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GEEN STENEN, MAAR EEN DAK BOVEN JE HOOFD
“We zijn niet op aarde om zoveel mogelijk stenen
te bezitten. We willen studenten een dak boven hun
hoofd geven.” (Heleen de Vreese, bestuursvoorzitter
DUWO, interview in De Volkskrant, september 2019.)

WERKEN VOOR DE LEUKSTE KLANTEN
‘IEDEREEN IS VERSCHILLEND
EN DAT IS JUIST WAT DE
DYNAMIEK ZO LEUK MAAKT.’

Als studentenhuisvester geven we studenten uit alle windstreken een
dak boven hun hoofd. We doen het al driekwart eeuw en dat maakt dat
we weten wat onze studenten willen en nodig hebben. We hebben ze
leren kennen als de leukste klanten om voor te werken. In voor nieuwe
dingen, getalenteerd en breed ontwikkeld, hard werkende studiehoofden én feestvierders, maar ook kritisch en van groot belang als de
toekomstige motor van onze kenniseconomie. Met die inzichten kunnen
we studentenwoningen bouwen, verhuren en beheren waarin elke
student zich thuis voelt, tegen een betaalbare huurprijs en duurzaam.
We zijn er trots op dat we dat ook in 2019 weer konden doen.

GROTE TEKORTEN

Uit onderzoek in ons werkgebied blijkt dat vlak voor het begin van het
nieuwe studiejaar 2019-2020 het aantal woningzoekende studenten
het aantal vertrekkende huurders ver overschreed: met 9.300. Het laat
zich dus raden dat het voor de studenten in de meeste steden waar wij
actief zijn heel ingewikkeld was om een kamer te vinden. Elders in het
land was die situatie vergelijkbaar.

STUDENTEN OP DE WONINGMARKT

IN DIT JAAROVERZICHT
Werken voor de leukste klanten

Naar de universiteit of de hogeschool gaan betekent voor veel
studenten vertrek uit het ouderlijk huis en op weg naar onafhankelijkheid. Dat vertrek begint op de woningmarkt als ze een kamer gaan
zoeken. Evenals in voorgaande jaren was dat in 2019 moeilijk. Het
aantal voltijdstudenten in het hoger onderwijs in Nederland steeg in de
laatste acht jaar met 19 procent tot 695.000. Daarvan waren er bijna
234.000 in het werkgebied van DUWO te vinden, waarvan bijna de helft
in Amsterdam.

Voor de komende acht jaar is de verwachting dat het aantal studenten
in ons werkgebied met maximaal 18.000 groeit. Prognoses en
onderzoek geven een mogelijke behoefte aan uitbreiding van
studentenwoningen die ligt tussen 21.400 en ruim 29.000, alleen al in
het werkgebied van DUWO.

ROOM voor steeds meer studenten
Hoe wonen onze studenten?
Met plezier terugkijken op je studententijd
Een warm welkom
Voor studenten door studenten
Het web, het oor en het oog
Meten is weten
Duurzaamheid in studentenhuisvesting
Nieuwe technieken in 2019
Energiebewuste bewoners
Sterk financieel en personeel fundament
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HOE WONEN
ONZE STUDENTEN?
Onze klanten wonen in grote en kleine studentenflats en -huizen in
Amsterdam, Delft, Den Haag, Leiden, Amstelveen, Haarlem, hoofddorp,
Deventer en Wageningen. Ze wonen met huisgenoten op kamers, waar
keuken, wc, badkamer en gemeenschappelijke ruimte worden gedeeld
(onzelfstandig). Of ze wonen in woningen of studio’s, met een eigen
voordeur en eigen voorzieningen (zelfstandig). We proberen al deze
woningen zo betaalbaar mogelijk te houden.

HOE ‘MOOIE DINGEN’ ONTSTAAN

“De Leidse Schans laat zien dat als verschillende
partijen hun krachten bundelen mooie dingen
ontstaan. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage
geleverd aan het huisvesten van studenten. En nog
duurzaam ook!” (Minister van Binnenlandse Zaken
Kajsa Ollongren bij de opening van het tweede deel
van de campus op de Leidse Schans.)

EEN GROEIENDE VOORRAAD

Waar kunnen studenten het aanbod van onze woningen vinden? Sinds
twee jaar is ROOM in de lucht, een online aanbodplatform voor
beschikbare studentenwoningen, waarop alle DUWO-woningen zijn te
vinden. Wie in aanmerking komt voor een woning, kan ook de verhuur
en verdere administratie volledig online afhandelen. Tegen betaling van
35 euro inschrijfgeld kunnen studenten hun hele studietijd via ROOM
op woonruimte reageren. Ook als ze al een woning hebben gevonden.
Iets leukers gespot? Dan kunnen ze zo altijd doorverhuizen.

