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doelstellIngen

Algemeen

De groei van de studentenpopulatie zorgt voor 
een alsmaar toenemende vraag naar studenten-
kamers. Dit terwijl er nog altijd veel leegstand 
in Nederland is. Door leegstaand vastgoed te 
herontwikkelen tot tijdelijke studentenhuis-
vesting worden beide problemen aangepakt.

leegstAnd

Leegstand groeit op ongeveer alle fronten: 
kantoren, winkels, kerken, erfgoed maar 
bijvoorbeeld ook het zorgvastgoed. Leegstand 
neemt steeds grotere vormen aan en is het gevolg 
van enorme economische en maatschappelijke 
veranderingen. Hierdoor wordt  het herbestem-
mingspotentieel alleen maar groter.

KAmernood

Er is weinig beweging waar te nemen op 
de woningmarkt voor studenten, door de 
economische omstandigheden. De toenemende 
groei van de studentenpopulatie zorgt daarnaast 
voor een almaar toenemende vraag naar studen-
tenkamers. Met name het aanbod  onzelfstandige 
studentenkamers is veel te laag. 

  Herbestemmen voor maximaal 10   
 jaar

 De eigenaar bepaalt de huurperiode,   
 waardoor ruimte ontstaat om een nieuwe  
 bestemming of huurder te vinden

  Herbestemmen om weer    
 huurinkomsten te genereren

 Wij nemen alle vaste lasten van het   
 vastgoed voor onze rekening

  Gegarandeerd lege oplevering

 Gebruik van leegstandswet leidt tot   
 beperkte huurbescherming

  Tegengaan van verpaupering
 
 Het pand wordt weer bewoond waardoor  
 de kans op inbraak en verval wordt   
 voorkomen

“Leegstaand vastgoed tijdelijk herbestemmen volgens het nieuwe bouwbesluit”
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tIjdelIjk herbestemmen
ConCept

Het concept van SHS Delft kenmerkt zich 
door het herbestemmen van leegstand 
vastgoed tot tijdelijke studentenhuisvesting. 
Voor herbestemming zijn er sterk verbeterde 
mogelijkheden om tijdelijk van het bestem-
mingsplan af te wijken. Bovendien is het sinds 
1 november 2014 mogelijk geworden om 
gebruik te maken van de reguliere voorbereid-
ingsprocedure. Deze procedure zorgt voor een 
zeer verkorte doorlooptijd van aanvraag tot 
vergunning van slechts acht weken, en maakt 
het mogelijk om tot 10 jaar van het bestem-
mingsplan af te wijken.

Ondanks deze goede ontwikkelingen zorgt het 
tijdelijke karakter van de projecten ervoor dat 
het bereiken van kostenefficiëntie ontzettend 
belangrijk blijft. Als stichting, opgericht door 
studenten, hebben wij van deze nood onze 
deugd gemaakt. Wij kennen als geen ander 
de mogelijkheden die studenten met zich 

meebrengen. Onder het motto “studenten 
lossen kamernood zelf op en gaan structurele 
leegstand te lijf” zullen studenten door middel 
van zelfwerkzaamheid mee bouwen aan 
hun nieuwe huisvesting om zo de financiële 
haalbaarheid van herbestemmings te vergroten. 
Daarnaast werken wij samen met partijen die 
ervaring hebben met soortgelijke projecten. 
Zij begrijpen waar de prioriteiten liggen, welk 
afwerkingsniveau er wordt verwacht en weten 
dat veel studenten zelf ook bereid zijn om kleine 
sloop- en verbouwingswerkzaamheden te 
verrichten in hun toekomstige woning.

Door creatief om te gaan met de praktische 
problemen die deze tijdelijke projecten met 
zich meebrengen is er vaak meer mogelijk 
dan ontwikkelaars willen of kunnen zien. Deze 
aspecten maken SHS Delft tot een geschikte 
partij om tijdelijke herbestemmingen succesvol 
te realiseren. Hierbij zal de sociaal-maatschap-
pelijke grondslag van de stichting altijd centraal 
blijven staan.

