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Voorwoord
Voor u ligt een samenvatting van het ondernemingsplan van 

studentenhuisvester DUWO voor de jaren 2011 tot en met 2015.

Het is gemaakt in een tijd dat zich donkere wolken samenpakken boven

de studentenhuisvesting in Nederland. In dit plan staat de vaste koers

die DUWO in de komende jaren wil varen en die – naar ik hoop – naar 

betere tijden leidt. Misschien kan ik over vijf jaar wel constateren dat

de studentenhuisvesting in Nederland eindelijk goed is geregeld.

De donkere wolken van nu zijn het rumoer in de volkshuisvesting, de 

economische onzekerheden, een stagnerende bouwmarkt, nadelige 

sectorheffingen van de overheid en de slecht passende bouwregelgeving. 

Tegelijkertijd is dit onzekere heden ook een tijd van enorme uitdagingen 

voor ons. Het is immers een fantastische tijd, waarin steeds meer jonge 

mensen besluiten te gaan studeren, waarin buitenlandse studenten graag 

en in groten getale voor onze universiteiten en hogescholen kiezen en 

waarin nieuwe initiatieven in onderwijsland opbloeien. Dat alles draagt bij 

tot een verbetering van het kennisklimaat in Nederland. En bij DUWO 

prijzen we ons gelukkig daar een (bouw)steentje aan te kunnen bijdragen. 

De zeer herkenbare karakteristiek van groeiende studentenaantallen en 

oplopende kamertekorten maken voor ons deel uit van de genoemde 

uitdagingen. Voor degenen die DUWO een beetje kennen, zal het dan ook 

geen verrassing zijn dat we – juist nu – met een ambitieus ondernemings-

plan komen, waarin de focus sterk ligt op het bouwen van veel en 

betaalbare studentenkamers.

Het is immers een 

fantastische tijd, waarin 

steeds meer jonge mensen 

besluiten te gaan studeren.
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Ons nieuwe ondernemingsplan is op een bijzondere manier tot stand 

gekomen: niet alleen achter het bureau van onze beleidsmakers, maar 

vooral in ons brede werkveld. DUWO heeft in de afgelopen maanden veel 

gesprekken gevoerd met de partijen waarmee we de afgelopen jaren 

hebben samengewerkt. We hebben ze gevraagd wat ze vonden van onze 

prestaties in de periode van het oude ondernemingsplan en wat ze ons 

adviseren voor de komende periode. Onderwijsinstellingen, gemeenten en 

studentenorganisaties uit ons hele werkgebied, onze eigen medewerkers 

en de huurders van DUWO: zonder uitzondering inspireerden zij ons tot 

de ambitie die uit dit ondernemingsplan spreekt. 

Ik nodig u uit hierin te lezen waar DUWO voor staat en wat onze plannen 

voor de komende jaren zijn. Ik hoop dat u even enthousiast wordt als

wij zijn.  

Mr. J. J. Benschop

Algemeen directeur

1 december 2010

DUWO heeft in de afgelopen 

maanden veel gesprekken 

gevoerd met de partijen 

waarmee we de afgelopen 

jaren hebben samengewerkt. 
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DUWO in vogelvlucht
Een historie van vijfenzestig jaar, de keuze voor studentenhuisvesting, 

de samenwerking met onderwijsinstellingen en andere partners en de 

enige echte DUWO-formule.

Geschiedenis

Stichting DUWO is de oudste studentenhuisvester van Nederland. In 1945 

zette haar verre voorganger, de stichting studentenhuisvesting van de 

Technische Hogeschool in Delft, de eerste studentenwoningen van het land 

neer. In de loop der jaren ontwikkelde deze stichting zich tot een ervaren, 

gespecialiseerde en vernieuwende studentenhuisvester, eerst alleen in 

Delft, later ook in Den Haag, Amsterdam, Amstelveen en leiden. Deze 

studentenhuisvester voorzag Nederland van de eerste studentenflat, het 

eerste megastudentencomplex, de eerste semi-permanente studenten-

huisvesting, het eerste hostel voor buitenlandse studenten en het 

campuscontract. Sinds 2007 bestaat DUWO uit een centrale groep en vier 

vestigingen (Amsterdam, Delft, Den Haag/leiden en Short Stay Housing). 

Eind 2010 verhuurde en beheerde DUWO ruim 17.000 woningen en kamers 

in de westelijke Randstad.

 

De keuze voor studentenhuisvesting

DUWO heeft nadrukkelijk voor studentenhuisvesting als primaire taak en 

als specialisme gekozen. Die keuze is gemaakt, omdat ons bezit op 

studenten is gericht en omdat we een historisch gegroeide affiniteit met 

die doelgroep hebben. We zijn ervan overtuigd dat een zelfstandige 

categorale corporatie het meest kan betekenen voor onze doelgroep. 

DUWO heeft nadrukkelijk 

voor studentenhuisvesting 

als primaire taak en als 

specialisme gekozen.
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De canon van DUWO

1945 Oprichting Stichting tot Huisvesting van Studenten der 

Technische Hogeschool

1949 Eerste studentenhuisvesting van Nederland

1958 Eerste studentenflat van het land

1966 Eerste grootschalige studentencomplex van het land  

1981 Eerste semi-permanente studentenhuisvesting 

1991 Opening eerste hostel in Nederland voor buitenlandse studenten 

1993 Oprichting Kamerwinkel 

1995 Ontstaan DUWO na fusie met corporatie Hof van Delft

1997 DUWO aan de slag in Den Haag

1999 Oprichting brancheorganisatie studentenhuisvesting

2000 Eerste project met collegiale financiering

2003 Ontwikkeling van de spacebox, eerste activiteiten in Amsterdam

2004 DUWO aan de slag in leiden

2005 Oprichting Adviesraad Studentenhuisvesting, fusie Intermezzo, 

oprichting Studentenwoningweb

2006 campuscontract (uitvinding DUWO) in Burgerlijk Wetboek

2007 Afronding reorganisatie DUWO; vier vestigingen en de groep 

2008 Snelste bouw permanente studentenhuisvesting ooit

2009 4.000ste short stay-woning

2010 Oudste houder KWH-label (sinds 1999)

1945 Oprichting Stichting tot 

Huisvesting van Studenten 

der Technische Hogeschool.
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DUWO wil studenten een goed, betaalbaar, prettig en veilig onderdak 

bieden. DUWO probeert vanuit de gemaakte keuze de juiste condities te 

creëren voor voldoende en goede studentenhuisvesting naar de behoeften 

van de student. Ook levert ze een actieve bijdrage aan het bevorderen 

van slim en toegepast beleid, wetten en regels.

De student is voor DUWO niet één doelgroep. We onderscheiden meerdere

(sub)doelgroepen. Een belangrijk onderscheid is dat tussen de reguliere 

studenten, die een volledig onderwijsprogramma volgen, en de buitenlandse 

studenten, die in ons land een beperkt onderwijsprogramma volgen. 

Reguliere studenten worden weer onderverdeeld in jongerejaars- en 

ouderejaarsstudenten. Beide groepen hebben verschillende behoeften als 

het gaat om huisvesting. Verder onderscheidt DUWO nog enkele bijzondere 

groepen studenten met kenmerkende woonwensen, zoals muziekstudenten, 

topsportstudenten, studenten aan topinstituten en autistische studenten.

De student volgens DUWO

•	 heeft	een	laag	inkomen

•	 heeft	een	dringende	huisvestingsbehoefte

•	 heeft	geen	inschrijfduur	voor	de	reguliere	huurmarkt

•	 komt	uit	binnen-	en	buitenland

•	 heeft	een	beperkte	woon-	en	leefervaring

De DUWO-formule
Het specialisme van DUWO komt tot uiting in de DUWO-formule. Hoewel onze 

producten en diensten constant in ontwikkeling zijn, heeft DUWO in de loop der 

jaren een aantal vaste ingrediënten ontwikkeld, die samen de DUWO-formule 

voor studentenhuisvesting vormen. centraal hierin staan tijdige beschikbaarheid 

en betaalbaarheid. Verder ziet de DUWO-formule er zo uit:

Verder onderscheidt DUWO 

nog enkele bijzondere 

groepen studenten met 

kenmerkende woonwensen.
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• Snelle laagdrempelige toewijzing.

 De toewijzingsregels zijn beperkt en transparant. DUWO biedt 

duidelijke klantinformatie en één (digitaal) loket voor het aanbod. 

Bij onzelfstandige woningen werkt DUWO met instemming of coöptatie;

• Tijdige beschikbaarheid door verhuur met campuscontract.

 Het campuscontract zorgt ervoor dat woningen voor studenten 

beschikbaar blijven;

• Toegepast Programma van Eisen.

 Voor nieuwbouw heeft DUWO een op studentenhuisvesting gericht 

programma van eisen ontwikkeld;

• Aanvaardbare prijs-kwaliteitverhouding.