ROOM VOOR STEEDS
MEER KLANTEN

OOK KAMERS OP ROOM

Vanwege de grote woningnood vergroten we onze voorraad
studentenwoningen elk jaar. Door nieuwbouw, door herontwikkeling of
ombouw, in beheer nemen van panden van externen of door aankoop.
In 2019 kwamen er veel nieuwe woningen bij. Vooral door de nieuwbouw van vier grote studentencomplexen: bijna 470 woningen in twee
complexen op de Leidse Schans (Campus Yours, in beheer voor
externe partij), ruim 480 woningen in Leemansplein in Den Haag ( in
eigendom) en bijna 140 studentenstudio’s in ’t Kwartier in Deventer
(ook eigendom). In de Oudemanhuispoort in Amsterdam werden door
ombouw nog eens 80 woningen gerealiseerd. De voorraad groeide in
2019 in totaal met 950 woningen.
Aan het eind van het jaar stond de teller op 33.473 woningen. Daarvan
waren er 18.368 zelfstandig en 15.087 onzelfstandig. Een deel van de
woningen (8.328) is voor internationale studenten (Accommodate).

BETAALBAARHEID

We zorgen voor betaalbaarheid door de huren van woningen voor
studenten tot 23 jaar af te toppen op de jongerengrens voor huurtoeslag. Als norm hanteren we dat 85 procent van onze woningen
betaalbaar voor studenten moet zijn. Ook bij de jaarlijkse huurverhoging
is die betaalbaarheid uitgangspunt. In 2019 beperkten we de huurverhoging voor het grootste deel van onze woningen tot 1,6 procent,
het inflatiecijfer over 2018.

DUWO biedt niet alleen zelfstandige woningen met inschrijfduur aan. Er
zijn ook veel kamers, waarvoor geen wachttijd geldt. Ze worden vaak
verhuurd door middel van hospiteren. In 2019 zijn de voorbereidingen
gedaan om die kamers met ingang van 2020 ook op ROOM aan te
bieden. Dat kan met uitnodiging voor de hospiteer-avond erbij.
Bewoners die een huisgenoot zoeken, kunnen er zelf foto’s en
wervende teksten bij plaatsen. Zo maken ook kamer-zoekenden met
weinig of geen inschrijfduur kans op woonruimte.

UNIVERSITY HOUSING

Stap voor stap kunnen ook de internationale studenten op ROOM
terecht. In 2019 werd een deel van de woningen voor die doelgroep op
proef op ROOM gezet. Met succes. In een mum van tijd hadden 1.000
woningzoekende internationals een woning geboekt. Onder de noemer
University Housing kunnen in 2020 al deze woningen op ROOM worden
geadverteerd. Internationale studenten kunnen zo vooraf kiezen uit het
voor hen gereserveerde aanbod (afhankelijk van de onderwijsinstelling).
Na afloop van hun huurcontract hebben deze internationale studenten
de mogelijkheid door te verhuizen. Ook zij bouwen dan immers
wachttijd op. Vooral makkelijk als ze hier verder studeren.

OK
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‘HET LEUKSTE AAN DIT HUIS IS
DAT ER ALTIJD WEL IEMAND IS,
OF HET NOU VIER UUR ’S NACHTS
IS OF DRIE UUR ’S MIDDAGS.’
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EEN WARM WELKOM
‘Feeling at home abroad’ is een motto dat we voor onze internationale
klanten hoog in het vaandel voeren. Ze komen aan op Schiphol, vaak
na een heel lange vlucht, en moeten dan rechtstreeks door naar
DUWO, waar immers de sleutel van hun woonruimte voor de komende
tijd op hen ligt te wachten. Dan is het ﬁjn als je op een hartelijke manier
wordt ontvangen. Ook Nederlandse studenten vinden het prettig om
een beetje te worden ingepraat als ze hun (eerste) kamer betrekken.
Daarom zorgen we dat grote groepen internationals zo mogelijk al op
het vliegveld worden opgevangen, naar de trein worden begeleid of
worden opgehaald met een shuttlebus en aansluitend een warm
welkom krijgen. En dat Nederlandse studenten welkomstgesprekken
met de beheerder van hun wooncomplex krijgen.

