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 Wijzigingen Ondernemingsplan n.a.v. bespreking HO’s 

 
Aanleiding 
 
Op 15 september heeft DUWO een overleg gehad met de huurdersorganisaties over het ondernemingsplan 2022-
2025. In deze bijeenkomst heeft DUWO de vragen van de HO’s beantwoord en de inhoud van het 
ondernemingsplan besproken. Op basis van de feedback van de HO’s wil DUWO een aantal wijzigingen 
doorvoeren.  
 
Wijzigingen 
 
In het onderstaande overzicht staan de wijzigingen benoemd: 
 

Nr. Paragraaf Was Wordt 

1. 2.2.2 n.v.t. 

Toevoeging: Binnen deze samenwerking 
evalueert DUWO welke onderwerpen wel 
en niet geschikt zijn om samen in op te 
trekken. 

2. 2.3.2 

DUWO gaat in de komende jaren heel 
actief aan de slag met het verbeteren van 
de sociale cohesie in haar complexen. Dit 
kan door de huidige faciliteiten te 
verbeteren (huiskamers inrichten of 
geschikter maken voor bijeenkomsten) of 
nieuwe faciliteiten aan te brengen.   

DUWO gaat in de komende jaren heel 
actief aan de slag met het verbeteren van 
de sociale cohesie in haar complexen. Dit 
kan door de huidige faciliteiten te 
verbeteren (huiskamers inrichten of 
geschikter maken voor bijeenkomsten), 
beheer te optimaliseren of nieuwe 
faciliteiten aan te brengen.  .   

3. 3.2.4 

Een voorbeeld hiervan is de mogelijke 
verbreding van de rol die 
studentbeheerders of resident assistants 
zouden kunnen innemen als community 
managers. 

Een voorbeeld hiervan is de mogelijke 
verbreding van de rol die 
studentbeheerders, bewonerscomissies 
of resident assistants zouden kunnen 
innemen als community managers. 

 
Vervolg 
 
De huurdersorganisaties hebben tot 4 oktober om een advies uit te brengen. Middels deze wijzigingen en de 
bijeenkomst van 15 september hoopt DUWO de vragen en beoogde wijzigingen van de HO’s te hebben verwerkt. 
Mochten er toch nog vragen zijn dan kunnen de HO’s contact opnemen met Bastiaan. Hij zorgt vervolgens dat er 
een terugkoppeling komt.  


