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Beleidsplan 2016-2018

Waar voorheen is gekozen om per lopend kalenderjaar een beleidsplan op te stellen, is nu een meerjarenplan
opgezet. Dit beleidsplan geeft dan ook een visie op de toekomst van SHS Delft en doet een uitspraak over de
toe te passen strategie voor de aankomende drie jaar. Naar aanleiding van dit gegeven zal jaarlijks een jaarplan
worden opgesteld, welke een vertaalslag zal zijn van strategie naar dagelijks beleid en bestuurlijke activiteiten.
In het beleidsplan wordt de missie van SHS Delft omgezet in een beleid voor 2016 tot 2018 en in concrete
doelen voor 2017. Het beleid spitst zich toe op drie doelstellingen.
Allereerst wil SHS Delft haar portfolio vergroten door het realiseren van transformatieprojecten in zijn geheel
dan wel gedeeltelijk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen projecten op drie niveaus. Op schaalniveau één
is er sprake van een tijdelijk transformatieproject waarbij de stichting vanaf initiatief- tot en met beheerfase bij
betrokken is. Op schaalniveau twee is de stichting betrokken bij het ontwikkelproces en de beheerfase van
projecten voor permanente duur. Tenslotte houdt schaalniveau drie in dat SHS Delft betrokken is bij een vooraf
vastgesteld deel ven een project van een andere partij.
De tweede doelstelling heeft betrekking tot het delen van de kennis van SHS Delft. Dit doet de stichting
bijvoorbeeld door hulp te bieden aan (af)studeeropdrachten van scholieren en/of studenten. Daarnaast streeft
het bestuur ernaar vier gastcolleges te geven, evenementen te organiseren en een op een kennis te delen over
transformatie en studentenhuisvesting.
De laatste doelstelling richt zich op het doel om de kennis omtrent de markt en doelgroep te vergroten en
bewust in te zetten. Dit heeft betrekking op de mogelijkheid om het werkveld van SHS Delft uit te breiden naar
andere doelgroepen en marktgebieden.
Naast de drie doelstellingen stelt het beleidsplan randvoorwaarden passend bij een jongvolwassen stichting als
SHS Delft. Onder deze randvoorwaarden vallen financiële zaken, administratieve duidelijkheid en het externe
beleid.
Vanuit de gestelde doelstellingen en randvoorwaarden in het beleidsplan 2016-2018 is er een jaarplan en een
begroting voor 2017 geformuleerd. Hierin wordt uitgelegd hoe SHS Delft haar missie dat jaar voort zal zetten.
Deze jaarevaluatie van SHS Delft doet verslag van het jaarplan 2017, als onderdeel van het beleidsplan voor
2016 tot 2018. Het verslag is onderverdeeld in de drie beleidsdoelen en randvoorwaarden. Aan elk van de
beleidsdoelen en randvoorwaarden zijn actiepunten gesteld die bijdragen aan de beleidsdoelen, en daarmee
aan het primaire doel van SHS Delft.
In deze evaluatie wordt toegelicht welke prestaties SHS Delft in 2017 heeft bereikt en in hoeverre de gestelde
doelen zijn behaald. Dit wordt gedaan aan de hand van een checklist die per beleidsdoel is opgesteld. Tot slot
zullen er conclusies en aanbevelingen voor het opvolgende jaar worden gegeven.
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II.

Jaarplan 2017

Aan de hand van de beleidsdoelen en randvoorwaarden uit het beleidsplan 2016-2018, zijn er voor 2016
actiepunten opgesteld. Deze actiepunten zijn vastgelegd in het Jaarplan 2016 en vormden zo de leidraad voor
alle stappen die de stichting heeft gezet. Door middel van een checklist wordt er in dit verslag gecontroleerd in
hoeverre de gestelde doelen behaald zijn. Dit zal waar nodig met conclusies en aanbevelingen worden
toegelicht.
2.1 Beleidsdoel 1
Doelstelling
“Het vergroten van het portfolio van SHS Delft door het realiseren dan wel begeleiden van
transformatieprojecten.”
Checklist actiepunten

