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De SSH verhuurt ruim 19.000 
studentenkamers en -woningen in diverse 
steden. Daarmee is de stichting ‘anders 
dan anders’. Rob: ‘In de wereld van 
de corporaties zijn wij redelijk uniek 
omdat wij sectoraal acteren en ons op 
studentenhuisvesting richting. En in de 
wereld van de studentenhuisvestiging zijn 
wij uniek omdat we dat goedkoop doen 
met sociale huren. Onze kracht? Die zit 
hem in de combinatie van jarenlange 
kennis én een ondernemend, creatief en 
flexibel karakter.’
 
SSH, ken ik die naam niet ergens van? 
‘Jazeker, vroeger zat er in Nederland in 

Bij SSH snappen ze wat studenten willen: een 
betaalbare kamer in de stad waar de student 
studeert. Zodat hij of zij zich hélemaal kan 

onderdompelen in het studentenleven. Want écht 
contact, dat is waar het de student om draait. Ook 
in tijden van crisis, zegt directeur-bestuurder Rob 

Donninger: ‘Wat studenten drijft is nog steeds 
hetzelfde: bij elkaar zijn en elkaar ontmoeten.’

Wij combineren 
onze jarenlange 
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bijna elke studentenstad een ‘Stichting 
Studenten Huisvesting’ (SSH). Vaak 
opgericht door de gemeente om ervoor 
te zorgen dat er wat gedaan werd aan 
het gebrek aan studentenhuisvesting. De 
meeste stichtingen gingen in de loop der 
tijd echter op in andere woningcorporaties. 
Er zijn op dit moment nog vijf stichtingen 
die zich specifiek op studentenhuisvesting 
richten. Twee daarvan sloegen in de 
afgelopen jaren hun vleugels uit om ook 
buiten hun ‘eigen stad’ te ondernemen. 
SSH, voorheen SSH Utrecht, is er daar één 
van. Inmiddels zijn wij naast Utrecht ook 
actief in Rotterdam, Groningen, Zwolle, 
Tilburg en Maastricht.’

SSH combineert jarenlange kennis van 
studentenhuisvesting mét een ondernemend, creatief 
en flexibel karakter, wat betekent dat?
‘Omdat wij al zo lang meegaan, dragen wij 
een heleboel kennis met ons mee. Kennis 
van een nogal specifieke doelgroep. Zo 
is het bij ons in sommige delen van het 
bezit normaal dat we een mutatiegraad 
hebben van 150 procent. Daar kunnen 
wij, dankzij die jarenlange ervaring, 
inmiddels uitstekend mee omgaan. Maar 
‘ervaren’ betekent voor ons niet hetzelfde 
als ‘vastgeroest’. Onze organisatie is 
ondernemend, flexibel en creatief. Zo gaan 
wij, net als de student zelf, voortdurend 
mee met onze tijd. Dat is onze kracht.’

FotograFie geerKe verMeulen - 

Waar komt jouw liefde voor het vastgoed  
vandaan?
‘Dat is een leuke vraag, want ik heb in de 
eerste plaats geen liefde voor het vastgoed, 
maar voor het ‘geven van betekenis’. 
Ik ben ooit politicologie gaan studeren 
omdat ik geïnteresseerd was in hoe wij 
onze samenleving vormgeven. In wat 
rechtvaardig is en wat niet. Vanuit die 
interesse kwam ik terecht in de volks-
huisvesting voor mensen die het financieel 
minder hebben. Wat mij daarin aantrekt is 
de volstrekt unieke combinatie van hard en 
zacht. Je gebruikt je verstand van vastgoed 
en financiën om de samenleving een beetje 
mooier te maken.’

Welke invloed heeft corona op de 
studentenhuisvesting?
‘De wereld verandert snel door Corona. 
Toch denk ik niet dat het heel veel invloed 
heeft op ons werkgebied. Er is nog steeds 
veel te weinig aanbod en veel te veel vraag. 
Corona of geen Corona, de structurele 
woningnood zal nog jarenlang duren. 
Ik denk niet dat Corona daar heel veel 
aan verandert. Dat zien we in de praktijk 
ook niet. De vraag naar woningen, koop 
en huur, is nog even groot als voorheen. 
Natuurlijk veranderen er wel andere 
dingen. Zo zorgt Corona ervoor dat we 
nu massaal thuis en digitaal werken. Maar 
bottomline blijven mensen hetzelfde. In 

al die honderdduizenden jaren zijn wij, in 
de kern, niet zo heel veel veranderd. Wat 
ons drijft is nog steeds hetzelfde: bij elkaar 
zijn en elkaar ontmoeten. Het feit dat het 
onderwijs nu digitaal gegeven wordt, blijkt 
niet bepalend voor de vraag of studenten 
op kamers willen. Studenten willen op 
kamers omdat zij in die fase van hun leven 
zitten. Ik geloof dat studenten elkaar blijven 
opzoeken, Corona of niet, en dat steden 
daarin een hele grote rol spelen.’    

