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Voorwoord
Het jaarplan is een vertaling van het beleidsplan 2016-2018 naar concrete, jaarlijkse doelstellingen en het
dagelijks beleid. In het beleidsplan 2016-2018 worden doelstellingen voor meerdere jaren beschreven en het
jaarplan bevat de stappen die in een bepaald jaar gezet moeten worden om deze doelstellingen te behalen.
Naast de beleidsdoelen die zijn voortgekomen uit het beleidsplan 2016-2018, zal er in de eerste week van
bestuur 13 ook een dag(deel) besteed worden aan het opstellen van beleidsdoelen specifiek voor 2018. De
randvoorwaarden zullen op financieel, bestuurlijk, promotioneel en toekomstgebied enkele belangrijke criteria
voor het uitvoeren van de beleidsdoelen weergeven.

Bestuur februari 2018 (v.l.n.r.):
Aditya Parulekar – Bestuurslid Vastgoed
Karlou Westerbeek – Voorzitter
Anneloes Tilman – Secretaris
Tim Luijten – Penningmeester
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I.

Actiepunten 2018

1.1 Actiepunten beleidsdoel 1
“Het vergroten van het portfolio van SHS Delft door het realiseren dan wel begeleiden van
transformatieprojecten.”








Het project ‘Abtswoude Bloeit’ opleveren in het voorjaar van 2018;
Betrokkenheid behouden bij ten minste drie transformatieprojecten;
Eens per twee weken de acquisitie bijwerken;
o Marktonderzoek;
o Panden;
o Partijen;
Circulair productontwerpproject verder oppakken en naar een volgend stadium tillen;
Contactlegging met minimaal drie nieuwe pandeigenaren (zowel binnen als buiten Delft);
Contactlegging met minimaal één nieuwe investeerder;

1.2 Actiepunten beleidsdoel 2
“Het delen van de kennis van SHS Delft.”
Het bestuur ziet de (verdere) professionalisering van de stichting als belangrijkste beleidsdoel voor komend
jaar. Dit houdt bijvoorbeeld het vergroten van de naamsbekendheid in, maar ook de zichtbare aanwezigheid op
congressen en evenementen door bijvoorbeeld naamkaartjes, een banner en flyers. Momenteel werken we
alleen met visitekaartjes, maar we hebben geen T-shirts of banner die onze aanwezigheid zichtbaar kan
markeren. In overleg met de Raad van Toezicht is het belang van deze zichtbare aanwezigheid onderstreept en
een belangrijk beleidsdoel voor komend jaar geworden.













Het vernieuwen en aanpassen van de huidige collegepraatjes en opdrachten;
Het geven van tenminste vier gastcolleges aan onderwijs gerelateerde instellingen, waarbij ten minste
twee verschillende studierichtingen bezocht worden;
Het geven van tenminste één presentatie aan onderwijs gerelateerde groeperingen;
Het geven van tenminste twee presentaties aan niet-onderwijs gerelateerde groeperingen;
Het geven van tenminste één presentatie in de vastgoedpartij sector over de al gerealiseerde
projecten en de wijze waarop deze projecten tot stand zijn gekomen;
Het geven van tenminste één presentatie in de vastgoedpartij sector waarbij de nadruk ligt op
toekomstige projecten en het contact leggen met geschikte partijen;
Zelf of in samenwerking organiseren van tenminste twee (workshop)evenementen;
Het bezoeken van tenminste vier vastgoedevenementen die relevant zijn voor de huidige bezigheden
van het bestuur;
Het aanschaffen van middelen die dienen om de zichtbare aanwezigheid van SHS Delft op
evenementen en congressen te vergroten (bijv. banner, T-shirts, naamkaartjes, flyers/factsheets);
Een deel in de begroting reserveren voor het realiseren van deze professionalisering;
Onderzoeken en overleggen met de TU Delft hoe we de connectie tussen SHS Delft en de TU Delft
kunnen vergroten;
Toekomststrategie voor projecten buiten Delft uitwerken en concretiseren;

1.3 Actiepunten beleidsdoel 3
“Het vergroten en bewust inzetten van de kennis omtrent de markt en doelgroep.”
Na de realisatie van de huidige projecten merkt het bestuur dat de vastgoedmarkt in Delft verzadigd raakt. Er is
weinig leegstand meer te vinden binnen Delft. Het bestuur wil zich daarom gaan richten op meer dan alleen de
transformatie van leegstaande panden naar studentenhuisvesting. Bij zulke projecten komt veel meer kijken.
Tijdelijke huisvesting kan bijvoorbeeld ook gaan over de ontwikkeling van circulaire badkamers en keukens.
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Ook onderzoek naar duurzame innovatie in transformatieprojecten is iets waar SHS Delft zich tot nu toe nog
niet (voldoende) mee bezig heeft gehouden. De al gerealiseerde projecten van SHS Delft kunnen hierbij dienen
als een soort proeftuin waar in samenwerking met externe partijen onderzoek gedaan kan worden naar
duurzame innovatie in getransformeerde panden.
Eventuele onderzoeksresultaten kunnen als nieuwsartikel op de website worden gepubliceerd. Dit zorgt niet
alleen voor verdieping van stof voor het schrijvende bestuurslid, maar hierdoor wordt deze kennis tevens
gedeeld met andere geïnteresseerden.








Ieder semester tenminste één prikkelend artikel publiceren waarmee wij onze maatschappelijke
insteek verduidelijken en ons onderscheiden van andere projectontwikkelaars;
In de zomer van 2018 een artikel/rapport publiceren over de doelgroepenmenging in Abtswoude en
de aanpak daarvan;
Het onderzoeken van nieuwe marktgebieden, zoals Rotterdam of Den Haag;
Het onderzoeken van een nieuwe koers waarbij we de huidige projecten als proeftuin voor duurzame
innovatie zien;
Een publicatie met informatie over SHS en onze projecten maken voor partijen met wie samengewerkt
zal worden om dit actiepunt te verwezenlijken;
Contactlegging met minimaal vijf duurzame, innovatieve bedrijven waarmee we mogelijk kunnen
samenwerken;
Video maken voor de website die kort uitlegt wat de werkwijze van SHS Delft is;

1.4 Randvoorwaarden actiepunten
Financieel
 Een weerstandsreserve opbouwen om de financiële continuïteit te waarborgen;
 Voor 2018 waarborgen dat de inkomsten de uitgaven dekken;
Bestuur
 In de eerste week na het aantreden van het nieuwe bestuur gezamenlijk werken aan de doelstellingen
en planning voor de bestuursperiode;
 In de derde week na het aantreden van het nieuwe bestuur starten met de werving voor nieuwe
bestuursleden;
 Het deelnemen aan tenminste één bestuurstraining en één acquisitietraining;
 Het volledig vervaardigen van de Jaarevaluatie 2018
 Het maken van een opzet van het Jaarverslag 2018
Promotie
 Actief blijven op sociale media en ons netwerk vergroten
 Het rondsturen van tenminste één nieuwsbrief per kwartaal
 Een nieuwsbericht publiceren in een bekende Delftse krant/tijdschrift
 Een nieuwsbericht publiceren in een medium bekend onder studenten (TU Delta o.i.d.)
Toekomst
 Een toekomststrategie opstellen over duurzaamheid in tijdelijke projecten
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II.

Planning 2018

III.

Begroting 2018

De begroting 2018 kan worden aangevraagd bij het bestuur. Neem hiervoor contact op via info@shsdelft.nl of
het contactformulier op de website.
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