 Een betaalbare huur is voor veel studenten het belangrijkste 

zoekcriterium. Alle beleid is gericht op het laag houden daarvan.

 DUWO heeft een inflatievolgend huurbeleid en houdt rekening met

 de jongerengrens voor huurtoeslag en de totale bruto woonlasten;

• Intensief sociaal en technisch beheer.

 DUWO-beheerders zijn veel aanwezig in de studentencomplexen.

 Ruimte voor vrijheid en eigen initiatief van studenten staat tegenover 

een onverbiddelijk lik-op-stukbeleid bij het overtreden van de regels;

• Huurders betrekken bij beleid en beheer.

 DUWO neemt bewonersparticipatie serieus en voert regelmatig overleg 

met bewonerscommissies en huurdersorganisaties op basis van een 

participatiereglement;

DUWO heeft een inflatievolgend 

huurbeleid en houdt rekening 

met de jongerengrens voor 

huurtoeslag en de totale bruto 

woonlasten.
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• Op maat gesneden producten en diensten.

 Maatwerk in dienstverlening voor de doelgroep studenten;

• Apart bedrijfsonderdeel voor huisvesting buitenlandse studenten. 

Huisvesting voor buitenlandse studenten is een bijzondere tak van sport. 

Een aparte business unit zorgt bij DUWO voor deze short stay housing.  

• De campusfilosofie.

 Door de vele studentenvoorzieningen en de prettige en veilige 

woonomgeving biedt de campus een aantrekkelijk woon- én leerklimaat. 

DUWO ziet daarom de campus als een uitstekende vorm van huisvesting 

voor studenten.

Je studietijd vergeet je nooit meer!

DUWO wil met goede, betaalbare en veilige studentenhuisvesting voor 

studenten de voorwaarde bieden voor een onvergetelijke studietijd. De 

studiejaren moeten – net als voor voorgaande generaties – die spannende 

tijd zijn waarin je de wereld ontdekt en die je nooit meer vergeet...

DUWO & Co
DUWO huisvest vaak studenten met samenwerkingspartners. Ook bouwen 

wij nieuwe studentencomplexen regelmatig samen met partners. Bij het 

maken van beleid op alle mogelijke fronten zoeken we eveneens veelvuldig 

samenwerking met belanghebbenden. DUWO is altijd op zoek naar nieuwe 

partners en nieuwe vormen van samenwerking. Initiatieven van andere 

partijen zijn altijd welkom. 

Onderwijsinstellingen

In de loop der jaren heeft DUWO een uitgebreid netwerk opgebouwd

van onderwijsinstellingen waarmee ze samenwerkt. De belangrijkste

Door de vele 

studentenvoorzieningen en 

de prettige en veilige 

woonomgeving biedt de 

campus een aantrekkelijk 

woon- én leerklimaat.
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Een samenwerking waar muziek in zit

Nooit eerder kwam er letterlijk muziek uit een samenwerking die DUWO 

met een onderwijsinstelling had. Dat is veranderd sinds we met het 

Koninklijk conservatorium in zee gingen voor de ontwikkeling van het 

DUWO House of Music. Aan de Haagse Hoefkade staat dit monumentale 

complex voor muziekstudenten: 47 geluidsgeïsoleerde appartementen 

waar de bewoners ongestoord kunnen studeren en muziek maken. Maar 

we wilden toch wel iets van al die muziek naar de buitenwereld laten 

doorklinken. Daarom is er een grote gemeenschappelijke huiskamer met 

podiumfaciliteiten. Daar kunnen buurtbewoners op gezette tijden komen 

luisteren naar concerten (en wij natuurlijk ook). 

samenwerkingspartners waren anno 2010: de Universiteit van Amsterdam, 

de Vrije Universiteit, de Technische Universiteit Delft, Inholland, UNEScO-

IHE, de Haagse Hogeschool, het Koninklijk conservatorium en de 

Universiteit leiden. De samenwerking betreft onder meer de huisvesting 

van buitenlandse gasten en de ontwikkeling van nieuwe studenten-

complexen. Dankzij de goede contacten kon DUWO in 2005 de Adviesraad 

Studentenhuisvesting oprichten. Daarin oefenen onderwijsinstellingen en 

studentenvakbonden invloed uit op het beleid van DUWO.

In de Adviesraad 

Studentenhuisvesting 

oefenen onderwijs-

instellingen en studenten-

vakbonden invloed uit op 

het beleid van DUWO.
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Andere samenwerkingspartners
Behalve met de onderwijswereld werkt DUWO intensief samen met 

gemeenten in haar werkgebied. Daarbij zitten we vaak aan tafel - meestal 

ook weer met onze onderwijspartners – tijdens speciale studentenhuis-

vestingsoverleggen. Met grote gemeenten in het werkgebied maakt DUWO 

prestatieafspraken over de te realiseren studentenhuisvesting. 

Samenwerking met andere studentenhuisvesters vindt DUWO bij Kences, 

het Kenniscentrum voor Studentenhuisvesting, dat in de afgelopen jaren 

een stevige positie in de volkshuisvesting heeft verworven. Voor de 

ontwikkeling en financiering van nieuwbouw werkt DUWO veelvuldig 

samen met collega-corporaties die maatschappelijk willen investeren in 

studentenhuisvesting. Met de vier huurdersorganisaties voert DUWO 

overleg over beleid en beheer. Op een ander niveau wordt over beheer 

gesproken met bewonerscommissies en nestoren. Individuele huurders 

worden geraadpleegd via digitale enquêtes bij aanvang van de verhuur 

en bij vertrek.

Met grote gemeenten in 

het werkgebied maakt 

DUWO prestatieafspraken 

over de te realiseren 

studentenhuisvesting.
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Voor de ontwikkeling 

en financiering van 

nieuwbouw werkt 

DUWO veelvuldig samen 

met collegacorporaties 

die maatschappelijk 

willen investeren in 

studentenhuisvesting.
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De markt van DUWO
Geen ondernemingsplan zonder een grondige bestudering van de 

markt. DUWO houdt permanent een vinger aan de pols van de markt 

voor studentenhuisvesting. In de komende jaren blijven de studenten-

aantallen groeien en de internationalisering is een blijvertje.

Explosieve groei studentenaantallen
Het aantal studenten is de laatste jaren hard gegroeid. Ieder jaar namen 

de studentenaantallen weer meer toe dan de groeiprognoses van het 

Ministerie van OcW, die al een forse stijging voorspelden. Voor de groei 

zijn drie belangrijke oorzaken: de onderwijsparticipatie van vrouwen en 

allochtonen neemt toe, demografische veranderingen (het aantal personen 

in de studerende leeftijd groeit) en de internationalisering van het hoger 

onderwijs (Nederlandse onderwijsinstellingen doen het goed bij 

buitenlandse studenten). 

De toename van het aantal studenten is een wenselijke ontwikkeling, want: 

goed voor de internationale concurrentiepositie van Nederland en de 

regionale en lokale economie. Een groei van studentenaantallen betekent 

echter wel iets voor de infrastructuur van de hoger-onderwijssteden in 

Nederland. In 2009 raamde het kenniscentrum voor studentenhuisvesting 

Kences het actuele tekort aan studentenwoningen in Nederland op 

ongeveer 23.000 eenheden. Ook de minister van VROM constateerde in 

2010 op basis van onderzoek1 dat met name in de Randstad een sterk 

overspannen kamermarkt heerst. 

Ieder jaar namen de 

studentenaantallen weer meer 

toe dan de groeiprognoses van 

het Ministerie van OcW.
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Het Ministerie van OcW2 verwacht dat het aantal studenten aan het hoger

onderwijs tot 2014/2015 zal toenemen met nog eens bijna 90.000 studenten 

(tabel 1). Bij een gelijkblijvend aandeel uitwonende studenten neemt de 

woningvraag als gevolg hiervan in de komende jaren toe met circa 50.000 

eenheden. Dit is nog exclusief de woningvraag van buitenlandse (short stay) 

studenten. OcW verwacht dat de groei zeker aanhoudt tot 2020.

Tabel 1 Ontwikkeling aantal studenten en woningvraag studiejaar 

2009/2010 tot 2014/2015

2009/2010 2014/2015 Toename2 %Uitwonend3 Extra
woningvraag

HBO* 331.000 381.900 50.900 48% 24.432

WO 227.100 264.900 37.800 74% 27.972

Totaal 558.100 646.800 88.700 - 52.404

Internationalisering is ‘here to stay’ 
In Nederland is ongeveer 7% van de studenten van niet-Nederlandse 

nationaliteit4. Dat is veel lager dan de top van Europa waar dit aandeel 

boven de 10%5 ligt. OcW en de onderwijsinstellingen zetten in op een groei 

van het aandeel in Nederland. De ontwikkeling van het aantal buitenlandse 

studenten is echter moeilijk te voorspellen en wordt ondermeer bepaald 

door de ambitie van de onderwijsinstelling en het (onderwijs)beleid in de 

landen van herkomst. Feit is dat de internationalisering een van de 

belangrijkste oorzaken is van de enorme groei van de studentenaantallen 

in de afgelopen jaren.6

In Nederland is ongeveer 7% 

van de studenten van niet-

Nederlandse nationaliteit.