“Studenten lossen kamernood zelf op en gaan structurele leegstand te lijf”
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opbouw
De organisatiestructuur van de stichting bestaat uit drie lagen: een dagelijks bestuur welke zich 
bezighoudt met de dagelijkse activiteiten van de stichting. De Raad van Toezicht staat hierboven als 
adviesorgaan en toezichthouder. Als laatste is er de adviesraad, bestaande uit voormalig bestuurs-
leden die advies geven aan het dagelijks bestuur.

Huidig bestuur

Simon van Zoest
Voorzitter

Joost Bomhoff
Voorzitter

Linda Matser
Secretaris

Theo Steinebach

Janneke Michielsen
Penningmeester

Hilde Remoy

Lara Tjoa Li Ling
Bestuurslid Vastgoed

David Struik

rAAd vAn toeziCHt

Het bestuur staat voor een periode van één jaar fulltime aan het hoofd van de stichting. Het bestuur is 
belast met de dagelijkse activiteiten die komen kijken bij de herontwikkeling van leegstand vastgoed 
tot studentenhuisvesting. Daarnaast wordt getracht het bestuur gefaseerd te laten wisselen, om zo 
de continuïteit te waarborgen en waardevolle kennis te behouden.

Het bestuur wordt geadviseerd en gecontroleerd door een multidisciplinaire Raad van Toezicht. 
De Raad is belast met het beoordelen en goedkeuren van beslissingen zoals gemaakt door het 
dagelijks bestuur, en bewaakt hierbij de stichtingsdoelen zoals geformuleerd in de statuten. Zij is in 
de bestuurshiërarchie het orgaan met het ultieme beslisrecht. Naast de controlerende taak heeft zij 
ook nog een adviserende rol. De Raad bestaat uit vier professionals uit verschillende takken van de 
vastgoedwereld.
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geschIedenIs
gesCHiedenis terrein

Na de Tweede Wereldoorlog kampte de 
gemeente Delft met een enorm woningtekort. 
Voor de wederopbouw waren er veel ingenieurs 
nodig, die aan de Technische Hogeschool  in 
Delft kwamen studeren. Studentenwoningen 
waren er echter nauwelijks, omdat de gemeente 
al moeite genoeg had om normale huisvesting 
te creëren. Ook de particuliere studentenhuis-
vesters hadden onvoldoende capaciteit om de 
studenten een dak boven het hoofd te bieden.

In 1945 namen vijf professoren van de 
Technische Hogeschool in Delft het heft in eigen 
handen. Ze richtten ‘Stichting tot Huisvesting 
van Studenten ter TH’ op, met als doel de 
woningnood onder studenten te verminderen. 
Als eis stelden ze dat studenten mee moesten 

klussen als ze intrek wilden nemen in één van de 
woningen. De studenten reisden daarom naar 
Groningen en Nijmegen om in onbruik geraakte 
legerbarakken op te halen. Met deze barakken 
en een hoop andere gratis spullen creërden ze 
in 1949 een tijdelijk studentendorp voor circa 
200 toekomstige ingenieurs. Het betekende het 
ontstaan van het eerste collectieve studenten-
complex in Nederland. 

Meer dan 65 Jaar later heeft Stichting 
Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting 
Delft op dezelfde locatie, en met behulp van de 
zelfwerkzaamheid die toen ook van toepassing 
was, ervoor gezorgd dat 150 studenten een 
kamer kunnen krijgen in een bestaand bijzonder 
pand. 