🗹
🗵
🗹
🗵
🗹
🗹
🗹
🗵

Betrokkenheid bij tenminste twee transformatieprojecten, waarvan minstens één zoals genoemd in
schaalniveau één
In 2017 is het project Abtswoude Bloeit! van start gegaan, hierbij is het bestuur op schaal niveau één
betrokken geweest. Daarnaast is het bestuur nog actief betrokken bij het beheer van het
studentencomplex Aan ’t Verlaat.
Uitbreiden van de shortlist van geschikte panden in Delft
Wegens de start van het project Abtswoude bloeit! is de acquisitie methode aangepast. Bovenstaande
actiepunten zijn daarom niet meer relevant.
Contactlegging met minstens vijf pandeigenaren
In 2017 is er met verschillende pandeigenaren contact geweest. Onder andere de Gemeente Delft
betreffende Staalweg en Stadskantoor en de eigenaar van de Fluitenbergstraat in Den Haag.
Contactlegging met minimaal één nieuwe mogelijk investeerder
Het is in 2017 niet gelukt om contact te leggen met een nieuwe mogelijke investeerder.
Contactleggen met minimaal één nieuwe beheerder
Afgelopen jaar heeft de stichting contact gelegd met Harry Vonk namens Cojo Vastgoed BV. Hij zal met
zijn beheerpartij het beheer doen van Abtswoude.
Publiceren van ten minste één artikel specifiek gericht op pandeigenaren
In september is een artikel geplaatst over de tegenhanger van traditioneel wonen. Dit artikel is gericht
op het overtuigen van pandeigenaren van de mogelijkheden in de huisvestingssector.
Het uitvoeren van businesscase onderzoeken voor potentiële panden
 In de situatie waarbij het bestuur een project uitvoert moet er tenminste eens per kwartaal één
businesscase-onderzoek voor een potentieel pand worden uitgevoerd.
Er zijn in 2017 diverse businesscases opgesteld. Onder andere voor de Staalweg met transformatie met
een permanent karakter waarbij er ook naar gebiedsontwikkeling gekeken is, voor het Stadskantoor
met een permanent karakter, voor de Spoorsingel en de Rotterdamseweg: beide een mogelijk project
voor de Werkgroep Sport en Cultuur verenigingen.
Concrete stappen zetten in het circulair productontwerp en die producten toepassen bij tenminste één
tijdelijk transformatieproject
In het voorjaar is een workshop georganiseerd om te brainstormen over de circulaire producten.
Hierover volgt later meer. In juni/juli en september/oktober 2017 hebben een aantal studenten van de
Haagse Hogeschool naar het project gekeken, hiermee zijn zeker concrete stappen gezet. In november
is echter besloten om het project tijdelijk on hold te zetten zodat er gefocust kon worden op Abtswoude
Bloeit. Het bestuur hoopt dit project in april af te ronden en rond die tijd het circulair productontwerp
weer op te pakken.
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Conclusies en aanbevelingen
 Het grootste doel van 2017 is behaald: SHS Delft heeft een derde project aan de portefeuille kunnen
toevoegen onder de noemer Abtswoude Bloeit!. Door de grote drukte die hierbij kwam kijken zijn niet
alle actiepunten gehaald of nog relevant. Zo kwam de acquisitie, door de bouw, op een lager pitje te
staan. In 2018 is het aan te raden om een bewustere focus op de acquisitie te leggen zodat het
bestuur na afronding van Abtswoude gelijk verder kan met mogelijke nieuwe projecten.
 De leegstand in Delft krimpt. Dit vraagt een andere methode van SHS delft. Om de toekomst van de
stichting te waarborgen is daarom de acquisitie strategie aangepast en is er ook actief naar de
toekomstvisie gekeken. Omdat er in 2018 een nieuw meerjarenbeleid voor 2019-2021 opgesteld
wordt, is het aan te bevelen om deze nieuwe focus hierin mee te nemen. Zo kan er bijvoorbeeld meer
focus liggen op het verduurzamen van panden, het creëren van proeftuinen voor andere start ups en
natuurlijk de zeer tijdelijke transformatie met behulp van de circulaire badkamers en keukens.
2.2 Beleidsdoel 2
Doelstelling
“Het delen van de kennis van SHS Delft.”