1 LaaglandAdvies (2010), Contrasten in de Kamermarkt
2 Ministerie van OCW (2010), beleidsmatige raming RR2010 (Lector)
3 Ministerie van VROM (2009), Cijfers over wonen, wijken en integratie 2009
4	 Cijfers	over	studiejaar	2009/2010	van	Nuffic
5 Duitsland 11,3%, in België 10,5%, Denemarken 9,0%, Zweden 10,3%, Europees gemiddelde 8%.
6 Research voor Beleid (2010) Aanmeldingsgolf door crisis?, analyse van studentenaantallen en 

studiemotieven 2009-2010

* Exclusief deeltijd-HBO
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Als gevolg van de economische crisis, maar ook door het opschroeven van 

taaleisen, verhoging van collegegelden en verwachte bezuinigingen op 

beurzenprogramma’s, houdt DUWO (in haar werkgebied) rekening met een 

afvlakking van de groei of een tijdelijke dip in de komende jaren. Vanuit de 

ambities van onderwijsinstellingen en het belang dat in Den Haag aan de 

kenniseconomie wordt gehecht, zal de vraag naar short stay-voorzieningen 

op langere termijn echter blijven toenemen. 

In het studiejaar 2008/2009 studeerden ongeveer 45.000 buitenlandse 

studenten in Nederland. Bij een gelijk aandeel buitenlandse studenten, 

zullen bij de geraamde groei van het aantal studenten in het studiejaar 

2014/2015 bijna 10.000 meer buitenlandse studenten in Nederland 

studeren dan in studiejaar 2008/2009. Al deze studenten hebben een 

acute woningbehoefte. 

Studentenhuisvesting in het werkgebied van DUWO
De steden waar DUWO actief is, staan bij VROM allemaal op de lijst van 

overspannen woningmarktgebieden voor studenten: in Amsterdam, Delft 

en leiden is de markt zeer gespannen, in Den Haag gespannen. lokale 

marktonderzoeken ondersteunen deze conclusies. In het werkgebied van 

DUWO bestond eind 2010 een (toekomstige) opgave voor de toevoeging 

van bijna 19.000 studentenwoningen (tabel 2). Dit is een hard cijfer, dat 

een plek heeft in programma-akkoorden, woonvisies en prestatieafspraken 

en tevens uitgangspunt is voor de doelen van DUWO in komende jaren. 

In het studiejaar 

2008/2009 studeerden 

ongeveer 45.000 

buitenlandse studenten 

in Nederland.

7 RIGO (2009) Studeren in de Topstad
8 Gemeente Amsterdam (2009), Woonvisie Amsterdam tot 2020, Wonen in de Metropool
9 Gemeente Amsterdam (2009)
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Regio Amsterdam  
De instellingen voor hoger onderwijs in de regio Amsterdam verwachten 

dat het aantal voltijdstudenten aan WO en HBO toeneemt met 22.000, 

namelijk van 87.100 in 2008/2009 naar 109.000 in het studiejaar 

2014/2015. Dit leidt tot een extra behoefte aan studentenwoningen 

van 9.900 tot 2016.7 Dit is inclusief 3.200 woningen voor de opvang 

van buitenlandse studenten, zoals PhD’s (promovendi) en uitwisselings-

studenten. Ook na 2015 wordt nog een groei verwacht.

In haar woonvisie8 benadrukt de gemeente Amsterdam het belang van 

studenten voor de stad. Ze heeft de behoefteprognose daarvoor vertaald in 

een Plan van Aanpak Studentenhuisvesting, waarin het doel is opgenomen 

in de periode 2011 tot en met 2014 9.000 woningen toe te voegen, 

waarvan 5.000 door nieuwbouw.9 Het plan richt zich op bestaande 

nieuwbouwplannen die een steuntje in de rug nodig hebben, de ombouw 

van kantoren, labelen van bestaande kleine woningen en behoud van 

bestaande containerdorpen. In Amsterdam ligt een forse opgave, waar 

DUWO en de drie andere studentenhuisvesters in de stad op worden 

aangesproken. In Amsterdam trekt DUWO hierin op met vaste 

samenwerkingspartner Rochdale. 

Tabel 2 De lokale uitbreidingsopgaven voor studentenwoningen

gemeentelijke doelstelling Horizon Status

Amsterdam 9.000 2011  tot 2015 Programma-akkoord

Delft 3.600 2009  tot 2016 Prestatieafspraken

Den Haag 3.000 2011  tot 2015 Programma-akkoord

leiden 3.000 2011  tot 2015 Doelstelling college

Totaal 18.600

In Amsterdam trekt 

DUWO op met vaste 

samenwerkingspartner 

Rochdale. 
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Amsterdamse wethouder vraagt aandacht voor PhD’s

De Amsterdamse wethouder Wonen, Freek Ossel, heeft DUWO een brief 

gestuurd, waarin hij aandacht vraagt voor de huisvesting van PhD’s, 

buitenlandse promovendi. PhD’s worden in Nederland - in tegenstelling 

tot het in buitenland - niet gezien als studenten, omdat ze tijdens hun 

promotieonderzoek in loondienst zijn van de universiteit. Daarin wijkt 

Nederland af van de rest van de wereld, waarin een promovendus wél als 

student wordt aangemerkt. De wethouder vindt dat dat hier ook moet en 

dat ze als aparte doelgroep op de studentenhuisvestingsmarkt moeten 

worden beschouwd. Hij wijst erop dat PhD’s van zeer grote toegevoegde 

waarde zijn voor de universiteiten en voor de stad Amsterdam, maar 

slechts een bescheiden inkomen hebben. De wethouder schrijft dat hij de 

samenwerking (met DUWO als studentenhuisvester) voor het realiseren 

van de benodigde extra studentenhuisvesting in de stad met veel 

vertrouwen tegemoet ziet. DUWO wil de brief van de wethouder 

gebruiken om de positie van de buitenlandse promovendi in de 

studentenhuisvesting ook elders in het werkgebied duidelijk te maken.

(Uit: DUWO Daily, 2 november 2010, intranet van DUWO)

Delft 
De gemeente Delft kiest er in haar programma-akkoord10 voor structureel 

te investeren in de kenniseconomie, ondermeer door de ontwikkeling van 

het Technologisch Innovatief complex Delft (TIc), Science Port Holland en 

Technopolis. Het doel is buitenlandse bedrijven, studenten, expats en 

kenniswerkers aan te trekken en vast te houden. De Technische Universiteit 

Delft (TUD) verwacht te groeien van circa 16.500 in 2009 naar 20.000 

studenten in 2016, inclusief de buitenlandse studenten.

DUWO wil de positie 

van de buitenlandse 

promovendi in de 

studentenhuisvesting in 

het hele werkgebied 

duidelijk maken.
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Na jaren van forse groei stabiliseerde het aantal buitenlandse studenten in 

het studiejaar 2009/2010 voor het eerst. De TUD verwacht voor de langere 

termijn echter een voortgaande stijging van de aantallen masterstudenten, 

die de daling van de exchangestudenten zal compenseren. Daarnaast levert 

ook de komst van twee HBO-instellingen (Haagse Hogeschool, Hogeschool 

Inholland) naar Delft een extra woonvraag op. In de Woonvisie uit 2009 is 

de uitbreidingsopgave door de gemeente Delft bepaald op 3.600 studenten-

woningen tot en met 2016. Dat is inclusief de vraag van buitenlandse 

studenten. Als enige studentenhuisvester in Delft heeft DUWO zich aan deze 

opgave verbonden in prestatieafspraken met de gemeente. Nieuwbouw is 

het belangrijkste instrument voor uitbreiding. Daarnaast zet DUWO in op 

ombouw van reguliere sociale huurwoningen naar studentenhuisvesting.

De gemeente heeft in haar collegeprogramma aangekondigd een onderzoek 

uit te voeren naar versnellingsmogelijkheden en aanvullende 

nieuwbouwlocaties. 

Den Haag
De gemeente Den Haag wil haar positie als internationale (onderwijs)stad 

van Vrede en Recht verstevigen. Als gevolg daarvan neemt ook het belang 

van studentenhuisvesting toe. De Haagse hogeronderwijsinstellingen 

voorzien tot 2013/2014 een groei van 20%, van 28.000 tot bijna 33.600 

studenten. Met name het aantal internationale studenten zal toenemen, 

van 4.200 tot 6.500 (een groei van 55%).

