"Met de index van BDB weten wij dat de studenten niet te veel betalen voor het onderhoud.
Tegelijkertijd weten de bedrijven met wie wij samenwerken dat ze marktconform worden betaald."

Interview met Rico Visser van SSH&
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Visser merkt dat het drukke tijden zijn in de
bouwsector: “Iedereen is op dit moment druk, het
duurt langer voordat bedrijven reageren.” Dit geldt
ook voor de bedrijven met wie de SSH&
samenwerkt. Vanwege de goede samenwerking
die de SSH& heeft met zijn opdrachtnemers,
ervaart hij weinig problemen in deze economische
tijden van hoogconjunctuur. Gelukkig werkt de
SSH& samen met vaste partners die de behoeftes
van onze studenten steeds beter begrijpen.

voor een prettige samenwerking met de bedrijven.
De onderhoudsindex die wij afnemen is uitgesplitst
naar branche. Schoonmaakwerk, groenvoorziening
en
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aan
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installaties zijn onderling niet te vergelijken. Het is
dus fijn dat de onderhoudsindex uitgesplitst is.
Deze indexen geven een volledig beeld en zijn
goed onderbouwd.” Visser merkt op dat studenten
steeds meer vragen stellen over de kosten van het
onderhoud. “Met de index van de BDB weten wij

De goede relatie met samenwerkende partners zal
ook in de toekomst belangrijk blijven. Eén trend
die Visser opvalt is duurzaamheid. “Duurzaamheid
is steeds belangrijker. De SSH& heeftmet de
gemeente Nijmegen prestatieafspraken gemaakt
om alle complexen CO2-neutraal maken. Hierdoor
willen wij onder andere de isolatie verbeteren en
installaties vervangen. Hiervoor is een goede
samenwerking met alle partijen van belang, omdat
er bij het verduurzamen van de portefeuille veel
aspecten en dus verschillende bedrijven een rol
spelen.” Het is noodzakelijk dat de partners slim
meedenken en samenwerken: “Alle bedrijven zijn
hierbij nodig. Bedrijven die meedenken en vooruit
kijken.”
SSH& is een woningcorporatie in Arnhem en
Nijmegen die zich richt op kwalitatief goede en
betaalbare studentenhuisvesting.

