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Betreft: Advies Ondernemingsplan 2017-2021 

Geachte mevrouw de Vreese, 

Via deze brief willen wij u mededelen, dat ondergetekenden een positief advies afgeven ten 

aanzien van het Ondernemingsplan 2017-2021dat ter advies is voorgelegd aan de 

huurdersorganisaties. 

Wij zijn erg tevreden over de manier waarop de verzamelde input van de ondergetekende 

huurdersorganisaties is verwerkt in het uiteindelijke ondernemingsplan. Gegeven de 

inhoudelijke omvang van het beleidsstuk is het ons goed bevallen om het onderwerp onder 

begeleiding van Bolster verder uit te diepen. Er zijn echter nog twee opmerkingen die wij ter 

overweging willen meegeven alvorens het ondernemingsplan definitief vast te stellen. 

Opnemen Begrippenlijst 

In het ondernemingsplan wordt veel jargon gebruikt waarvan niet altijd helder is voor de 

SHO hoe DUWO deze begrippen vervolgens interpreteert. Om te voorkomen dat 

definities als betaalbaarheid, startende kenniswerker en functionele inzetbaarheid 

uiteenlopend worden geïnterpreteerd, zouden wij willen voorstellen om een 

begrippenlijst op te nemen in het ondernemingsplan. Eventueel kunnen er 

werkdefinities worden opgenomen voor begrippen die in de uitvoer van het 

ondernemingsplan verder moeten worden uitgewerkt. 

Uitwerking n.a.v. hoofdstuk 3.4 

In hoofdstuk 3.4 wordt beschreven dat onderwijsinstellingen minder risico's willen 

dragen bij het gegarandeerd beschikbaar stellen van woonruimte. Hier wordt in 

hoofdstuk 4 echter niet meer op teruggekomen, waardoor het onduidelijk is welke 

manier DUWO met deze wens van de onderwijsinstellingen wil omgaan. Wij zouden 

deze uitwerking graag opgenomen zien worden in hoofdstuk 4. 

Herformulering in hoofdstuk 4.7 

In hoofdstuk 4.7 is de volgende zin opgenomen: "Internationale studenten die voor een 

langere periode naar Nederland komen, willen we graag zoveel mogelijk behandelen als 

een student die op basis van afstand voorrang krijgt en huisvesting krijgt met een 

campuscontract tussen de Nederlandse studenten.". Het opnemen van de voorkeur voor 

een afstandsregeling komt niet overeen met de uitkomsten van het overleg dat we met 



DUWO over dit onderwerp voeren. Onze suggestie zou zijn om hier slechts de ambitie 

aan te halen om het verschil tussen internationale en 'traditionele' studenten te 

verkleinen en deze los te koppelen van een mogelijke oplossingsrichting. Dit zou meer 

recht doen aan de zorgen over verdringing die in hoofdstuk 3.1 zijn beschreven. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de samenwerkende huurdersorgansiaties BRES, WijWonen en VBU 

®� wijwonen 
Delft 