10 Gemeente Delft (2010) Aan het werk!, Coalitieakkoord Delft 2010-2014

Nieuwbouw is het 

belangrijkste instrument 

voor uitbreiding.
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Vanuit deze groeiambitie en door de komst van het university college van 

de Universiteit leiden (leiden University college The Hague) is het 

geraamde tekort van 1.700 studentenwoningen uit 200811 in het college-

programma verhoogd naar 3.000 woningen. De gemeente is inmiddels 

begonnen met zoeken naar nieuwe geschikte locaties voor nieuwbouw en 

onderzoekt de mogelijkheden voor studentenhuisvesting in bestaande, 

leegstaande kantoren. Als grootste studentenhuisvester in Den Haag zal 

DUWO een belangrijke rol hebben in het realiseren van de opgave. 

DUWO bouwt woningen voor Leiden University College The Hague

Studentenhuisvester DUWO begint met de bouw van 122 semi-permanente 

studentenwoningen in Den Haag voor het leiden University college The Hague, 

dat in september 2010 begint. Het gaat om een in recordtijd te realiseren 

project; de woningen worden al in augustus opgeleverd. De Haagse 

onderwijswethouder Sander Dekker geeft op vrijdag 26 februari het startsein, 

samen met de universiteit en DUWO. Met het leiden University college The 

Hague krijgt ook Den Haag een internationaal academisch instituut voor zeer 

gemotiveerde, excellente studenten uit binnen- en buitenland. Universiteit en 

gemeente hebben DUWO gevraagd de huisvesting voor de studenten van het 

university college te ontwikkelen en te exploiteren. DUWO heeft in andere 

plaatsen al ruime ervaring opgedaan met het in zeer korte tijd realiseren van 

studentenhuisvesting. Door het gebrek aan studentenwoningen en de 

explosieve groei van de aantallen studenten -  zowel de Nederlandse als de 

buitenlandse - is het steeds vaker noodzakelijk om dergelijke projecten op te 

zetten. Ook in Amsterdam huisvest DUWO university collegestudenten.

(Uit: persbericht DUWO, 23 februari 2010)

Als grootste studenten-

huisvester in Den Haag zal 

DUWO een belangrijke rol 

hebben in het realiseren van 

de opgave.
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De Universiteit leiden wil in de periode van 2008 tot 2018 groeien van 

18.000 naar 28.000 studenten.12 Uit een woonwensenonderzoek13 uit 

2008 blijkt dat in leiden een tekort bestaat van 4.150 studentenwoningen, 

waaronder veel reguliere, zelfstandige (starters)woningen voor ouderejaars-

studenten. De uitbreidingsdoelstelling in leiden werd in 2010 door de 

gemeente vastgesteld op 3.000 studenteneenheden. Ze moeten verrijzen 

in lammenschanspark (maximaal 2.000 studenten-enheden) en op 

aanvullende locaties (1.000 eenheden). De groeiambitie van de Universiteit 

leiden is in deze doelstelling meegenomen. DUWO is niet de enige 

studentenhuisvester in leiden, maar heeft wel de ambitie om een 

substantiële bijdrage te leveren aan het lenigen van het tekort.

De uitbreidingsdoelstelling in 

leiden werd in 2010 door de 

gemeente vastgesteld op 

3.000 studenteneenheden.

11 LaaglandAdvies (2008) Van Struyck tot Statig 
12 Universiteit Leiden (2009) Instellingsplan 2010-2014
13 ABF (2008) Sleutels gezocht in Leiden
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De maatschappelijke vraag
Meestal worden ondernemingsplannen achter de bureaus van beleids-

makers gemaakt. Dit ondernemingsplan kwam echter grotendeels tot 

stand in het werkveld van DUWO. We hebben daarvoor met vierentwintig 

samenwerkingspartners en/of stakeholders en het voltallige eigen 

personeel gesproken over de koers en doelen die we in de komende 

vijf jaar moeten kiezen. Dat leverde complimenten, kritiek en adviezen 

op. Hieronder staan de belangrijkste conclusies uit die gesprekken, 

gerangschikt per onderwerp. 

DUWO geeft blijk van goede 

marktkennis en creativiteit bij 

het vinden van oplossingen.

Het specialisme van DUWO
• Onderwijsinstellingen waarderen onze dienstverlening bij studentenhuisvesting;

• Ze vinden dat DUWO de markt goed kent en daarover betrouwbare informatie levert;

• Stakeholders waarderen onze maatschappelijke betrokkenheid;

• DUWO wordt gezien als toegankelijke open, en transparante partner;

• DUWO neemt studenten serieus;

• DUWO is een goede belangenbehartiger voor de studentenhuisvesting;

• DUWO moet een trekkersrol blijven vervullen en de krachten bundelen;

• Op de werkvloer (van verhuur en beheer) moet de relatie tussen DUWO en 

overheden meer inhoud krijgen.

Stel je op als specialist in studentenhuisvestingADVIES
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Uitbreiding van de voorraad
• lof voor onze uitbreiding van de voorraad over de afgelopen vijf jaar, 

de toevoeging van circa 3.600 woningen;

• DUWO geeft blijk van goede marktkennis en creativiteit bij het vinden

 van oplossingen;

• Ook op korte termijn kan DUWO in de vraag van buitenlandse studenten 

voorzien;

• DUWO moet blijven streven naar uitbreiding van de voorraad;

• Onderwijsinstellingen vragen specifiek om flexibele uitbreiding van de 

voorraad voor buitenlandse studenten (inclusief promovendi);

• Betaalbaarheid en kwaliteit moeten hand in hand gaan;

• Huurdersorganisaties vragen evenwicht tussen aanbod voor Nederlandse 

en buitenlandse studenten.

• DUWO moet tijdig en duidelijk aangeven aan welke reële taakstelling ze 

kan voldoen;

• Meer aandacht voor verwachtingsmanament (haalbaarheid, doorlooptijd) 

is noodzakelijk;

• Kwantiteit mag niet ten koste gaan van (de differentiatie in) kwaliteit.

Zorg voor extra studentenwoningen ADVIES

Kwantiteit mag niet ten koste 

gaan van (de differentiatie in) 

kwaliteit.
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De financiële positie
• Waardering van stakeholders voor het behoud van de A-status bij DUWO;

• Bezuinigingen in beheer en werkapparaat hebben laten zien dat DUWO 

de uitgaven beheerst;

• DUWO heeft een transparante financiële positie;

• DUWO is creatief in het zoeken (en vinden) van oplossingen voor 

financiering;

• Voor de totale opgave in het vakgebied is de financiële positie van DUWO 

te beperkt;

• Kritische elementen zijn de hoge onrendabele top en de afhankelijkheid 

van externe financiering;

• DUWO moet de onrendabele top van studentenwoningen omlaag brengen;

• DUWO moet zich hard maken voor de herinvoering van huurtoeslag voor 

kamerbewoners.

Huurbeleid
• Waardering van stakeholders voor het inflatievolgend huurbeleid van 

DUWO;

• Huurdersorganisaties en onderwijsinstellingen vinden dat het maximale 

huurprijsniveau is bereikt (door gestegen bouwkosten, hogere huren en 

servicekosten);

• Vooral buitenlandse studenten hebben last van de prijsstijgingen door 

dat huurtoeslag niet mogelijk is;

Ga uit van reële ambities

Zorg voor betaalbare studentenhuisvesting

ADVIES

ADVIES
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neem de verantwoordelijkheid
die hoort bij het campuscontract ADVIES

• Onderwijsinstellingen en studentenvakbonden vragen DUWO het (door 

overheidsmaatregelen) afnemende studenteninkomen op de agenda te

 zetten en de weerslag daarvan op studentenhuisvesting te onderzoeken;

• Stakeholders vragen om concrete doelen bij investeringen in energiebesparing.

Het campuscontract
• Stakeholders vinden dat het campuscontract de doorstroming in 

studentenwoningen daadwerkelijk op gang houdt;

• Het reistijdencriterium (voorrang op een woning voor studenten met 

grote reisafstand) wordt ondersteund door huurdersorganisaties, zolang 

het coöptatie niet in de weg zit;

• Huurdersorganisaties en belangenverenigingen van studenten vinden

 dat de informatie aan de individuele huurder over het campuscontract 

beter moet;

• Dat DUWO ook huurders zonder campuscontract zo’n huurovereenkomst 

aanbiedt, is volgens huurdersorgansaties akkoord. De manier waarop

 dat gebeurt - zonder vervangende huisvesting en verhuiskosten-

vergoeding - niet;

• DUWO moet zich inspannen voor het bieden van vervolghuisvesting, 

bijvoorbeeld door samenwerking met andere corporaties.



32 Communicatie met huurders
• Huurdersorganisaties vinden het contact met individuele huurder in het 

algemeen in orde;

• DUWO moet meer tijd besteden aan het contact met huurders-

organisaties en bewonerscommissies in studentencomplexen;

• Huurdersorganisaties waarderen de daadkracht van DUWO, maar ervaren 

te weinig bereidheid tot compromissen;

• Beleid voor niet-studentenbezit moet beter worden gecommuniceerd;

• Huurdersorganisaties vinden de afhandeling van reparatieverzoeken voor 

verbetering vatbaar;

• Ook contacten van onderhoudsbedrijven met huurders en met DUWO 

moeten beter;

• DUWO-medewerkers willen meer tijd voor (communicatie met) de klant;

• De website van DUWO is onvoldoende (niet interactief en actueel 

genoeg en onduidelijke navigatie);

• Voor de verhuur van studentenwoningen moet één DUWO-breed digitaal 

loket komen.