“De cirkel is rond: SHS Delft heeft 150 kamers gerealiseerd op de plek waar het 
eerste collectieve studentencomplex van Nederland is gebouwd”
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InItIatIeffase
zoeKtoCHt pAnd

Het was voor het eerste bestuur niet eenvoudig 
om eigenaren van leegstaande panden 
bereid te vinden om met SHS Delft samen te 
werken. De herontwikkelingsplannen klonken 
in theorie misschien goed, maar de stichting 
met een studentenbestuur had nog geen 
portfolio opgebouwd waaruit kon blijken dat de 
herontwikkeling succesvol zou zijn. Gemeente 
Delft bood een helpende hand door SHS Delft in 
contact te brengen met GGZ Delfland. 

eigenAAr

Op het terrein van GGZ Delfland stond de 
zusterflat al vele jaren leeg. Het pand was 
vervallen en beschadigd geraakt door leegstand,  
inbraken en vernielingen. De zorginstelling had 
in de nabije toekomst geen plannen voor het 
gebouw of het terrein, en was bereid om na te 
denken over een tijdelijke functie voor de oude 
zusterflat. Het plan werd gevormd om het pand 
te herbestemmen en geschikt te maken voor 
150 studentenkamers voor een periode van tien 
jaar.   

HuurConstruCtie 
In december 2013 heeft SHS Delft het 
huurcontract met GGZ Delfland getekend. In 
het huurcontract is Euroyal Invest, financier van 
SHS Delft, als derde partij betrokken. SHS Delft 
heeft als jonge stichting nog geen eigen kapitaal 
opgebouwd, waardoor de financiering extern 
gezocht is.  

Eén van de ontbindende voorwaarden van het 
huurcontract was dat College Sanering Zorgin-
stellingen akkoord moest gaan met de door 
beide partijen overeengekomen huurprijs. 
Nadat het College Sanering Zorginstellingen het 
akkoord had gegeven, kon SHS Delft aan de slag 
met het voorbereiden van de vergunningsaan-
vraag. 

“Na 10 jaar wordt het gebouw weer leeg opgeleverd voor de eigenaar”
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vergunnIngstraject
De aanloop naar de vergunningsaanvraag heeft 
langer geduurd dan verwacht. Dit heeft te maken 
met een wijziging in de Crisis- en Herstelwet die 
de herontwikkeling voor een periode van tien 
jaar mogelijk maakt. Deze wijziging werd al op 
1 januari 2012 verwacht, maar deze is pas op 
1 november 2014 van kracht gegaan. Om die 
reden konden de benodigde vergunningen pas 
op 1 november 2014 aangevraagd worden. Voor 
het behandelen van de vergunningen door de 
gemeente staat een periode van maximaal acht 
weken, maar gemeente Delft heeft ontzettend 
hard doorgewerkt, waardoor SHS Delft al na 
vier weken het positieve bericht ontving dat 
de vergunningen per 2 december 2014 werden 
verleend. Hiermee is de Studentenflat Aan ’t 
Verlaat een van de eerste tijdelijke herontwik-
kelingsprojecten die mogelijk is gemaakt door 
de wetswijziging die geïnitieerd is door minister 
Blok. 

Zoals hiervoor al even genoemd werd, maakt de 
wijziging in de Crisis- en Herstelwet het mogelijk 
om de voormalige Zusterflat voor een periode 
van tien jaar te herontwikkelen tot studenten-

huisvesting. Het gaat hierbij om twee verschillende 
vergunningen. Door de wetswijziging is het nu 
mogelijk om een omgevingsvergunning aan 
te vragen voor een tijdelijke ontheffing van 
het bestemmingsplan voor een periode van 
maximaal tien jaar. Voorheen was de duur van 
deze periode slechts vijf jaar. Daarnaast biedt de 
wetswijziging de mogelijkheid om de leegstands-
vergunning te koppelen aan de omgevingsver-
gunning. De leegstandsvergunning zorgt ervoor 
dat de huurbescherming voor de bewoners van 
het pand beperkt is tot de periode waarvoor de 
vergunningen verleend zijn. Hierdoor kan SHS 
Delft met zekerheid het pand na tien jaar leeg 
opleveren aan de eigenaar, GGZ Delfland. 

