014 

2 Verhuur en beheer van de voorraad 

2A Toewijzen aan de 

doelgroep 

Overwegend verhuur aan de 

primaire doelgroep van beleid 

minimaal 90% passende toewijzing obv 

inkomensgrenzen EU 

70% aan BBSH-doelgroep in Haaglanden 

2B 

  

  

  

Doorstroming 

optimaliseren 

  

Verhuur studentenwoningen met 

campuscontract 

95% van de huurcontracten is DUWO-breed 

een campuscontract op 31-12-2015  

2C 

  

Doelmatige verhuur 

  

Weinig netto leegstand(derving), 

exclusief gedekte leegstand 

Maximaal 1% DUWO-breed  

Lage huurachterstand  Maximaal 1% DUWO-breed  

2D 

  

  

  

Aanvaardbare prijs-

kwaliteitverhouding 

  

  

  

Beperkte woonlastenstijging voor 

zittende huurders  

Netto huurstijging inflatievolgend + eisen 

overheid 

Energiebesparing in de 

woningvoorraad door investeringen 

en gedragsbeïnvloeding  

Duurzaamheidsbeleid met concrete doelen per 

31-12-2014 

2E 

  

  

  

Sober en doelmatig 

onderhoud 

  

  

  

Realisatie planmatig 

onderhoudsbegroting naar budget 

en activiteiten  

Activiteiten 100% realisatie 

Budget binnen begroting  

   Onderhoudsbeleid gereed op 31-12-2014 

3 Organisatie en dienstverlening  

3A Uitbreiding 

werkgebied 

Actief in minimaal 2 nieuwe 

werkgebieden 

Deventer en Wageningen: verhuur eenheden 

op uiterlijk 31-12-2015 
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3B 

  

  

Op doelen 

toegespitste 

organisatie 

  

  

Actuele, uniforme werkprocessen Actualisatie van de primaire werkprocessen 

gereed op 31-12-2014 

Inzicht in risico’s Risicomanagementbeleid gereed op 1-7-2015 

DUWO-Academy Opleidingsprogramma sluit aan op strategische 

doelen organisatie en persoonlijke ontwikkeling  

Herbevestiging DUWO-waarden Gereed 30-6-2014 

3C 

  

  

Welzijn 

medewerkers 

  

  

Tevreden medewerkers Minimale score tweejaarlijks 

tevredenheidonderzoek: 7  

Integraal personeelsbeleid Gereed op 31-12-2014 

Ziekteverzuim beperken Ziekteverzuim maximaal landelijk gemiddelde 

(4,5%) en meldingsfrequentie lager dan 1,5 

3D 

  

  

  

Tevreden klanten 

  

  

  

Positief oordeel van klanten obv 

passende en objectieve 

meetmethode 

Inrichten van nieuwe meetmethode en meting 

met positief resultaat, afgerond 31-12-2014 

3E Op doelgroep 

afgestemd 

communicatiebeleid 

Pro- en interactief 

communicatiebeleid 

Communicatieplan in 2014 

3F Vergroten efficiency 

van de organisatie 

Sneller/efficiënter werken door 

automatisering 

Accommodate gereed op 31-12-2014 

 

Kostennorm beheer en onderhoud 

per vhe  

€ 900 per 31-12-2015 

4 Financiële continuïteit  

4A 

  

  

  

Financiële 

continuïteit 

waarborgen 

  

  

  

Solvabiliteit volgens CFV-definitie Minimaal 22,5%  

Borgingsfaciliteit WSW behouden 

1. Som cashflows 

2. ICR 

3. DSCR 

4. Solvabiliteit WSW-definitie 

5. Verhouding 50%-WOZ versus 

schuld 

 

1. over periode van 5 jaar positief 

2. minimaal 1,4 

3. minimaal 1 

4. minimaal 20% 

5. minimaal 1 

4B Kostendekkend 

beheer 

Resultaat op beheer van woningen 

positief 

In 2014 rapportage beschikbaar 

5 Maatschappelijk ondernemen 

5A 

  

  

  

  

  

  

  

Betrouwbare partner 

  

  

  

  

  

   

Goed functioneren als toegelaten 

instelling 

Jaarlijks positieve beoordeling door BZK 

Actuele prestatieafspraken met 

gemeenten over 

studentenhuisvesting 

Amsterdam 

Amstelveen 

Delft 

Den Haag 

Leiden 

 Deventer 

 Nog nader te benoemen gemeente 

Samenwerkingsovereenkomsten 

met onderwijsinstellingen over 

huisvesting van buitenlandse 

studenten 

Jaarlijkse actualisatie  

samenwerkingsovereenkomsten (over 

Accommodate) met elke grote 

onderwijsinstelling in het werkgebied  
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5B Good Governance Governancestructuur voldoet aan 

de wet- en regelgeving 

 Naar oordeel van toezichthouders 

5C 

  

Actieve 

betrokkenheid 

stakeholders en 

huurders 

  

Vergadering van de Adviesraad 

studentenhuisvesting beleggen 

Minimaal 1x per jaar 

Bewonerskoepel Actueel participatiereglement per 31-12-2014 

5D Actieve 

ondersteuning van 

de kennisstad 

Ondersteunend onderzoek en 

lobby met partners uitvoeren 

Met Kences lobby- en onderzoeksagenda 

permanent van capaciteit voorzien  
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Bijlage 
 

Uitbreiding aantal studenteneenheden DUWO 2014-2016 per vestiging en onderscheiden naar mate van 

zekerheid 

 

  realistisch niet zeker totaal 

  2014 2015 2014 2015 2016   

Amsterdam             

Uilenstede oost fase 2 233           

Uilenstede centrum   50         

Elsevier   267         

J. Veltmanstraat   419         

J. Wattstraat  342           

Zeeburgerpad    114         

nieuwdok NDSM       355     

Nieuw  Develstein     500       

subtotaal Amsterdam 575 850 500 355 0 2280 

Delft             

Röntgenweg 521           

ombouwen eenheden 60           

BvdPolweg, veld 2   136         

ISH prof. Schermerhornstraat         320   

Stieltjesweg        665     

Minbouwhof             

subtotaal Delft 581 136 0 665 320 1702 

Leiden             

Langebrug   216         

Campus Leidse Schans   516     484   

Meelfabriek         110   

subtotaal Leiden 0 732 0 0 594 1326 

Deventer             

Havenkwartier   135         

NTB         165   

subtotaal Deventer 0 135 0 0 165 300 

Den Haag             

Palace Promenade 50           

NTB         400   

subtotaal Den Haag 50 0 0 0 400 450 

DUWO totaal 1206 1853 500 1020 1479 6058 

 

 