Verbeter de communicatie met huurdersADVIES
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Interne organisatie
• Medewerkers van DUWO zijn trots op het bezit van het KWH-label 

(keurmerk voor dienstverlening);

• Ze vinden ook dat het KWH-label DUWO in een keurslijf dwingt, omdat 

het niet goed rekening houdt met de praktijk van studentenhuisvesting 

KWH zou daarvoor aparte criteria moeten ontwikkelen;

• Medewerkers van DUWO zijn tevredener dan enkele jaren geleden;

• Ze zijn blij met de goede sfeer en collegiale werkwijze;

• Aandacht voor personeel, (interne) opleiding, carrière en interne 

communicatie is in de afgelopen jaren gegroeid;

• De werkdruk is hoog. Medewerkers willen beter gefaciliteerd worden om  

meer werk met minder mensen te kunnen verzetten;

• De interne communicatie moet verder worden verbeterd;

• Verschillen en afstanden tussen afdelingen en vestigingen moeten verder 

worden weggenomen;

• Nieuwe medewerkers moeten beter worden begeleid;

• Organisatorische gevolgen van nieuwe of veranderende doelen moeten 

duidelijker zijn.

Maak de efficiencyslag haalbaar en werkbaar ADVIES



MISSIE, KOERS EN DOElEN

VIER
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Missie, koers en doelen 
De uitkomsten van de gesprekken met studenten, stakeholders en 

medewerkers, waren de grondstof voor de te zetten koers en doelen 

voor de komende vijf jaar. In dit hoofdstuk worden ze beschreven.

We willen hiermee een passend antwoord geven op de vragen uit

ons werkveld.  

De missie van DUWO
Dit ondernemingsplan is gemaakt in een onzekere tijd met onduidelijke 

investeringsvoorwaarden. Zeker is dat in de komende jaren investeringen 

van DUWO worden gevraagd. Daarom moet DUWO koersvast  en krachtig 

doorgaan op de ingeslagen weg. Bestendiging, precisering, doelmatigheid 

en doeltreffendheid zijn daarbij onze kernwoorden. De missie van waaruit 

DUWO wil opereren, is consistent met de vorige.

Onze missie luidt: DUWO is de studentenhuisvester die zorgt voor 

voldoende, betaalbare en passende huisvesting voor studenten, als 

ontwikkelaar, beheerder en partner, en legt daarover als maatschappelijke 

organisatie verantwoording af.

De specialistische kennis en werkwijze die nodig zijn voor studenten-

huisvesting, komen het beste tot hun recht als DUWO als zelfstandige 

studentenhuisvester overeind blijft. In de komende jaren zien we fusie 

als een optie, maar alleen met een gespecialiseerde studentenhuisvester. 

Kernelementen van onze koers zijn:

• Realistische ambities binnen een financieel betrouwbare lijn.

 Voor DUWO zijn behoud van de A-status en de borgingsruimte bij het WSW 

keiharde randvoorwaarden. Deze ambities leiden tot het uitgangspunt dat 

uitbreiding van de voorraad op financieel verantwoorde wijze wordt 

gerealiseerd met een efficiënte organisatie. 

Zeker is dat in komende 

jaren investeringen van 

DUWO worden gevraagd.
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• Partner van de kenniseconomie.

 DUWO wil een stimulerende rol (blijven) spelen in de totstandkoming van 

studentenhuisvesting, waar ook in Nederland. DUWO ziet zichzelf als 

‘official supplier‘ van studentenhuisvesting voor partijen in de 

kenniseconomie. Om het maatschappelijke effect van ons werk te 

vergroten, blijven we ons actief inzetten om andere investeerders voor 

studentenhuisvesting te vinden. Eigendom van vastgoed is voor DUWO 

geen voorwaarde. 

Wat wil DUWO op weg naar 2015? 
Ondanks economisch zware tijden gaat DUWO de uitdaging aan om te 

blijven bouwen. Het is nu onzeker in welke mate en in welk tempo we er in 

slagen onze investeringsmogelijkheden uit te breiden. Ook de 

beschikbaarheid van externe financiering is zeer afhankelijk van de 

macro-economische ontwikkeling. De uitbreiding van de voorraad gaat 

hand in hand met een scherp oog voor financiën en financiële 

ontwikkelingen. Als er reden is om bij te sturen, dan doen we dat. 

Om de ontwikkeling van DUWO in de komende jaren goed op koers te 

houden, knippen we ons werk op in vijf werkgebieden met bijbehorende 

doelen, die via een Balanced Score card (BSc) zijn uitgewerkt in meetbare 

normen. Ze staan hieronder met een toelichting. 

Ondanks economisch zware 

tijden gaat DUWO de uitdaging 

aan om te blijven bouwen.
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.1
Ontwikkeling van de woningvoorraad
Het inlopen van het tekort aan studentenhuisvesting in het werkgebied

is een centraal doel als het gaat om de ontwikkeling van de voorraad. 

Stakeholders vragen om uitbreiding van de voorraad. DUWO wil uitbreiden 

waar de tekorten het grootst zijn.

•	 DUWO	hanteert	een	realistisch	investeringsprogramma. 

DUWO kiest de komende vijf jaar voor een uitbreiding op grond van een realis-

tische ambitie, die uitgaat van een minimumscenario. Daarin zorgt DUWO in de 

jaren 2011 tot en met 2015 voor een uitbreiding van 4.500 studentenwoningen in 

het werkgebied. De doelstelling is gebaseerd op projecten die al in ontwikkeling 

of voorbereiding zijn en waarvan de financiering rond is of rond komt.

 DUWO ziet echter kansen om meer studentenwoningen te bouwen of anderszins 

te realiseren. Afhankelijk van gunstige investeringscondities en beschikbare 

financiering wil DUWO tot en met 2015 9.500 studentenwoningen in het 

werkgebied toevoegen. De geplande uitbreiding kan op twee manieren worden 

gerealiseerd: door nieuwbouw of door studentenwoningen in beheer te nemen 

voor andere verhuurders. DUWO focust in elke gemeente in het bijzonder op de 

ontwikkeling of versterking van één of meer campussen. Voor nieuwe projecten 

gaat DUWO op zoek naar investeerders, waaronder ook beleggers.

 Het voorspelde tekort aan studenteneenheden wordt in elk geval niet groter als 

zogenaamde ‘tijdelijke’ woningen langer kunnen worden geëxploiteerd. In de 

komende jaren wil DUWO voorstellen formuleren om tijdelijke projecten zo 

mogelijk te verlengen. Het gaat om circa 2.000 eenheden in Amsterdam, Delft

 en leiden/Oegstgeest.

Afhankelijk van gunstige 

investeringscondities en 

beschikbare financiering wil 

DUWO tot en met 2015 9.500 

studentenwoningen in het 

werkgebied toevoegen.

VIER

DUWO wil in Amsterdam: 1.800 - 3.000 studentenwoningen toevoegen
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• Uitwerking van het Programma van Eisen voor nieuwbouw.

 DUWO wil studentenhuisvesting op maat leveren. De gewenste 

differentiatie in studentenwoningen wordt verder uitgewerkt in het 

programma van eisen voor de nieuwbouw.

• Aanpassing van de regelgeving.

 Om meer dan het genoemde minimumscenario mogelijk te maken, is het 

noodzakelijk de overheid ervan te overtuigen dat de huidige regelgeving de 

bouw van studenteneenheden tegenwerkt. Voorbeelden daarvan zijn de 

Warmtewet en de Wet op de huurtoeslag. DUWO denkt dat de regels aan 

studentenhuisvesting kunnen worden aangepast zonder dat kwaliteit en 

veiligheid in het geding komen. DUWO gaat actief voorstellen ontwikkelen 

in het kader van een op te stellen onderzoeks- en lobby-agenda (zie vier.5).

DUWO denkt dat de regels aan 

studentenhuisvesting kunnen 

worden aangepast zonder dat 

kwaliteit en veiligheid in het 

geding komen. 

“De landelijke politiek zou de studentenhuisvesters al enorm kunnen 

helpen door bijvoorbeeld de regelgeving rond studentenhuisvesting 

aan te pakken. Die is nu – op velerlei gebied – veel te omslachtig.”

jan Benschop, algemeen directeur Stichting DUWO.

• Ombouw van woningen.

 Behalve met nieuwbouw of beheer voor derden probeert DUWO 

het aantal studentenwoningen ook te vergroten door niet-studenten-

woningen om te bouwen tot studentenhuisvesting. Daarvoor wordt 

bestaand bezit onderzocht. In Delft gebeurt dat al. DUWO streeft ernaar 

hier jaarlijks minimaal vijftig woningen om te bouwen (tot een aantal 

van 100 tot 150).