SHS Delft heeft gewacht met het aanvragen van 
de vergunningen tot de wetswijziging van kracht 
ging. Samen met de gemeente is er gezocht 
naar mogelijkheden om het project eerder van 
start te laten gaan, maar beide partijen kwamen 
tot de conclusie dat het niet mogelijk was om 
de tijdelijke herontwikkeling zonder risico’s te 
ontwikkelen voordat de wijziging in de Crisis- en 
herstelwet door waren gevoerd. 
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de bouw
gesCHiedenis gebouw

De voormalige Zusterflat bleek uitermate 
geschikt te zijn voor studentenwoningen. Zo 
was de indeling goed te gebruiken, en had het 
gebouw al te openen ramen. Ook de ontsluit-
ingsmogelijkheden zijn goed geschikt voor de 
nieuwe functie. Het grootste gedeelte van het 
pand heeft echter tien jaar lang leeggestaan. 
In deze periode heeft de nodige criminaliteit 
plaatsgevonden in het pand. Dit heeft onder 
andere geresulteerd in de diefstal van de 
koperen cv-leidingen, de nodige waterschade 
ten gevolge van diefstal van kranen en dergelijke, 
en vorstschade in de overgebleven leidingen. 
Tevens bleek het riool verroest te zijn en was er 
asbest aanwezig in het pand. Veel ontwikkelaars  
wilden het gebouw dan ook niet herontwikkelen.

SHS Delft keek door de mankementen heen en 
zag de kwaliteiten van het gebouw. Het bestuur 
bestaat volledig uit studenten, en vormt daarbij 
zelf de doelgroep. Ze kunnen daardoor perfect 
bedenken welke wensen en eisen studenten 
hebben, en het gebouw voldeed daar aan.

bouwwerKzAAmHeden

De verdiepingen in de toren bestaan uit een 
aantal kamers van circa 11 m2  gesitueerd aan 
de gevels, en uit een kern bestaande uit onder 
andere een keuken, douches en toiletten. Om het 
gebouw geschikt te maken aan de huidige eisen 
zijn er een aantal wanden en douches gesloopt, 
nieuwe keukens geplaatst en in sommige delen 
van het gebouw nieuwe pvc vloeren gelegd. 
Aan de draagstructuur en gevel hoefde niks te 
gebeuren, op het vernieuwen van enkele ramen 
na. Wel is er veel installatiewerk nodig geweest 
om het gebouw een tweede leven te geven. 
Verder zijn in de gemeenschappelijke ruimtes 
vele muren geverfd en waar nodig de plafonds 
vernieuwd. In de individuele kamers dienen 
studenten zelf een vloer te leggen, en zijn de 
muren in één keer overschilderbaar wit. Iedere 
student heeft weer andere eisen voor kleuren 
en materialen, en zo kunnen studenten een 
kamer helemaal naar eigen smaak inrichten.

zelfwerKzAAmHeid

Tijdens de bouw kregen toekomstige bewoners 
de mogelijkheid om mee te klussen in ruil voor 
huurkorting. Wanden slopen, tapijt verwijderen 
en schilderen zijn een aantal werkzaamheden 
die ze hebben uitgevoerd. Door tijdens de bouw 
al mee te werken verdien je niet alleen een 
aardige korting op je eerste paar maanden huur, 
maar leer je ook het gebouw en je toekomstige 
medebewoners alvast kennen. Net als de 
studenten in 1949, hebben de studenten van nu 
aan hun eigen huisvesting meegeholpen.a
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exploItatIe
beHeer uitbesteed

Eén van de doelstellingen van SHS Delft is het 
opdoen van praktijkervaring in de bouw, door 
in een bestuursjaar zelf actief te werken aan 
oplossingen voor het leegstandsprobleem. 
Omdat projectontwikkeling een ander vak is dan 
beheren, heeft de stichting ervoor gekozen het 
beheer voor de komende tien jaar uit handen 
te geven. De focus van SHS Delft zal dus op het 
tijdelijk herbestemmen van leegstaande panden 
blijven liggen. Met beheerpartij 4-Freedom is 
een beheersovereenkomst gesloten. 4-Freedom 
is jong bedrijf wat in steeds meer steden aan het 
uitbreiden is.