‘ONE MORE
STROOPWAFFLE’

Internationals die begin 2029 in het
International Student House op de Delftse
TU-Noordcampus werden ontvangen, werden
in een enquête naar hun oordeel gevraagd. De
studenten gaven gemiddeld een cijfer 8,3 voor de
ontvangst (waarbij ook de snacks in goede aarde
vielen: ‘One more stroopwafﬂe!’ verzocht een
respondant.) De persoonlijke ontvangst door
DUWO-medewerkers werd gewaardeerd
met een 8,6. (Cijfers uit enquête
instroom Delft, februari
2019.)

ONTVANGST BIJ DE GROTE INSTROOM

MOOI EN HIP

MET PLEZIER TERUGKIJKEN
OP JE STUDENTENTIJD

‘Mooi en hip’ oordeelde een regionale krant
over het splinternieuwe studentencomplex
’t Kwartier in Deventer. Het pand kreeg
ook een grote common room.
Die werd ingericht door een
interieurspecialist. De inrichting
is geïnspireerd op de wereld van Charles Dickens.
Ook hier werd vintage meubilair ingezet, evenals
een speciaal ontworpen zes meter lange tafel
van oude deuren. Loungen in stijl dus.

In 2019 werd een groot deel van de internationale studenten in
Amsterdam, Delft, Den Haag en Leiden centraal ontvangen, soms in
samenwerking met onderwijsinstellingen of studentenverenigingen. Het
ging om de studenten die arriveren voor de grote instroom twee maal
per jaar, in februari en augustus. In Delft en Amsterdam werden
feestelijke welkomstbijeenkomsten gehouden, die veel waardering
oogstten bij de internationals.

STUDENTOMATEN

In 2019 plaatsten we in (de common rooms van) achttien grote
studentencomplexen in Amsterdam, Den Haag, Leiden en Wageningen
Studentomaten, grote vending machines met een praktisch aanbod
voor de drukbezette student van nu. Wie hongerig thuiskomt na een
lange dag college, kan even een snackje kopen (het merendeel voor
één euro). Fietslampje kapot als je ’s avonds op pad moet? Voor twee
euro biedt de automaat er een aan. En de student uit het buitenland die
bij aankomst nog zonder internetkabel zit, vindt er voor vijf euro een in
de Studentomaat. In 2020 komen de vending machines in meer
complexen te staan.

VERBINDING

“Onze gezamenlijke uitdaging? Zoeken naar kleine dingen die de
verbinding met klanten versterken en het makkelijker maken voor onze
studenten.” (Barend Kuenen, bestuurder DUWO.)

zo’n plek. Een studentencomplex is een community. Dan moet er ook
gelegenheid zijn om die community te beleven. Met die insteek was de
DUWO Common Room geboren. Een leuk ingerichte huiskamer van
formaat, waar de bewoners gezellig kunnen loungen met huisgenoten,
spelletjes doen, samen studeren enzovoort.

Elke student is anders. Maar alle studenten hopen op een ﬁjne
studietijd en een gelukkig studentenleven. Een goede betaalbare
woning waar je je helemaal thuis voelt, is dan onmisbaar. Wij proberen
om studenten zo’n woning te geven. Liefst dichtbij de universiteit of
hogeschool. Waar leuke buren en huisgenoten zijn en mogelijkheden
om die te ontmoeten en waar allerlei voorzieningen om de hoek zijn.
Voor internationale studenten hanteren we een soortgelijke ﬁlosoﬁe,
voor hen speciaal gericht op ‘feeling at home abroad’. Met dat alles
hopen we studenten blij en tevreden te maken. Terwijl ze bij ons wonen,
maar ook aan het eind van hun studie, zodat ze met plezier kunnen
terugkijken op hun studententijd en hun woning van DUWO.

PALEIS VOOR EEN PRIKKIE

In 2019 hebben we vier grote common rooms ingericht, twee in nieuwe
studentencomplexen en twee in een bestaand complex. Alle met een
verschillende inrichting en beleving. Zo kregen het nieuwe Leemansplein in Den Haag en in ’t Kwartier in Deventer een grote trendy
common room. Totaal andere common rooms werden ingericht op
campus Uilenstede in Amstelveen. Twee bestaande ruimtes werden
‘okergoud’ geverfd en hip gerestyled na een aantal inkoopsessies bij de
plaatselijke kringloopwinkel. Het werd met recht een ‘Paleis voor een
prikkie’. Bewoners zijn enorm enthousiast en vulden de inrichting aan.
Het is er wel heel druk: elke avond zitten er bewoners van campuscomplexen waar nog geen gerestylede common room is. Zij zijn in
2020 aan de beurt.