DUWO wil in Delft:

•	 1.200	–	3.000	studentenwoningen	erbij

•	 50	niet-studentenwoningen	per	jaar	ombouwen	tot	

studentenwoningen
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• Een beproefd rendabel bouwconcept.

 Om grotere aantallen studentenwoningen te bouwen, is het noodzakelijk 

de onrendabele top te verkleinen of die zelfs helemaal niet te hebben. 

DUWO gaat voort op een eerder ingeslagen weg en probeert methoden

 te ontwikkelen waardoor nieuwbouw goedkoper is. De reeds ontwikkelde 

methode van unitbouw wordt verder uitgewerkt. Uiterlijk in 2014 wil DUWO 

de beschikking te hebben over een beproefd rendabel bouwconcept.

• Lokaal marktonderzoek.

 DUWO houdt bij de uitbreiding van de voorraad rekening met de 

(differentiatie in de) vraag. Dat houdt in dat we moeten beschikken

 over een actueel marktbeeld, kwantitatief en kwalitatief, door lokaal 

marktonderzoek uit te (laten) voeren. In elke vestigingsplaats zal in 

komende jaren marktonderzoek worden uitgevoerd.

DUWO wil in Den Haag: 1.000 - 2.000 studentenwoningen erbij

DUWO wil in leiden: 500 - 1.500 studentenwoningen erbij

• Ontwikkeling van een studentenmonitor.

 Op landelijk niveau bestaat behoefte aan een studentenmonitor, 

waarmee de ontwikkeling van het aantal studenten op middellange 

termijn kan worden voorzien. De effecten van veranderingen in de 

studiefinanciering, gevolgen van de economische crisis en demografische 

ontwikkelingen kunnen op deze manier tijdig worden gesignaleerd. Deze 

studentenmonitor zal in samenwerking met Kences worden ontwikkeld. 

Uiterlijk in 2014 wil DUWO 

de beschikking te hebben 

over een beproefd 

rendabel bouwconcept.
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Doel Kritische prestatie-indicator Norm

A Realistisch 
investeringsprogramma

Aantal toe te voegen 
eenheden per vestiging 
(nieuwbouw en in beheer)

Minimum
Amsterdam 1.800
Delft 1.200
Den Haag 1.000
leiden 500
Totaal 4.500

Maximum
 3.000
 3.000
 2.000
 1.500
 9.500

Omzetten niet-
studenten-woningen naar 
studenteneenheden (in Delft)

50 per jaar

B Bouwen naar vraag Actueel marktonderzoek 
per vestigingsplaats

Minimaal 1 onderzoek per 
vestigingsplaats

Ontwikkeling studenten-
monitor (ism Kences)

gereed op 1-1-2012

Vraaggestuurde 
productdifferentiatie

Productcombinaties 
ontwikkelen met bijbehorend 
PvE gereed op  1-1-2012

c goedkoper bouwen geen onrendabel op 
nieuwbouw

Beproefd rendabel 
bouwconcept beschikbaar per 
1-1-2014
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Verhuur, beheer en onderhoud van de voorraad
Behalve in de uitbreiding van de voorraad studentenhuisvesting komt het 

specialisme van DUWO sterk tot uiting in de verhuur en het beheer van haar 

studentenwoningen. Voor de komende jaren komen de plannen daarvoor 

voort uit een combinatie van ervaring, kennis en de actuele vraag van klanten 

en stakeholders.

• In 2013 alle huurders een campuscontract.

 Het campuscontract blijft voor DUWO een essentieel instrument om ervoor te 

zorgen dat de woningen daadwerkelijk voor studenten beschikbaar blijven. Het 

doel is dat eind 2013 alle huurders van studentenwoningen een campuscontract 

hebben. DUWO zal minimaal 90% van al haar vrijkomende woningen toewijzen 

aan huurders met een huishoudensinkomen tot € 33.614 (prijspeil 1-1-2011)

• Betere informatie over het campuscontract.

 De acceptatie van het campuscontract bij de doelgroep moet worden vergroot 

door betere informatie te bieden over de inhoud en effecten van het campus-

contract en over de mogelijkheden voor vervolghuisvesting. Dat laatste kunnen 

we niet zelf aanbieden, maar we streven wel naar samen-werking met collega-

verhuurders om vervolghuisvesting mogelijk te maken.

• Eén digitaal DUWO-loket.

 In 2011 moet het systeem voor woningverdeling Studentenwoningweb (SWW) 

uit Amsterdam in het hele werkgebied van DUWO kunnen worden gebruikt.

• Lage leegstandsderving en lage huurachterstand.

 leeggekomen woningen worden zo snel mogelijk weer verhuurd (bij voor-keur 

aansluitend). DUWO-breed moet de gemiddelde leegstandsderving lager zijn dan 

één procent, ook bij short stay housing. De huurachterstand op DUWO-niveau 

mag maximaal één procent zijn. Daarom voert DUWO een scherp incassobeleid.

.2VIER

Het campuscontract blijft voor 

DUWO een essentieel instrument 

om ervoor te zorgen dat de 

woningen daadwerkelijk voor 

studenten beschikbaar blijven.
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• Behoud van inflatievolgend huurbeleid.

 De betaalbaarheid van studentenhuisvesting is van groot belang. 

Door externe factoren kwam die de afgelopen jaren onderdruk te staan, 

evenals het studenteninkomen. Omdat een aanvaardbare prijs-kwaliteit-

verhouding een van onze belangrijkste doelstellingen is, houden we 

consistent vast aan het inflatievolgend huurbeleid, tenzij de overheid 

ons tot een ander prijsbeleid dwingt. Het harmonisatiebeleid wordt 

doorgezet, maar DUWO gaat meer differentiatie naar doelgroep 

aanbrengen in de maximale huurprijs op basis van de verscheidenheid 

in kwaliteit en voorzieningenniveau. Herinvoering van huurtoeslag 

voor kamerbewoners is doel, evenals continuering van de bestaande 

afspraken met de gemeente Delft over de reductie van woonlasten. 

DUWO blijft actief streven naar vergelijkbare afspraken in het hele 

werkgebied. 

• Meer energiebesparing.

 DUWO wil woonlasten ook verlagen door actieve en slimme energie-

inkoop, investeren in energiebesparing en door huurders bewust te 

maken van hun energieverbruik. Stapsgewijs wordt individuele 

bemetering ingevoerd. concrete doelen voor energiebesparing en 

woonlasten worden opgenomen in het te ontwikkelen energiebeleid.

Omdat een aanvaardbare 

prijs-kwaliteitverhouding 

een van onze belangrijkste 

doelstellingen is, houden 

we consistent vast aan ons 

inflatievolgend huurbeleid.
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•	 Nieuwe	betaalbare	verhuurvormen.

 Met name bij short stay housing merken we dat de betaalbaarheid onder 

druk staat. Sommige woningen zijn bij verhuur (aan één huurder) te duur 

voor buitenlandse studenten. Mede daarom worden nieuwe verhuur-

vormen ontwikkeld met als doel de kosten per huurder te verlagen. 

Verder worden woningen uit de bestaande voorraad - met een lagere 

huur - ingezet voor buitenlandse studenten. Huurders krijgen ook meer 

uitleg over de kostenopbouw van de relatief hoge short stay-huur. DUWO 

streeft voorts naar aanpassing van de wettelijke huurprijsregels en naar 

huurtoeslag voor buitenlandse studenten.

• Een sober en doelmatig onderhoudsbeleid.

 Het onderhoud van de woningen van DUWO wordt uitgevoerd op basis 

van een sober en doelmatig onderhoudsbeleid. De meerjarenbegroting is 

gebaseerd op het bouwkundig in stand houden van woningen, waarbij 

wordt voldaan aan alle eisen van wet- en regelgeving. Voor complexen 

waarvan binnen afzienbare tijd de beoogde levensduur verstrijkt, is 

verlenging van de exploitatie het uitgangspunt. Onderzocht wordt welk 

noodzakelijk onderhoud hiervoor nodig is.”. 

• Efficiënter en goedkoper niet-planmatig onderhoud.

 DUWO wil het niet-planmatig onderhoud (npo) efficiënter en goedkoper 

uitvoeren, waarbij verbetering van kwaliteit de grote uitdaging is. Voor 

het KWH-labelonderdeel ‘reparaties uitvoeren’ moet de minimale 

KWH-norm worden gehaald en uit de digitale klantenquêtes moet een 

beter oordeel van huurders komen. Daarvoor worden de procedures van 

DUWO opnieuw onder de loep genomen, waarbij ook van externe 

partijen een bijdrage wordt verwacht.

DUWO wil het niet-planmatig 

onderhoud (NPO) efficiënter 

en goedkoper uitvoeren.