🗹
🗹
🗹
🗹
🗹
🗹
🗹

Checklist actiepunten
Het geven van tenminste vier gastcolleges aan onderwijs gerelateerde instellingen
Het afgelopen jaar zijn er vier colleges gegeven. Deze colleges waren bij BK4MA2, masterclass
businesscase Herbestemming (honoursvak BK), Projectmanagement (CT) en Locatieontwikkeling 1 (TB).
Het geven van tenminste één presentatie aan onderwijs gerelateerde groeperingen
In september 2017 heeft het bestuur een pitch gegeven aan werktuigbouwkunde studenten van de
Haagse Hoge School.
Het geven van tenminste twee presentaties aan niet-onderwijs gerelateerde groeperingen
Het afgelopen jaar heeft SHS Delft een drietal presentaties gegeven aan niet-onderwijs gerelateerde
groeperingen. Deze presentaties vonden plaats bij Congres Circulaire Installaties (25 september), Pieter
van Foreest (inspiratie-dag, 9 oktober) en Sociaal Platform Delft (15 december).
Het geven van tenminste één presentatie in de vastgoedpartij sector
Op 10 november heeft de stichting deelgenomen aan het Stadmakerscongres in Rotterdam. Op dit
congres heeft het bestuur een presentatie van ongeveer één uur gegeven over Abtswoude en het
belang van gemixt wonen. Aan dit congres namen diverse partijen uit de vastgoedsector deel.
Zelf of in samenwerking organiseren van tenminste twee (workshop)evenementen
In 2017 heeft het bestuur twee workshops georganiseerd en in samenwerking met de Veldacademie
een derde workshop begeleidt. In maart vond de workshop Circulaire Units plaats, zo’n 14 studenten
gingen deze dag aan de slag met de opgave om circulaire badkamers en keukens te ontwikkelen.
Daarnaast is het bestuur op 16 mei afgereisd naar Nieuw-Vennep om een Tiny Houses-workshop te
geven aan vwo-scholieren. Als laatste heeft SHS Delft op 10 november in samenwerking met de
Veldacademie een workshop georganiseerd voor de Woonkamer van de Wijk in Abtswoude.
Het bezoeken van tenminste vier vastgoedevenementen welke grondig worden voorbereid op de 'take away'
voor SHS Delft
Het afgelopen jaar is het bestuur bij diverse vastgoedevenementen aanwezig geweest, de een nuttiger
dan de ander. Nuttige congressen waren onder andere het Transformatie congres Rotterdam, Up to a
Higher Level en de bijeenkomst Ontwikkeling en Beheer van jongerenhuisvesting.
Het bijwonen van tenminste vijf interactieve bijeenkomsten
Om de band met de Bouwcampus aan te sterken heeft het bestuur in 2017 meerdere bijeenkomsten
van de Bouwcampus bijgewoond (waaronder het bouwcampus ideediner). Daarnaast heeft de stichting
ook deelgenomen aan een bijeenkomst van VSSD over ‘goede buren’, het stadsgesprek over het stadcampus convenant en zelf twee interactieve bijeenkomsten organiseert in de vorm van een
inloopavond en bijeenkomst over de Woonkamer van de Wijk.
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Conclusies en aanbevelingen
 De stichting heeft ondertussen een aantal vaste contacten en daarmee colleges die jaarlijks terug
keren. Doordat er een tijd geen concreet nieuw project was, begonnen de presentaties in
herhaling te vallen en dit werd ook opgemerkt door studenten die een vak bijvoorbeeld
herkansten. Nu Abtswoude zich in een gevorderd stadium bevindt is het aan te raden om de
presentaties onder de loep te nemen en deze te updaten.
 Het bestuur heeft het afgelopen jaar aan veel verschillende congressen en presentaties kunnen
deelnemen. Hierbij was het ene evenement achteraf interessanter dan de ander. Het blijft
belangrijk om goed naar de take-away te kijken voor SHS Delft, waarom is dit interessant? Hoe
kan SHS Delft hiervan profiteren? Deelnemers moeten met een bewuster doel naar congressen
gaan.
 Ondanks dat het bestuur in 2017 druk bezig was met het project Abtswoude, is het gelukt om aan
alle actiepunten te voldoen. Dit zijn haalbare actiepunten, maar mogelijk iets té haalbaar wanneer
het bestuur een groot deel van het jaar mogelijk geen project heeft. De actiepunten zouden
daarmee mogelijk uitgesplitst kunnen worden in met wel of geen project.
2.3 Beleidsdoel 3
Doelstelling
“Het vergroten en bewust inzetten van de kennis omtrent de markt en doelgroep.”