COMMUNITY EN COMMON ROOMS

We proberen ons op veel manieren in te zetten voor communityvorming
op campussen en in studentencomplexen en -huizen. In traditionele
studentenhuizen bestaat sinds jaar en dag de gemeenschappelijke
ruimte waar bewoners gezellig met huisgenoten kunnen zijn. In de grote
nieuwere studentencomplexen ontbreekt zo’n ontmoetingsplek. We
hebben in afgelopen jaren gemerkt dat ook daar grote behoefte is aan
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‘YOU JUST LEFT HOME WITH
ALL YOUR LUGGAGE, READY
TO EMBARK ON THE BEST
JOURNEY OF YOUR LIFE.’
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VOOR STUDENTEN
DOOR STUDENTEN
We werken graag met onze klanten samen. We leren van ze en zij van
ons. Ze worden regelmatig betrokken bij toekomstplannen. We vragen
hun mening of advies. Dat gebeurt via de huurdersorganisaties, maar
ook met klantenpanels, workshops en enquêtes. Ook werken studenten
voor ons, bijvoorbeeld in een bijbaan in onze organisatie, naast hun
studie. Of als studentbeheerder.

STUDENTBEHEERDERS

Wie weet er meer van het studentenleven dan de student zelf? En wie
kent een studentencomplex beter dan een student die er zelf al een
tijdje woont? En wat is leuker dan dat je klanten in je eigen organisatie
meewerken? ‘Voor studenten door studenten’. Met die insteek kozen
we er in 2019 voor om studentbeheerders te gaan inzetten. Het gaat
om bewoners die tegen een vrijwilligersvergoeding meehelpen met het
beheer van een studentencomplex. Ze heten nieuwkomers welkom,
dragen zo nodig een sleutel over, houden een oog op veiligheid en
hygiène, beantwoorden vragen over de woningen en het gebouw, doen
kleine reparaties en werken samen met technisch en sociaal
beheerders.

HET WEB, HET OOR EN HET OOG
DUWO CRIBS

We gebruiken het allemaal voor de vele contacten die we dagelijks met
klanten hebben: het web, het oor en het oog. Onze klanten kunnen al
hun (administratieve) zaken met ons online doen. Ook de meeste
klantcontacten gaan online (klantcontactformulieren, e-mail, sociale
media). Daarnaast zijn er veel traditionele contacten: telefonisch via het
klantcontactcentrum, aan de verhuurbalie, gesprekken met beheerders
enzovoort. In 2019 is veel gedaan om onze klantcontacten – online en
offline - up to date te krijgen en verder te ontwikkelen. Een app en
nieuwe telefonie met chatmogelijkheden komen volgend jaar.

In Leiden werkt DUWO al lange tijd met succes met studentbeheerders.
Delft volgde. Daar waren er eind vorig jaar 32. In Amsterdam gingen ze
in 2019 voor het eerst aan de slag, op de Spinozacampus en in de
Oudemanhuispoort. In 2020 zullen meer studentencomplexen
studentbeheerders krijgen, ook in Den Haag.

HUURDERSORGANISATIES

Bewonersparticipatie en studenten gaan goed samen. Studenten zijn
kritisch, werken zich snel in de materie in en houden graag een hand
aan het roer. Vandaar dat we bij DUWO bewonersinspraak al zestig jaar
serieus nemen. We hebben vijf huurdersorganisaties voor studenthuurders in vijf steden. In Den Haag werken we samen met De Eerste
Kamer, in Leiden met BRES, in Delft met WijWonen, in Amstelveen met
de Vereniging Bewoners Uilenstede en in Amsterdam met Duwoners.

Het oog wil ook wat. In 2019 begonnen we met het maken van video’s
in studentenhuizen, die op Facebook verschijnen. Hoe is het om er te
wonen? Wat is er bijzonder aan je studentenhuis? Hoe zien de kamers
eruit? Hoe zijn ze erin gekomen? Dat en veel meer komt in DUWO
Cribs aan de orde. Ook voor buitenlandse studenten zijn er ﬁlmpjes.
Daarin doen internationals die
hier al een tijdje wonen verslag
van hoe het werkt in ons land,
de eigenaardigheden van de
DUWO-APP
Nederlandse cultuur en veel
Hij is er nog niet, maar
andere typisch Nederlandse
is wel in ontwikkeling:
de DUWO-app. Sinds
zaken (‘My ﬁrst time… Coming
november 2019 wordt er
to the Netherlands’). Meer
druk gebrainstormd met
video’s over leuke of praktische
huurdersorganisaties en
onderwerpen zijn in aantocht.
bewoners over wat je met