BSc VERHUUR EN BEHEER VAN DE WONINgVOORRAAD

Doel Kritische prestatie-indicator Norm

A Transparant 
woning aanbod

Eén digitaal DUWO-loket voor vraag 
naar en aanbod van 
studentenwoningen

Operationeel per 1-7-2011 

B Toewijzen aan de 
Doelgroep

Overwegend verhuur aan de 
primaire doelgroep van beleid

Minimaal 90% passende toewijzing 
obv inkomensgrenzen

c Doorstroming 
Optimaliseren

Verhuur van studentenwoningen met 
campuscontract

100% verhuur met campuscontract 
op 31-12-2013

Bekendheid studenten met 
campuscontract

Stijgende bekendheid met 
campuscontract, te meten via 
digitale klantenquêtes

Tastbare bijdrage aan stap na 
campuscontract

Informatiefolder over (stap na) 
campuscontract per 1-1-2012

Minimaal 2 projecten met collega-
corporaties gericht op pas- 
afgestudeerden

D Doelmatige 
verhuur

Weinig netto leegstand(sderving), 
exclusief gedekte leegstand

Maximaal 1% DUWO-breed met 
differentiatie naar vestiging 

lage huurachterstand Maximaal 1% DUWO-breed met 
differentiatie naar vestiging

E Aanvaardbare 
prijs-kwaliteit-
verhouding 

Beperkte woonlastenstijging voor 
zittende huurders (inclusief ssh)

gemiddelde bruto-huurstijging
inflatievolgend

Energiebesparing in de 
woningvoorraad door investeringen 
en gedragsbeïnvloeding

Energiebeleid met concrete doelen 
per 1-1-2012

Individuele bemetering in alle 
nieuwbouwcomplexen 

Ontwikkelen nieuwe, betaalbare 
verhuurvormen voor short stay

Minimaal 1 nieuwe verhuurvorm 
per 1-1-2012

F Sober en 
doelmatig 
onderhoud 

Realisatie (planmatig) 
onderhoudsbegroting naar budget 
en activiteiten

100% realisatie

Verlenging exploitatietermijnen met 
aangepast onderhoud

Plan van aanpak gereed op
1-1-2012

Kostenreductie bij comakers Daling gemiddelde kosten per
vhe per 1-1-2012

4
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Organisatie en dienstverlening
DUWO	verleent	diensten	aan	verschillende	doelgroepen:	Nederlandse	

en buitenlandse huurders en woningzoekenden, zakelijke partners, 

externe relaties en media. We willen deze dienstverlening op alle 

fronten verder uitwerken. Daarmee hangt samen dat de interne 

organisatie beter op de daarvoor gestelde doelen moet worden 

ingericht. DUWO wil tevreden klanten en tevreden medewerkers. 

• DUWO ontwikkelt een franchisemodel.

 DUWO ontwikkelt een franchisemodel voor de dienstverlening aan 

onderwijsinstellingen, woningcorporaties en andere verhuurders. 

Daarmee biedt DUWO minimaal tegen kostprijs kennis, werkwijze en 

producten aan franchisenemers onder voorwaarde dat haar naam aan 

een initiatief is verbonden. Bij de minister van VROM wordt daarvoor 

landelijke toelating gevraagd.

• Verbetering dienstverlening.

 De dienstverlening aan huurders wordt verbeterd en meer uniform 

(tussen de vestigingen). Mede vanuit kostenoogpunt kan sprake zijn 

van beperking ervan. De klant zal worden betrokken bij het opstellen 

van het dienstenpakket. Om de directe betrokkenheid van huurders 

en woningzoekenden te vergroten, worden webpanels ingericht.

• Behoud KWH-label.

 Toetssteen voor de klanttevredenheid is het KWH-label. In de 

vestigingen Delft en Amsterdam moet jaarlijks het KWH-label worden 

behouden. De kleinere vestiging Den Haag/leiden werkt zoveel 

mogelijk conform de KWH-normen, maar wordt niet gemeten. DUWO 

gebruikt digitale klantenquêtes om de klanttevredenheid tussentijds te 

.3VIER

Om de directe betrokkenheid 

van huurders en woning-

zoekenden te vergroten, 

worden webpanels ingericht.
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meten en te verbeteren. In de komende periode wordt geprobeerd de 

KWH-systematiek beter op studentenhuisvesting in te richten; de optie 

van een andere kwaliteitsmeting wordt daarbij niet uitgesloten. 

• Een pro- en interactief communicatiebeleid.

 Een nieuw pro- en interactief communicatiebeleid geeft aan hoe DUWO 

over de doelen uit het Ondernemingsplan 2011-2015 wil communiceren, 

maar ook waarmee de realisatie daarvan kan worden ondersteund. Om de 

naam en faam van DUWO verder uit te bouwen, moeten de in- en externe 

communicatie veranderen van zender- en middelengericht naar meer 

dialoog- en procesgericht. De digitale media worden in de planperiode tot 

dialoogmedium doorontwikkeld. De mogelijkheden om social media in te 

zetten als communicatiemiddel worden onderzocht. Een actief persbeleid 

buiten het werkgebied moet het franchisemodel bekend maken. 

• DUWO wordt tweetalig.

 Voor het grote internationale klantenbestand van DUWO worden

 alle primaire communicatiemiddelen tweetalig aangeboden. 

• De DUWO-website wordt vernieuwd.

 De DUWO-website wordt vernieuwd, krijgt een centrale plaats in 

de afhandeling van de klantcontacten en wordt het belangrijkste 

communicatiemiddel met de klant. Klanten krijgen de mogelijkheid 

hun zaken met DUWO digitaal af te handelen. 

De DUWO-website krijgt een 

centrale plaats in de afhandeling 

van de klantcontacten en wordt 

het belangrijkste communicatie-

middel met de klant.



4
8

• Integraal personeelsbeleid.

 De organisatie moet beter worden ingericht op de gestelde doelen. In de 

komende periode wordt gewerkt aan een integraal personeelsbeleid met 

aandacht voor meer flexibiliteit in werken, tijd en locatie. De werkdruk 

wordt aangepakt door extra aandacht voor de piekperiode, door 

collegiale uitwisseling tussen afdelingen en vestigingen en door een 

efficiëntere ondersteuning door automatisering. Nieuwe medewerkers 

worden intensiever begeleid en het bestaande interne opleidings-

rogramma – de DUWO Academy – wordt verder ontwikkeld.

• Herbevestiging DUWO-waarden.

 DUWO wil dé studentenhuisvester van Nederland zijn. Waarden die 

daarbij worden uitgedragen zijn: sociaal, betrokken, creatief & 

vernieuwend, professioneel, betrouwbaar, jong & dynamisch, assertief en 

internationaal. In 2011 worden deze DUWO-waarden herbevestigd en zo 

nodig aangepast. 

• Werkprocessen worden geactualiseerd.

 De beschrijving van de administratieve organisatie wordt beter 

vastgelegd en jaarlijks geactualiseerd. Beschrijvingen van werkprocessen 

worden beter gecommuniceerd, zodat ze ook daadwerkelijk gaan ‘leven’ 

voor medewerkers en beter worden gebruikt. Ze vormen ook de basis 

voor periodieke overleggen tussen vestigingen om op die manier de ‘best 

practices’ te verkennen. 

• Invoering van de nieuwe ICT-visie.

 De automatisering wordt meer toegespitst op de vraag vanaf de 

werkvloer. Hoe dat moet gebeuren, is vastgelegd in de nieuwe IcT-visie, 

die in de planperiode wordt uitgevoerd. De automatisering moet leiden 

tot minder routinematig werk bij DUWO door de klant meer handelingen 

zelf te laten verrichten. 

•	 Tevreden	medewerkers.

 Het streven is dat medewerkers werken bij DUWO minimaal waarderen 

met een 7,0.

De beschrijving van de 

administratieve organisatie 

wordt beter vastgelegd en 

jaarlijks geactualiseerd.



BSc ORgANISATIE EN DIENSTVERlENINg

Doel Kritische prestatie-indicator Norm

A Uitbreiding werkgebied Verkrijgen landelijke toelating Uiterlijk 1 januari 2012

B Op doelen toegespitste 
organisatie

Actuele, uniforme 
werkprocessen

Actualisatie gereed op 1 
juli 2011, daarna periodiek 
actualisatie

DUWO-Academy Opleidingsprogramma 
voorziet voor minimaal 
50% in opleidingswensen 
uit de persoonlijke 
ontwikkelingsplannen

Herbevestiging DUWO-
waarden

gereed 1 januari 2012

c Welzijn medewerkers Tevreden medewerkers Minimale score tweejaarlijks 
tevredenheidsonderzoek 7,0

Integraal personeelsbeleid gereed op 1 januari 2012

Ziekteverzuim beperken Ziekteverzuim maximaal 
landelijk gemiddelde en 
meldingfrequentie lager 
dan 1,5

D Tevreden partners Franchisemodel ontwikkelen Operationeel op 1 juli 2012

E Tevreden klanten Positief oordeel van klanten jaarlijks KWH-label behalen

Moderniseren website gereed op 1 juli 2012

Informatievoorziening van 
DUWO is volledig tweetalig

Vertaling 
communicatiemiddelen 
voor 1 juli 2012

Webpanel inrichten gereed op 1 januari 2013

F Op doelgroep 
afgestemd 
communicatiebeleid

Pro- en interactief 
communicatiebeleid

gereed op 1 januari 2012

g Vergroten efficiency 
van de organisatie

Sneller/goedkoper werken 
door automatisering

Uitvoeren IcT-visie gereed op 
1 januari 2014

4
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Financiële continuïteit
DUWO wil haar doelen realiseren als zelfstandige organisatie. Financiële 

continuïteit van DUWO is daarvoor noodzakelijk. Daartoe hanteert DUWO 

de normen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het 

Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en een aantal interne normen.