internAtionAle studenten

Daarnaast heeft SHS Delft 34 kamers in het 
pand beschikbaar gesteld voor internationale 
studenten die tijdelijk in Nederland komen 
studeren. In samenwerking met de internationale 
beheerpartij MyStay zijn deze kamers gestoffeerd 
en gemeubileerd verhuurd aan internationale 
studenten. Door het verhuren van onzelfstandige 
kamers in typische ‘Nederlandse studenten-
huizen’ kan de Studentenflat Aan ‘t Verlaat de 
internationale studenten een gezellige studietijd 
bieden in Delft. Hier doen ze ervaring op in het 
Delftse studentenleven en bouwen ze sociale 
contacten.
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“Echte studentenhuizen:
onzelfstandige kamers met gedeelde voorzieningen”

kamerIndelIng
versCHillende soorten KAmers

De flat biedt huisvesting aan 150 studenten, 
verdeeld over 15 woningen. Het zijn allemaal 
onzelfstandige kamers met gedeelde 
woonkamer, keuken en sanitaire voorzieningen. 
Door het aanbieden van onzelfstandige kamers 
ontstaan 15 ‘echte’ studentenhuizen, waarin 
huisgenoten met elkaar eten, wonen en leven. 
In de huizen zijn kamers van verschillende 
groottes gecreëerd, zodat studenten naarmate 
ze langer in de Studentenflat wonen door 
kunnen verhuizen naar een grotere kamer. De 
kamers variëren tussen de 12 m² en 30 m². Dit 
zorgt ervoor dat een student gedurende zijn hele 
studententijd in de Studentenflat kan blijven 
wonen, en dat voor iedere wens een kamer te 
vinden is.

insCHrijvingen
De (aankomende) studenten hebben zich via de 
website van SHS Delft in kunnen schrijven voor 
een kamer. De inschrijvingen zijn ontzettend 
snel gegaan, zo hadden de eerste 50 studenten 
zich binnen een half uur ingeschreven. Dit laat 
zien dat de kamernood in Delft echt aanwezig 
is. Bij het inschrijven van een kamer kon een 
student aangeven of hij of zij in een groot of een 
klein studentenhuis wilde wonen. Tevens kon de 
student aangeven of hij of zij in een huis met 

één geslacht wilde wonen, of in een zogenaamd 
‘gemengd huis’, met jongens en meisjes. Hierbij 
viel op dat verreweg de meeste studenten de 
voorkeur hadden voor een klein gemengd huis.
s

 

sAmenstelling Huizen

De geïnteresseerde studenten zijn ingedeeld in 
groepen, te weten studenten die net aan hun 
studie beginnen en studenten die al langer aan 
het studeren zijn.  Vervolgens zijn de huizen 
ingedeeld, op basis van volgorde van inschrijving. 
Hierbij is er in ieder huis een verdeling gemaakt 
van eerstejaars studenten en ouderejaars 
studenten, om zo een gezonde balans in ieder 
huis te creëren. Dit zorgt voor een verscheid-
enheid van studenten, en voorkomt ook dat 
iedereen in één huis tegelijkertijd afstudeert, en 
daarmee het huis verlaat.

instemmingen
Als een student een huis verlaat mogen de 
resterende bewoners een nieuwe bewoner 
‘instemmen’. Hierbij kiest niet de beheerder van 
het gebouw een nieuwe huisgenoot, maar wordt 
hij of zij gekozen door de bewoners zelf. Hierdoor 
ontstaan over het algemeen hechte huizen, 
daarnaast verlaagt het ook het leegstandsrisico, 
omdat de bewoners zelf actief naar een nieuwe 
bewoner op zoek gaan.
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ontwerpwedstrIjd
In de Studentenflat Aan ’t Verlaat is op de begane 
grond een grote ruimte van zo’n 170m2 aanwezig, 
welke geen woningen of ander soort functionele 
ruimtes bevat. Al in een vroeg stadium is bedacht 
om hier een ‘multifunctionele ruimte’ van te 
maken, welke meerwaarde biedt voor iedere 
bewoner van de flat. De aanwezigheid van deze 
ruimte is een unieke eigenschap van de flat, 
die menig ander studentencomplex niet heeft. 
Om hier het maximale uit te halen is besloten 
een ontwerpwedstrijd uit te schrijven onder 
studenten in Delft en omstreken. 