🗵
🗹
🗵
🗹

Checklist actiepunten
Ieder semester tenminste één prikkelend artikel publiceren waarmee wij onze maatschappelijke insteek
verduidelijken en ons onderscheiden van andere projectontwikkelaars
Door de drukte was het in 2017 lastig om de prikkelende artikelen gespreid over het jaar te publiceren.
Het is daarom niet gelukt om er ieder semester minstens één te plaatsen, wel zijn er over het jaar heen
meerdere geplaatst. Deze artikelen focusten op de mix van doelgroepen en onze samenwerking met
‘onconventionele’ partijen.
Het onderzoeken van nieuwe marktgebieden zoals Rotterdam of Den Haag
In 2017 is er actief nagedacht over de toekomstvisie van SHS Delft. De leegstand in Delft wordt minder,
daarom is het belangrijk om het zoekgebied te vergroten. Het bestuur heeft hiervoor een nieuw
acquisitieplan opgesteld waarin gebieden in Rotterdam en Den Haag ook meegenomen worden.
Daarnaast is er ook contact geweest met diverse pandeigenaren in Den Haag en Rotterdam.
Het onderzoeken van de woonwensen van studenten
 Met betrekking tot de woning: zelfstandig versus onzelfstandig
 Met betrekking tot de locatie: in het centrum/op de campus/in buitenwijken etc.
De stichting heeft geen onderzoek gedaan naar de woonwensen van studenten. Wel zijn andere
onderzoeken, van onder andere Kences, in de gaten gehouden en was het bestuur goed op de hoogte
van alle ontwikkelen. Hierdoor vraagt het bestuur zich af of het wel nodig is om zelf ook een onderzoek
te doen.
Het uitbreiden van het onderzoek naar nieuwe doelgroepen en de mogelijke combinatie daarvan met
studenten
Door de mix die SHS Delft in Abtswoude gaat toepassen is er meer onderzoek gedaan naar het mixen
van doelgroepen. Hierbij is onder andere naar een mix gekeken tussen studenten en de Blauwe Parel
(jongeren met een beperking) en een christelijke woongroep (Taste II). Daarnaast is er in 2017 een
onderzoek uitgevoerd naar de Woonkamer van de Wijk en onderzocht op welke manier de combinatie
succesvol kan worden met behulp van een buurthuis.
Conclusies en aanbevelingen
 Het schrijven van een artikel kan snel vergeten worden en is door de ene secretaris sneller geschreven
dan door de andere. Ook is er afhankelijk van de bezigheden van de stichting meer of minder om over
te schrijven. Toch is het belangrijk om de maatschappelijke insteek en onconventionele instelling te
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blijven promoten. De vraag is echter of dit in de vorm van een prikkelt artikel moet of dat hier ook
andere methodes voor zijn.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar nauwelijks tijd besteed aan het onderzoeken van de
woonwensen van studenten. Verschillende instanties zoals Kences besteden hier jaarlijks een groot
onderzoek aan en hebben daarbij een groter studentenbereik. Deze onderzoeken zijn afgelopen jaar
wel nauwkeurig in de gaten gehouden en geïnterpreteerd. Het blijft namelijk wel belangrijk om de
onderzoeken bij te houden en te waarderen: hoe staat de stichting tegenover bepaalde trends?