WEBCARETEAM

In 2019 gestart en nu nog op proef. De start was zo succesvol dat het
team in juli al werd uitgebreid. In juni 2020 gaan we het webcareteam
evalueren en beslissen we of het een vaste manier wordt voor
klantcontacten. Facebook is met 77 procent van alle contacten
verreweg het belangrijkste kanaal. Daarna Twitter met 21 procent.
In 2019 werden 4.850 berichten afgehandeld. Daarvan werd 37 procent
binnen een minuut opgepakt. Vragen zijn algemeen van aard of
volgens deze top vijf: 1. geldzaken, 2. reparatieverzoek/storing,
3. klacht, 4. huur-overeenkomst en 5. ROOM. De (directe) waardering
van klanten voor dit soort contacten is groot.

NIEUWE OVEREENKOMST VOOR SAMENWERKING

In december 2019 tekenden vier van de huurdersorganisaties voor
studenten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met ons.
De laatste dateerde van ruim twee en een half jaar daarvoor. In de
nieuwe overeenkomst staat dat de partijen (nieuw) beleid in drie fasen
bespreken: verkenning, uitwisseling van informatie en tenslotte overleg
dat tot het formele advies van de huurdersorganisaties leidt. Op die
manier zijn ze vanaf het begin af aan bij ons beleid betrokken zoals we
dat graag willen: ‘voor studenten door studenten’.

8

een goede DUWO-app
moet kunnen doen. De top
drie is: 1. Online betalen,
2. Reparatieverzoeken
kunnen doen en 3. De
wasmachine QR-code
erop. We gaan de app in
2020 ontwikkelen.
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METEN IS WETEN
‘WHEN IT COMES
TO CULTURE IN
THE NETHERLANDS,
DUTCH PEOPLE CAN
COME ACROSS AS A
BIT DIRECT..’

Werden onze klanten in 2019 ook daadwerkelijk tevreden van de
dingen die we doen? Die vraag kunnen we steeds beter beantwoorden.
We kregen daarin afgelopen jaar meer en meer inzicht. Klanttevredenheid komt tevoorschijn via huurderspanels, enquêtes en verzamelde
data. Onze eigen data, maar ook big data, bijvoorbeeld vanuit social
media. En via een beheer-app kunnen complexbeheerders, die
dagelijks contact hebben met klanten, hun bevindingen nu beter
bijhouden. Ook dat is belangrijk om het effect van maatregelen te
meten. De instrumenten om de resultaten in te zien, verbeterden. Op
dashboards kunnen we nu de klanttevredenheid en het effect van onze
maatregelen zichtbaar maken.

ZONNEPANELEN

In 2019 begonnen we met een grootschalige uitrol
van zonnepanelen in het hele werkgebied die tot in
2020 doorloopt. In totaal gaat het om een kleine 4.200
zonnepanelen voor bijna evenveel woningen, waarvan
ruim 1.400 in 2019. Ze hebben een totaal vermogen
van 1,2 MW, dekken 20% van het elektriciteitsverbruik
en zorgen voor een besparing van 60 ton CO2.

DUURZAAMHEID IN
STUDENTENHUISVESTING

Zo konden we zien dat onze klanten in 2019 inderdaad meer tevreden
waren met de dingen die we doen. De cijfers daarover gingen ten
opzichte van 2018 omhoog. In alle opzichten, maar vooral bij de
klantcontacten en de gang van zaken bij het groot onderhoud was er
een stijging waar te nemen.

‘IT KEEPS ME WARM’

“I think DUWO is doing very well, from the application process up to
moving in, all the steps are easy, simple and quick. I appreciate the
signing of the contract, I did it online while I was in Johannesburg
(South Africa) and when I got to Den Haag (Netherlands) I just received
the keys for my room. The room was in a very good condition, clean,
enough space to do yoga and I like it. It keeps me warm in this winter.
Thank you DUWO, keep up the good work.” (Review van internationale
student, enquête na instroom februari 2019.)

INTERNATIONALS

Van oktober tot en met december 2019 werd voor het eerst ook de
tevredenheid van de internationale klanten gemeten. Ze honoreerden
de aankomst in hun woning (‘betrekken woonruimte’) met een 7,9.
De afhandeling van reparatieverzoeken werd beoordeeld met een 8,1.
Voor contacten met DUWO gaven ze het cijfer 7,6. En het vertrek uit de
woning tenslotte scoorde een 8.