Getracht is de deelnemers zo vrij mogelijk te laten, 
om daarmee creativiteit en originele ideeën te 
bevorderen. Wel zijn er enkele eisen opgesteld 
waaraan de ontwerpen moesten voldoen. De 
belangrijkste eis is dat de ruimte meerwaarde 
moet bieden voor álle bewoners, niet voor één 
specifieke groep. De ruimte is echter niet groot 
genoeg om dit voor alle bewoners tegelijkertijd 
te doen. Daarom is de nadruk al snel op het 
multifunctionele karakter komen te liggen, om 
daarmee te sturen op een ruimte die niet alleen 
voor alle bewoners meerwaarde kan bieden, 
maar dit ook op ieder tijdstip kan doen. Andere 
eisen waren de mogelijkheid tot studeren, 
ontspannen en het organiseren van een lezing. 

Na een uitgebreide promotiecampagne op o.a. 
de TU Delft heeft de ontwerpwedstrijd veel 
animo opgeleverd. In totaal hebben een kleine 
30 studenten zich aangemeld, variërend van 

eerstejaars studenten tot net-afgestudeerde 
architecten, zelfs een heel studentenhuis zat 
bij de deelnemers. Het overgrote deel studeert 
bouwkunde, aangevuld met studenten van 
industrieel ontwerpen en een enkeling van een 
andere studie.

De ontwerpwedstrijd is in twee delen opgedeeld. 
Alle deelnemers moesten eerst een voorlopig 
ontwerp inzenden, waaruit vervolgens een 
shortlist is gekozen. Deze shortlist bevat de 
beste ontwerpen, die de meeste potentie 
hebben om te winnen. De deelnemers van 
de shortlist hebben hun ontwerp vervolgens 
uitgewerkt tot een definitief ontwerp, wat ver 
genoeg uitgewerkt is om direct gerealiseerd te 
worden, binnen het budget. Uiteindelijk zijn er 5 
ontwerpen op de shortlist gekomen, waarvan de 
deelnemers allen uit duo’s of drietallen bestaan. 
Op de officiële opening van de Studentenflat 
Aan ’t Verlaat op 9 maart wordt het winnende 
ontwerp onthuld, en de verwachtingen hiervoor 
zijn hoog!



toekomst
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de toekomst
eerste projeCt gereAliseerd

Het eerste project is gerealiseerd, en als SHS 
Delft zijnde spreken we graag van een groot 
succes. Een pand wat 10 jaar leeg heeft gestaan 
heeft weer een functie gekregen. Niet langer 
zal het criminaliteit en verval aantrekken; vanaf  
januari 2015 is het gebouw en daarmee de 
omgeving 150 bewoners rijker. Tien jaar lang 
zal de Studentenflat Aan ’t Verlaat voor een 
totaal vele studenten een huis bieden, waarmee 
de kamernood in Delft weer een stukje kleiner 
is geworden. Verspreid over 15 verschillende 
studentenwoningen leven de studenten in één 
gebouw, verschillend van huizen met wedstrijd-
roeisters tot huizen met internationale 
studenten, van huizen van studenten-
verenigingen tot nieuw samengestelde huizen 
waarin men elkaar steeds beter leert kennen. 

leerervAring

Tevens heeft dit project gezorgd voor een 
fantastische leerervaring voor bijna 20 (oud-)
bestuursleden van SHS Delft.  Door niet zoals bij 
een stage mee te lopen met een bouwproject 
maar er zelf middenin te zitten, zelf projecten 
te initiëren, taken op te stellen en het overzicht 
te behouden hebben alle bestuursleden 
een leerervaring opgedaan van onschatbare 
waarde. Als bestuurslid van SHS Delft begin je 
als leergierige student, tikkeltje naïef, maar 
niet gehinderd door enig vooroordeel of 
gewoontes van de oude stempel. En gedurende 
het bestuursjaar doe je ervaringen op die 
geen college kan onderwijzen, welke in je hele 
loopbaan nuttig zullen zijn. Zodoende wordt 
een groep studenten klaargestoomd voor de 
toekomst. Want er is nog steeds veel leegstand 
en de kamernood is nog altijd aanwezig, 
waarmee de vraag naar innovatieve oplossingen 
hoog is.
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nieuwe projeCten