Welke uitdaging zie jij in de studentenhuisvesting? 
‘Er zijn heel veel jonge mensen die op 
kamers willen, maar er is te weinig aanbod. 
Om dat aanbod te creëren moeten wij 

De opening van het Utrechtse studentencomplex Sequoia, donderdag 24 september jl, met Wim Lensink, directeur van Vastbouw Groep (links), Rob Donninger (midden) en Kees Diepeveen, 

wethouder gemeente Utrecht (rechts). 
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Zakelijke  
terugblik	 	
belangrijkste moment: 
Studiebegeleider	Kees	
Bovenberg	overtuigde	
mij	ervan	met	zijn	hulp	
toch	mijn	studie	af	te	
maken.
mooiste deal: Ik	twijfel	
tussen	de	laatste	en	de	
volgende.
beste bijeenkomst:	De	
eerste	post-Corona.	
corona:	Onevenredige	
prijs	voor	jonge	mensen.	
Moet	een	correctie	op	
komen	t.l.v.	oudere	
generaties	(AOW,	
pensioen,	vermogen).		
Wie heeft je geïnspireerd:	
Dat	zijn	er	veel,	
waaronder	mijn	vader	en	
Johan	Cruijff.
top 3 projecten:	Lastig	
kiezen:	vernieuwing	
Bijlmermeer,	
start	IJburg,	
centrumvernieuwing	
Alphen	aan	den	Rijn	en	
nu	in	Utrecht:	Sequoia	
en	(straks)	High	Five	
op	USP.		
Welke app het meeste 
gebruikt: Whatsapp
beste zakenboek: Als	het	
moet;	Good	to	Great,	Jim	
Collins.	

Persoonlijke  
terugblik
mooiste moment:	
Onmogelijk	kiezen,	ben	
een	bevoorrecht	mens.
Sportieve hoogtepunt:	
Stiekem	elke	
overwinning,	maar	meer	
zen:	fietstocht	naar	en	
door	Italië
topserie netflix:	Eerste	
twee	seizoenen	Peaky	
Blinders.	Vond	Shtisel	
ook	prachtig.		
beste boek: In	ieder	
geval	alles	van	Tommy	
Wieringa,	in	zijn	eentje	
de	grote	drie	van	nu.
beste tv-programma: 
Studio	Sport
vakantie: Graag	(bij	
voorkeur	Italië)	
corona:	Pfff
meest gelachen: Ik	lach	
gelukkig	vaak	en	veel.	
Wat maakte de meeste 
indruk: Veel	clichés	zijn	
waar,	ik	ben	ook	maar	
een	mens.

ErvarEn 
bEtEkEnt 
voor ons niEt 
hEtzElfdE als 
vastgEroEst

Ik heb in de eerste plaats geen 
liefde voor het vastgoed, maar 
voor het geven van betekenis

Sequoia

Utrecht Science Park 

Rotterdam, ‘t Leidsche Veem - Foto Marcel Moonen

concurreren met andere bestemmingen in 
populaire steden. Dat is lastig, omdat het 
belang van studenten nogal eens wordt 
onderschat. Ik ben echter van mening 
dat studenten onmisbaar zijn voor de 
cultuur en potentie van een stad. Helaas 
blijft het ingewikkeld om het belang van 
studentenhuisvesting hoog op de agenda te 
plaatsen.’

Waar ben je trots op?
‘Wij hebben net het Utrechtse 
studentencomplex Sequoia opgeleverd. 

Een heel mooi, stoer gebouw met 
een bijzondere ‘binnenwereld’. Naast 
Nederlandse studenten wonen hier ook 
internationale studenten en onder de 
noemer ‘Goeie Buur’ wonen hier ook 
jongeren die uit de zorg instromen. 
Hier ontstaan mooie contacten, echte 
vriendschappen en ‘maatjes projecten’. Dat 
zijn hele mooie verhalen die ik graag met de 
wereld deel.’

Wat staat er op de agenda voor 2021?
‘Op dit moment hebben wij vier gebouwen 

op het Utrecht Science Park. Daar komt in 
2023 een vijfde bij. Daarnaast ligt de focus 
in 2021 op het zo snel mogelijk vergroten 
van onze portefeuille, zowel in eigendom 
als in beheer.’

tot slot, nog een laatste hartenkreet?
‘Ja, ik heb een stokpaardje. In Nederland 
hebben wij heel veel moeite met het 
oplossen van het woningentekort. Wat 
daarin onderschat wordt, is snelheid. Eén 
dag langer wachten met een programma of 
besluitvorming, levert in een project zoals 

Sequoia met ruim driehonderd studio’s  
een vertraging van 365 dagen wonen 
op. Als wij met elkaar de procestijd 
terugdringen met tien tot twintig procent, 
komt de productie structureel hoger te 
liggen. Kracht is immers massa maal 
snelheid. Dat betekent dat snelheid van 
enorme invloed is op ons woningentekort. 
Mijn pleidooi luidt dan ook: werk door 
en denk mee, want elke dag die jij laat 
liggen, kost een ander een jaar lang wonen. 
Wanneer je dat landelijk optelt, praat je 
over honderden jaren.’ •

Utrecht Science Park 
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