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Reactie advies werkplan en begroting 2018

Beste besturen,

Bedankt voor het advies op het werkplan en de begroting 2018. Wij zijn verheugd te vernemen dat jullie een 
positief advies hebben uitgebracht. Ik zal hieronder ingaan op de genoemde aandachtspunten.

1. Gevolgen wet-en regelgeving

Met betrekking tot de wetgeving in het kader van het Accommodate contract worden jullie uiteraard nauw 
betrokken. Zo is er inmiddels een werkgroep gestart met de ondenwijsinstellingen en huurdersorganisaties. Ook is 
er voor 2018 een themabijeenkomst gepland in het kader van de internationalisering. Tijdens deze 
themabijeenkomst willen wij vooral met jullie praten over de verhouding tussen de huisvesting van Nederlandse 
en buitenlandse studenten. In de werkgroep willen wij vooral focussen op het contract. Enige overlap tussen 
beide overleggen is onvermijdelijk.

Bij de lobby met betrekking tot de huurtoeslag zullen wij jullie uiteraard aangehaakt houden.

2. Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid zal bij het portefeuillebeleid en assetmanagement worden besproken.

3. Klanttevredenheid

Welkomstgesprekken en klantbenadering zijn voor DUWO erg belangrijk. Om die reden willen wij dit jaar ook nog 
met jullie praten over de klanttevredenheid en de uitkomsten in de metingen. De welkomstgesprekken zijn daar 
een belangrijk onderdeel in. DUWO zal daar in 2018 zeker aandacht voor hebben.

4. Betrekken van huurders bij de bedrijfsvoering

Wij zullen jullie hier uiteraard over op de hoogte houden. DUWO is dan ook voornemens om niet alleen de 
huurdersorganisaties, maar ook studenten in het algemeen meer betrokken te laten zijn bij DUWO.

5. Verhuur aan buitenlandse studenten

Zoals eerder genoemd zal tijdens de themabijeenkomst internationalisering uitgebreid worden ingegaan op de 
verhouding Nederlandse en buitenlandse studenten bij de verdeling van woonruimte.

6. Samenwerken met huurdersorganisaties

DUWO is het hiermee eens. Het is verstandig om eens per jaar de samenwerking te evalueren. Hier staat dan 
ook een bijeenkomst voor gepland.
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7. Begroting

Wij nemen dit mee.
Ik hoop hiermee voldoende te zijn ingegaan op de door jullie genoemde aandachtspunten. Zodra alle adviezen 
van alle huurdersorganisaties zijn verwerkt ontvangen jullie de definitieve versie van het werkplan en de begroting 
2018.

Met vriendelijke groet, 
Stichting DUWO

Heleen de Vreese 
Bestuurder
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