SHS Delft is dan ook op zoek naar nieuwe 
projecten. We houden niet op, dit is pas het 
begin! In eerste instantie zijn we op Delft 
gericht. In deze stad zijn we begonnen, hier 
kennen we de markt, de studenten en de 
mogelijkheden. Maar er zijn veel meer steden 
met een kamertekort, en praktisch iedere stad 
heeft leegstaand vastgoed. Dit maakt dat er in 
heel Nederland kansen zijn, en gebouwen als de 
Studentenflat Aan ’t Verlaat kunnen ontstaan.

zorgvAstgoed

Bij dit project is gebleken dat zorgvastgoed erg 
geschikt is voor herontwikkeling tot studen-
tenhuisvesting. Niet alleen heeft GGZ Delfland 
fantastisch meegewerkt, ook blijkt zorgvastgoed 
veel eigenschappen te hebben die de herontwik-
keling gemakkelijker maakt, wat kansen schept 
voor de toekomst. In tegenstelling tot de meeste 
kantoorpanden heeft zorgvastgoed veelal te 
openen ramen, en in plaats van één grote 
kantoorvloer is er vaak al een kamerverdeling 
aanwezig. Daarnaast hoeft er vanwege de 
aanwezigheid van sanitair en keukens minder 
veranderd hoeft te worden voor de eisen van 
studentenhuisvesting.

De Nederlandse zorgvastgoedmarkt is volop in 
beweging. Het aanbod is aan het veranderen 
en veel zorgtaken worden gedecentraliseerd. 
Naar verwachting zal dit grote gevolgen hebben 
voor de vele verzorgingshuizen in Nederland. 
Dergelijke veranderingen kunnen kansen bieden 
voor projecten zoals SHS Delft initieert. Als SHS 
Delft houden we dergelijke ontwikkelingen dan 
ook continu in de gaten.

mixen vAn doelgroepen
Natuurlijk willen we niet dat de huisvesting 
van studenten ten koste gaat van huisvesting 
van andere doelgroepen, zoals ouderen. 
Juist het combineren van doelgroepen kan 
nieuwe kansen bieden in de toekomst. In de 
Studentenflat Aan ’t Verlaat hebben we al een 
combinatie gemaakt tussen Nederlandse en 
internationale studenten, waarmee een goede 
afspiegeling van de Delftse studentenpopulatie 
is ontstaan. Maar dit zou nog verder kunnen 
gaan; zo heeft men elders in het land al eens 
geëxperimenteerd met het combineren van 
studenten en ouderen. Hierdoor wordt er niet 
alleen huisvesting voor beiden gecreëerd, maar 
zorgt de sociale cohesie tevens voor minder 
eenzaamheid onder ouderen.

Een andere mogelijkheid is het huisvesten van 
hulpbehoevende jongeren. Momenteel is het 
lastig voor bijvoorbeeld mindervalide jongeren, 
of jongeren met een autisme spectrum, om 
studentenhuisvesting te vinden. Normale 
studentenhuizen zijn veelal niet geschikt voor 
dergelijke doelgroepen, terwijl iedereen de 
ervaring van leven in een studentenhuis zou 
moeten kunnen ervaren. Door dergelijke 
combinaties van studenten en andere 
doelgroepen te onderzoeken is ook voor deze 
jongeren een geschikt huis te maken. 

Kortom, we zien de toekomst graag tegemoet! 
Ieder pand biedt weer nieuwe kansen, en als 
SHS Delft staan wij open voor alles. 

“Fantastische leerervaring; en dit is pas het begin”