2.4 Actiepunten randvoorwaarden

🗹
🗹
🗹
🗹
🗹
🗹
🗵
🗹
🗹
🗹

Checklist actiepunten
Financieel
Voor 2017 waarborgen dat de inkomsten de uitgaven dekken
Naast dat de uitgaven gedekt zijn, is er ook zo’n 3.500 euro winst gemaakt. Dit zal in de
weerstandsreserve opgenomen worden.
Het updaten van het financieel advies voor het reserveren dan wel besteden van reserves
Omdat de stichting in 2018 door het project Abtswoude meer winst zal maken dan verwacht, is er in
samenwerking met de administratief- en belastingadviseur besloten om een weerstandsreserve op te
bouwen die de continuïteit van de stichting kan waarborgen.
Bestuurlijk
Het volledig vervaardigen van de Jaarevaluatie 2017
De jaarevaluatie van 2017 is tijdig afgerond.
Het maken van een opzet van het Jaarverslag 2017
Door de vervroegde Kas Controle vergadering zal het jaarverslag door de huidige voorzitter nog
afgerond worden.
In een vroeg stadium contact opnemen met mogelijk geïnteresseerden voor een bestuursjaar
Voor beide bestuursperioden zijn potentiële kandidaten in een vroeg stadium benaderd. Toch bleek het
lastiger om bestuursleden te vinden voor de bestuursperiode van februari 2018 tot februari 2019 dan
voorheen. De bestuurspromotie is daarom goed geëvalueerd om mogelijke verbeterpunten aan het
licht te brengen. Zo zal onder andere het bestuur vanaf 2018 maandelijks uitbetaald worden.
Het deelnemen aan tenminste één bestuurstraining en tenminste één acquisitietraining
Bestuur 11 heeft in het eerste semester van dit jaar deelgenomen aan een acquisitie training van
TopDesk. Tijdens deze training heeft het bestuur de fijne kneepjes van acquisitie gesprekken geleerd. In
het tweede semester is bestuur 12 aanwezig geweest bij de VSSD trainingsdag. Dit was een dag met
een aantal inhoudelijk korte trainingen over bepaalde aspecten die je tegenkomt in het bestuursjaar.
Het beheermodel afronden en toepassen
Het bestuur heeft hard gewerkt aan het beheermodel maar besloten om geen beheermodel op te
stellen voor de samenwerkingen op Aan ’t Verlaat. De opzet van het beheermodel is wel een leidraad
geweest voor het beheer in Abtswoude. Met behulp van een schematische weergave is inzichtelijk
gemaakt welke partij waarvoor verantwoordelijk is.
Promotioneel
Het updaten van de website naar de verschillende doelgroepen
Waar er eerst op de website geen onderscheid gemaakt werd tussen verschillende doelgroepen, zijn er
nu tabbladen toegevoegd voor studenten, investeerders en pandeigenaren.
Het updaten van de perskit
De perskit heeft in 2017 een update gekregen, daarnaast is deze nieuwe perskit ook op de website
geplaatst en verspreidt onder partners van SHS Delft.
Het actiever worden op sociale media door hier tenminste één keer per week mee bezig te zijn
De activiteit op sociale media is in 2017 sterk om hoog gegaan. Mede door het nieuwe project is er
meer content om te plaatsen, hier is de secretaris zo’n drie à vier keer in de week mee bezig.
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🗵

Het rondsturen van tenminste één nieuwsbrief per kwartaal
Het bestuur is van mening dat de nieuwsbrief nieuwsafhankelijk en niet tijdsafhankelijk is. Er is daarom
besloten om alleen een nieuwsbrief te verspreiden wanneer er voldoende nieuws te melden is. In 2017
zijn er in totaal vier nieuwsbrieven verstuurd.
Conclusies en aanbevelingen
 Het bestuur is rond oktober begonnen met de jaarstukken. Dit bleek, ook in combinatie met het
project, ruim op tijd. De stukken zijn zonder veel stress op tijd afgerond. Het is daarbij aan te raden
voor de voorzitter om bepaalde stukken ook te verdelen en bijvoorbeeld een dag op bouwkunde te
gaan zitten.
 Het was voor de bestuursperiode februari 2017-2018 erg lastig om geschikte kandidaten te vinden. De
wijzigingen in de studiefinanciering dringen langzaam door in de zoektocht naar nieuwe
bestuursleden. Bij een evaluatie werd duidelijk dat het voor veel studenten financieel niet meer
haalbaar is om er een jaar tussenuit te gaan. Omdat de stichting ondertussen genoeg financiën heeft
om maandelijks uit te betalen zal dit vanaf 2018 ingevoerd worden bij bestuurskoppel 13. Daarnaast
moet er meer gepromoot worden met de vergoeding. Dit zal ook in de actiepunten voor 2018
verwerkt moeten worden.
 In 2017 zijn de factsheets en de perskit volledig geüpdatet naar de huidige status van de stichting. Het
updaten van deze bestanden kan snel vergeten worden, het is daarom belangrijk om deze bestanden
minimaal één keer per semester te controleren op volledigheid.

III.

Financiën

De financiële documenten van SHS Delft kunnen op verzoek worden opgevraagd.
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