Huisvesten van studenten, jeugd die de toekomst heeft, geeft ons de
verantwoordelijkheid om dat zo verantwoord mogelijk te doen. Zo
toekomstbestendig mogelijk dus. Met zo min mogelijk impact op de
planeet. Daarom proberen we onze studentenhuisvesting in alle
opzichten duurzaam te maken met als ultiem doel: in 2050 een
CO2-reductie van 70 procent via maatregelen aan onze studentenwoningen en 30 procent reductie door gebruik van externe CO2neutrale energiebronnen. Daarbij schuwen we niet om vernieuwende
technieken in te zetten. En we proberen onze bewoners mee te krijgen
op de weg naar zo veel mogelijk duurzaamheid. Het helpt dat onze
huurders zelf zich bewust van de noodzaak daartoe tonen.

GASLOZE STUDENTENFLATS

De meeste nieuwe studentencomplexen worden gasvrij gebouwd. In
2019 werden de nieuwe complexen op de Leidse Schans (in beheer)
en ’t Kwartier in Deventer ‘all electric’ opgeleverd. Oude(re) complexen
worden op natuurlijke momenten voor aanpak gasvrij gemaakt of
klaar voor de overstap naar een gasvrije toekomst. In 2020 wordt het
bestaande complex Science Park I (720 woningen) in Amsterdam
volledig gasvrij wordt gemaakt.

DUWO was eind 2019 contractant voor 80% van de energieaansluitingen van huurders. De inkoop is volledig CO2-neutraal.
Elektriciteit is 100% duurzaam op basis van waterkracht en gas wordt
volledig CO2 gecompenseerd (onder meer door bosaanplant). Van alle
elektriciteit die we gebruiken, wekken we momenteel 18 procent zelf op,
het grootste deel via warmtekrachtkoppeling en een klein deel met
zonnepanelen.

DE SPEERPUNTEN

Score klanttevredenheid in 2019 alle studenthuurders
Klantproces

2019

In 2019 kreeg ons beleid voor duurzaamheid vier speerpunten:
energietransitie via gasvrije panden (bouwen of maken), bewustwording
van bewoners, gebruik van bewezen technieken die zich richten op
duurzame opwekking en lagere energiebehoefte én de integratie van
duurzaamheid in het algemene proces van onderhoud en beheer. Met
dat laatste benutten we bewust alle natuurlijke momenten in gebouwonderhoud om toekomstbestendig te worden.

2018

Contact met DUWO

6,9

5,8

Betrekken woonruimte

7,4

7,1

Vertrekken uit woonruimte

6,9

6,7

Reparatieverzoek

7,6

7,4

Groot onderhoud

6,7

4,6

10

11

DUWO IN VOGELVLUCHT 2019

DUWO IN VOGELVLUCHT 2019

NIEUWE TECHNIEKEN IN 2019

We worden ons meer en meer bewust van de noodzaak tot duurzaamheid en zorg voor het milieu. Klimaatverandering tegengaan is daarvoor
een belangrijke drijfveer. Dat blijkt uit de actualiteit, maar wij merken het
ook aan onze studenten.
Begin 2019 lieten de resultaten van een enquête onder 1.100 DUWOhuurders zien dat bijna 70 procent zichzelf als duurzaam inschat. Onze
klanten lieten weten een warme trui aan te trekken, de verwarming niet
hoger te draaien en de lichten uit te doen: 70-85 procent. Ook gaf 85
procent aan van óns te verwachten dat we duurzame woningen
aanbieden. Hoe duurzaam onze huurders (willen) zijn, bleek ook uit hun
motieven. De belangrijkste reden om een duurzame woning te willen
huren was voor 50 procent: tegengaan van klimaatverandering. Slechts
14 procent gaf lagere woonlasten als belangrijkste reden.

Om studentenwoningen duurzaam te maken, werkt DUWO vaak met
veelbelovende vernieuwende technieken. Meestal eerst in een pilot en
bij bewezen succes op grotere schaal. Ook in 2019 werden nieuwe
technieken toegepast.

WATERSTOFGAS OP UILENSTEDE

In twee studentencomplexen op Campus Uilenstede begonnen we een
experiment met een waterstofgasinstallatie. Bij verwarming met
waterstofgas komt in het geheel geen CO2 vrij. Waterstof wordt hier ter
plekke bereid en bijgemengd in de CV-ketels, vooralsnog tot de helft.
Die verhouding moet in komende jaren oplopen. De reductie aan CO2 is
naar verwachting 60 procent.