• Voldoende eigen vermogen op bedrijfswaarde.

 Voor het cFV moet het eigen vermogen op bedrijfswaarde voldoende zijn 

om de voorgenomen activiteiten financieel te kunnen uitvoeren zonder 

dat de financiële continuïteit in gevaar komt. Daarbij moet geborgd zijn dat 

overtollig financieel vermogen daadwerkelijk ingezet wordt voor de sociale 

volkshuisvesting. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kent het cFV 

de A-status toe. 

• Positieve cashflows gedurende vijf jaar.

 Het WSW hanteert de norm dat de som van de cashflows, inclusief een 

normatieve aflossing van 2% van de uitstaande schuldenlast, over een 

periode van vijf jaren positief moet zijn. Dan is borging van de 

voorgenomen activiteiten zonder meer verzekerd. 

• Positief bedrijfsresultaat.

 Het bedrijfsresultaat moet jaarlijks minimaal nul zijn. DUWO zal voor dit 

doel ook het risicomanagement versterken. Voor Short Stay Housing is 

de reguliere exploitatie uitgangspunt. De meerkosten bij exploitatie van 

short stay-woningen moeten door andere partijen worden gedragen. 

• Beheer voor derden is kostendekkend.

 Het beheer van woningen van andere eigenaren mag DUWO geen geld 

kosten. DUWO-breed geldt al de norm dat het beheer voor derden 

kostendekkend moet zijn. Die norm gaat ook gelden op vestigingsniveau. 

.4VIER

Het bedrijfsresultaat moet 

jaarlijks minimaal nul zijn. 

DUWO zal voor dit doel ook het 

risicomanagement versterken.



51

BSc FINANcIËlE cONTINUITEIT

Doel Kritische prestatie-indicator Norm

A Financiële continuïteit 
waarborgen

A-status behouden Vermogen en inzet ervan 
conform cFV-norm voor 
A-status

Borgingsfaciliteit behouden Som der cashflows (incl. 
normatieve aflossing) over 
een periode van 5 jaar positief

Positief bedrijfsresultaat Resultaat positief met ingang 
van boekjaar 2012

Versterken risicomanagement Beleid vastgesteld per 1-1-2013

B Kostendekkend 
beheer

Resultaat op beheer van de 
woningen positief

Resultaat DUWO-breed is 
kostendekkend per 1-1-2011, 
per vestiging vanaf 1-1-2012
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Maatschappelijk ondernemen
Als studentenhuisvester en als toegelaten instelling volgens de 

Woningwet is DUWO een organisatie met een maatschappelijke taak. 

Dat levert ons bij uiteenlopende samenwerkingspartners verplichtingen, 

afspraken en beloften op, die we onverkort moeten nakomen. 

Overheden, onderwijsinstellingen en huurders: ze moeten allen op 

ons kunnen rekenen.

• Een positief oordeel van VROM.

 DUWO streeft naar een positief oordeel van VROM. De wijzigingen in de 

regelgeving rond het toezicht en de governance worden bij DUWO 

nauwgezet gevolgd en opgenomen in de governancestructuur.

• Prestatieafspraken met gemeenten nakomen.

 DUWO wil een actieve en betrouwbare partner van gemeenten zijn bij de 

realisatie van kennissteden. DUWO maakt daarvoor met de gemeenten 

in haar werkgebied prestatieafspraken op het terrein van studenten-

huisvesting op basis van wederkerigheid. DUWO verplicht zich jaarlijks

 de prestatieafspraken na te komen.

• Zakelijke samenwerkingsovereenkomsten sluiten.

 Als sociale studentenhuisvester houdt DUWO bij het vaststellen van haar 

maatschappelijke opgaven rekening met de doelen van haar stakeholders. 

Met de onderwijsinstellingen worden zakelijke 

samenwerkingsovereenkomsten gesloten.

• Adviesraad Studentenhuisvesting minimaal één keer per jaar bijeen. 

Onderwijsinstellingen oefenen invloed uit op de koers en het beleid van 

DUWO via de Adviesraad Studentenhuisvesting, die minimaal één keer per 

jaar bijeen wordt geroepen om te adviseren over een actueel onderwerp. 

.5VIER
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“Het is belangrijk dat zowel de onderwijsinstellingen als de studenten 

invloed hebben op hoe de studentenhuisvesting in ons land wordt 

bedreven. En dat daar ook iets mee wordt gedaan.” Ruud Bleijerveld, 

voorzitter van de Adviesraad Studentenhuisvesting, oud-secretaris 

Universiteit van Amsterdam, voormalig adviseur studentenhuisvesting 

Amsterdamse universiteiten.

• DUWO stelt een onderzoeks- en lobbyagenda op. 

DUWO verwacht van de overheid dat zij rekening houdt met het gegeven 

dat studentenhuisvesting anders is dan reguliere volkshuisvesting, wat 

ook tot uiting moet komen in wet- en regelgeving. Aanpassing daarvan is 

nodig om de noodzakelijke uitbreiding van de voorraad te realiseren 

zonder dat kwaliteit en veiligheid in het geding komen. Met relevante 

partners stelt DUWO een landelijke en lokale onderzoeks- en 

lobbyagenda op, die in komende jaren wordt uitgevoerd. Op landelijk 

niveau opereert DUWO in samenspraak met het kenniscentrum 

studentenhuisvesting Kences. 

• Het participatiereglement wordt geactualiseerd. 

De bewonersorganisaties WijWonen, VBU, Duwoners en Vulcanus hebben 

op basis van de Overlegwet een formele positie die DUWO serieus 

inhoud wil geven. Met de bewonersorganisaties wordt gewerkt aan een 

geactualiseerd participatiereglement, dat door DUWO wordt nageleefd. 

• Oprichting koepel van bewonersorganisaties.

 Als gesprekspartner van DUWO over DUWO-brede aangelegenheden 

wordt een bewonerskoepel opgericht. De algemeen directeur voert 

daarmee vier keer per jaar overleg. Op vestigingsniveau zitten de 

bewonersorganisaties met de vestigingsdirecteur om de tafel.

Met relevante partners stelt 

DUWO een landelijke en lokale 

onderzoeks- en lobbyagenda 

op die in komende jaren wordt 

uitgevoerd.
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BSc MAATScHAPPElIjK ONDERNEMEN

Doel Kritische prestatie-indicator Norm

A Betrouwbare 
partner

goed functioneren als toegelaten 
instelling

jaarlijks positieve beoordeling 
door VROM

Prestatieafspraken met gemeenten 
over studentenhuisvesting

(Actualisatie) 
prestatieafspraken in 
Amsterdam, Delft, Den Haag 
en leiden

Samenwerkingsovereenkomsten 
met onderwijsinstellingen over 
de huisvesting van buitenlandse 
studenten

(Actualisatie) 
samenwerkingsovereenkomst 
met elke grote onderwijs-
instelling in het werkgebied

Bewonersparticipatie op basis 
van geactualiseerd participatie-
reglement

Actualisatie gereed 
per 1-7-2011

B good governance governancestructuur voldoet aan 
wet- en regelgeving

Per 1-7-2011, vervolgens 
structureel

c Actieve 
betrokkenheid 
stakeholders en 
huurders

Vergadering van de Adviesraad 
Studentenhuisvesting beleggen

Minimaal één keer per jaar

Oprichting Bewonerskoepel Per 1-1-2011

D Actieve 
ondersteuning van 
de kennisstad

Ondersteunend onderzoek en lobby 
met partners uitvoeren

gezamenlijke lobby- en 
onderzoeksagenda op 1-7-2011



Tot besluit
Tot en met 2015 volgen we de hiervoor beschreven koers. 

We hopen dat dan het tij ten goede is gekeerd, zowel in 

de economie als in de volkshuisvesting, dat we de 

gestelde doelen en activiteiten van ons lijstje hebben 

kunnen schrappen, dat we de wensen van onze studenten 

en onze stakeholders hebben vervuld en dat we met een 

nieuw enthousiasme aan een volgend ondernemingsplan 

kunnen beginnen, waarin…?

Wilt u meer weten over ons ondernemingsplan?

Of heeft u suggesties voor ons? Mail ze naar: 

ondernemingsplan2011-2015@DUWO.nl
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