ENERGIEBEWUSTE BEWONERS

SUPERSLIMME THERMOSTAAT IN DELFT

STUDENT ENERGY RACE

Ondanks dit toenemende energiebewustzijn onder studenten, gaat in
hun woningen nog veel energie verloren, bijvoorbeeld door langdurig
douchen, bij vertrek uit huis vergeten de verwarming uit te zetten enz.
DUWO probeert daarom om studenten bewuster met energie om te
laten gaan en zich energiebesparende gewoonten eigen te maken.

Een studentenflat aan de Roland Holstlaan in Delft kreeg in 2019
thermostaten die zo slim zijn dat de verwarming van de kamers zich
naadloos schikt naar het leefprogramma van de bewoner. Na een
succesvolle proef kregen alle 375 woningen er een. Een draadloze
sensor signaleert of er personen aanwezig zijn, stuurt de radiatorkraam
aan, bouwt een actueel gebruiksproﬁel op en regelt de verwarming.
Tijdens de pilot is gemeten dat het apparaatje 20 procent aan gas
bespaart.

BETONKERNACTIVERING IN DEVENTER

Een belangrijk middel om energiebewustzijn onder studenten te
stimuleren is de Student Energy Race. Deze energiebesparingswedstrijd voor studentenhuizen werd ooit opgezet door DUWO.
Tegenwoordig doen huizen van vier studentenhuisvesters in vijf steden
mee. In 2019 werd de zevende editie afgesloten en ging de achtste van
start. De winnaar van de wedstrijd die in 2019 werd afgesloten, haalde
een besparing van 66 procent. De gemiddelde besparing van de 23
deelnemende huizen was 35 procent. De achtste editie, die in
november 2019 begon, loopt tot maart 2020.

Q-TON VOOR HOOG RENDEMENT

Voor de ruimteverwarming in het nieuwe studentencomplex ’t Kwartier
in Deventer wordt een alternatieve techniek gebruikt. Duurzaam
opgewekte warmte bereikt kamers en gangen dankzij ‘betonkernactivering’. Het is een modern verwarmingssysteem waarbij water met
lage temperatuur door leidingen in de kern van de betonnen vloer wordt
gepompt. Binnenruimten krijgen zo een gerieflijke temperatuur. Koelen
in de zomer is ook mogelijk.

In 2019 rustten we ’t Kwartier in Deventer uit met elektrische warmtepompen: Q-tons, een vrij nieuwe warmtepomp die CO2 als koelmiddel
gebruikt en de buitenlucht als bron om warm tapwater te produceren.
We testten het systeem enkele jaren geleden al uit in een Leids
studentencomplex met hulp van een bewoner die er zijn afstudeeronderzoek op uitvoerde. De resultaten ware zo gunstig dat we de pomp
– waar mogelijk - nu vaker toepassen.

Zet alleen producten
in de koelkast
die je koud moet
beware
vruchtgroenten of n. Ongeopende potjes,
biertje
nog niet gaat aanbre s die je voorlopig
ken kun je buiten
je koelkast beware
n!

Je radiator straalt warmte uit. Daarvoor
heeft hij ruimte nodig. Een bankstel pal
voor de verwarming houdt de straling tegen.

Krijg het er
warm van.

En laat ‘m ook
niet te lang
open staan!

Student Energy Coach
Download
de Student
Energy Raceapp via de
appstore! Dat
geeft inzicht
in jullie
prestaties.
Inloggegevens
krijg je in
oktober via
de mail.

naam:

Beheerder(s)

e-mail:

naam:

telefoonnummer:

e-mail:
telefoonnummer:

januari 2020

december 2019
oktober 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

november 2019
1 Start Student
Energy Race

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 Check de studentenergyrace-app!

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
www.facebook.com/studentenergyrace
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Het is een wedstrijd met bewezen belang. In alle edities werden grote
besparingen gerealiseerd, door alle huizen, maar het meest door de
winnaars. Huizen die hebben deelgenomen aan de wedstrijd blijken
jaren later vaak nog steeds een aanmerkelijk lager energieverbruik te
hebben dan voor hun deelname.

gebruiken als n
buite
jnen ’s avonds
Je kunt je gordije ramen. Zo hou je de kou en.
voor
te werk
isola tielaa gje verwarming minder hard
en hoef t je
Trek ze overdag
weer open zodat de
zon
je huis weer opwarm
t!

1
2
3
4
5
6
7

Winnaar november bekend!
Check FB of Insta!

8
9
10
11
12
13
14 Uitreiking maandprijs
november

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 Check de studentenergyrace-app!

26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

februari 2020

Winnaar december bekend!
Check FB of Insta!

8
9
10
11
12
13
14 Uitreiking maandprijs
december

15
16
17
18
19
20
21 Check de studentenergyrace-app!

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

www.studentenergyrace.nl

1
2
3
4
5
6
7

Winnaar januari bekend!
Check FB of Insta!

8
9
10
11
12
13
14 Uitreiking maandprijs januari
15
16
17
18
19
20
21
22 Check de studentenergyrace-app!

23
24
25
26
27
28
29 Einde Student
Energy Race

maart 2020

Student Energy Coach

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Prijsuitreiking winnaars

BESPAREN BELONEN
“Voor studentenhuisvesters is het best lastig om te bekijken
hoe ze positief op energieverbruik kunnen inspelen. Hoe
kunnen we nou verduurzamen? Een van de manieren die
DUWO heeft gevonden om studenten positief met energieverbruik te laten omgaan is door ze juist uit te dagen om
te besparen. Niet straffen voor gebruik, maar belonen
voor besparen.” (Coach Student Energy Race Marien op
Stadsradio Delft, 15 februari 2019.)

Student Energy Race ‘18-’19

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

www.instagram.com/studentenergyrace
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DUWO IN VOGELVLUCHT 2019

STERK FINANCIEEL EN
PERSONEEL FUNDAMENT

DUWO is een stichting zonder winstoogmerk. Toch hadden we ook in
2019 een exploitatieresultaat van 69 miljoen euro. Dat geld is hard
nodig om nu en in de toekomst klaar te staan voor nieuwe studenten.
Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming staan hoog op de agenda
voor de komende jaren en hiervoor is het opgebouwde vermogen hard
nodig. Door ﬁnancieel gezond te blijven, kunnen we blijven investeren
in onze ambities om voldoende betaalbare woningen te bieden voor
studenten uit alle windstreken.

‘THIS YOUTUBE CHANNEL IS ALL
ABOUT SHARING EXPERIENCES!’

TOT BESLUIT

In 2019 waren de acties voor onze klanten en communityvorming en de
focus op duurzaamheid uiterst belangrijke thema’s in ons werk. Maar
natuurlijk hebben we ons met heel veel meer bezig gehouden.
Bijvoorbeeld de aanpak van al ons bezit, oud en nieuw. Of onze
samenwerking met veel partijen, die meewerken om studentenhuisvesting te realiseren en studenten daarin zo prettig mogelijk te laten
wonen. Dat alles wordt weergegeven in ons complete jaarverslag. Onze
jaarrekening en belangrijke verslaglegging over governance staan daar
eveneens in. Het is te vinden op www.duwo.nl.

ONZE MENSEN

Zonder toegewijde medewerkers geen studentenhuisvesting bij DUWO.
Onze medewerkers zijn bevlogen studentenhuisvesters. De dienstverlening die zij bieden, maakt het merk DUWO en leidt tot tevreden
klanten. DUWO blijft investeren in haar medewerkers door bijvoorbeeld
LEAN-trainingen en speciﬁeke trainingen voor klantgerichtheid.

ABONNEER

14

DUWO IN VOGELVLUCHT 2019

EEN EERLIJK THUIS VOOR ELKE STUDENT

DUWO strijdt voor een eerlijk thuis voor elke student, ongeacht achtergrond en nationaliteit.
De beschikbaarheid en betaalbaarheid van studentenhuisvesting zijn hierbij randvoorwaarden.
Daarom zetten we ons onafgebroken in om het aanbod te vergroten, maar we realiseren ons
dat het daarbij ook gaat om een woonbeleving die past bij het leven dat je leidt, om betrouwbare
dienstverlening door DUWO, om de juiste extra services en het faciliteren van levendige
communities.
In samenwerking met onderwijsinstellingen en gemeenten proberen we de individuele student
optimaal in zijn omgeving te integreren. Dit doen we door op innovatieve wijze sociale functionaliteit
centraal te stellen in de gebieden die we ontwikkelen. We kijken daarbij ook
hoe studentenhuisvesting de aantrekkelijkheid van gemeenten kan vergroten. Veiligheid en
duurzaamheid staan hierbij voorop. Onze medewerkers zetten zich met grote betrokkenheid
in om aan de woonwensen van onze klanten te kunnen voldoen. Zo werken we aan vlotte, adequate
en persoonlijke dienstverlening, voor en met studenten.

DUWO Studentenhuisvesting
Professor Schermerhornstraat 4
2628 PZ DELFT
E zakelijk@duwo.nl
T 088-2353896 (lokaal tarief)

DUWO.NL

