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Voorwoord
Het jaarlijks geschreven jaarverslag biedt een formele terugblik op het afgelopen jaar van Stichting Herontwikkeling tot
Studentenhuisvesting.
Van de voorzitter van het bestuur
2016 was een financieel en organisatorisch stabiel jaar waarin veel lopende zaken en taken geperfectioneerd zijn. Dit
vormde een goede fundering voor 2017 en gaf de ruimte om met nieuwe projecten te beginnen. Zo is er een start gemaakt
aan het derde project van de stichting. Hiermee is de portefeuille uitgebreid en ook het werkveld van SHS Delft vergroot. Er
is meer focus gelegd op de toekomstbestendigheid van de stichting, de onderscheidende factor en de professionalisering
van het bestuur. Daarnaast heeft de stichting meer contacten aangehaald en het contact met oude externe partijen weer
opgepakt. Begin van het jaar lag de focus vooral op de zoektocht naar een nieuw project. Naast inhoudelijke projecten lag
de focus in het voorjaar op de onderscheidende factor van SHS Delft. Het transformeren van leegstaand vastgoed tot
tijdelijke studentenhuisvesting is immers niet uniek meer en bovendien niet alles waar de stichting zich mee bezighoudt.
Allereerst ligt de focus van SHS Delft niet op de financiële waarde van haar projecten, maar juist op de toegevoegde waarde
voor de maatschappij. Zo zou er kunnen worden gesteld dat SHS Delft met haar initiatieven inspeelt op de actuele
maatschappelijke problematiek. Dit doet zij door zich te bekommeren om kwetsbare doelgroepen en door een (tijdelijke)
invulling te bedenken voor op het eerste gezicht vrij ‘ongeschikt’ vastgoed maar vastgoedeigenaren en ontwikkelaars niet
direct raad mee weten. SHS Delft is er van overtuigd dat er vaak meer mogelijk is dan op het eerste oog te zien is. Het
kleine, jonger karakter maakt de stichting bovendien flexibel. Hierdoor kan zij vrij makkelijk mee gaan met en inspelen op
veranderingen. Daarnaast zorgt een halfjaarlijkse bestuurswissel ervoor dat er twee keer per jaar nieuwe inzichten, ideeën
en een verfrissend enthousiasme aan de organisatie wordt toegevoegd. Het tweede deel van 2017 heeft volledig in het
teken gestaan van het nieuwste project Abtswoude bloeit.
Margot Hols
Voorzitter bestuur 2017
Van de voorzitter van de RvT
2017 was een enerverend jaar voor alle betrokken bij SHS Delft. Na een lange zoektocht voor een nieuw project kwam
halverwege 2017 alles rondom Abtswoude in een stroomversnelling. Dan zie je opeens wat een kracht en energie er rondom
SHS Delft is: binnen no-time zijn er projectplannen, ligt er een sluitende begroting en voordat dat we goed en wel de
overeenkomsten getekend hadden, was de eerste kamer al bijna klaar.
Praktisch binnen een jaar is een uniek project gerealiseerd waarin een zorginstelling, een maatschappelijke stichting en een
studentenhuisvester samenwerken. 110 Studentenkamers, 33 studio’s en een ‘Woonkamer van de Wijk’ zijn gerealiseerd in
een pand waarin ook ouderen gehuisvest zijn. Deze drie doelgroepen samen gaan, in harmonie met de wijk, een interessante
tijd tegemoet waarin zij elkaar beter gaan leren kennen en er zomaar hele mooie initiatieven kunnen ontstaan. Het is als Raad
van Toezicht schitterend om te zien hoe opeenvolgende besturen dit met elkaar gerealiseerd krijgen. Ze gaan eerder te hard,
en moeten we ze afremmen om zorgvuldig te blijven, dan dat we ze moeten prikkelen om het voor elkaar te krijgen.
Het project Abtswoude heeft er voor gezorgd dat we in 2017 ook onszelf als RvT en SHS Delft onder de loep hebben genomen
en een professionaliseringsslag in gang hebben gezet. SHS Delft is, met inmiddels 4 projecten en meer dan 400 gecreëerde
woonruimtes, uitgegroeid tot een serieuze partij in de Delftse markt. De maatschappelijke doelstelling van de stichting staat
fier overeind en gaat inmiddels verder dan ‘alleen het huisvesten van studenten en tegengaan van leegstand’, zoals
Abtswoude Bloeit laat zien. Vanuit meerdere plekken in het land (!) wordt SHS gevraagd mee te denken over het initiëren
van soortgelijke initiatieven, precies volgens de doelstelling voor het verspreiden van opgedane kennis en ervaringen. We zijn
benieuwd waar ons dit in 2018 gaat brengen.
De goede en groeiende reputatie is ook terug te zien in het netwerk van SHS. Partners in projecten zijn enthousiast over de
samenwerking en koppelen hun waardering terug voor de kwaliteit die de besturen leveren. De RvT is goed bezet en waar
nodig vernieuwd en we zijn een ‘specialistenkring’ aan het opbouwen van ervaren en enthousiaste experts die het bestuur
kan bijstaan bij lastige vraagstukken. Mooi om te merken dat zoveel mensen de stichting en haar werkzaamheden een warm
hart toedragen. We kunnen niet vaak genoeg zeggen dat we al deze mensen zeer dankbaar zijn voor hun enthousiaste en –
zeker als maatschappelijke stichting met beperkte eigen middelen – kosteloze inzet.
De tomeloze inzet van opeenvolgende besturen is mooi om te zien, al realiseren we ons ook dat we wel goed op elkaar
moeten blijven letten zodat het bestuur niet te veel van zichzelf gaat vragen. Voor 2018 ligt hier de volgende uitdaging: wat
gaan we wel en niet oppakken met SHS en hoe gaan we ons verder ontwikkelen als professionele maar zeer bijzondere
ontwikkelaar.
Reinier van der Kuij
Voorzitter Raad van Toezicht
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1. Intern
1.1 Organisatie
1.1.1 Bestuur
Bestuursband
Vanaf de wissel van bestuur 10 naar bestuur 11, en ook bij de wissel van bestuur 11 naar bestuur 12, is er meer aandacht
gestoken in het creëren van een goede band tussen de bestuursleden. Zo werd de eerste werkdag afgetrapt met een aantal
‘kennismakingsspellen’, is er een nieuwe bestuurswisseltraditie in het leven geroepen en zorgden maandelijkse persoonlijke
rondjes na de bestuursvergaderingen voor meer persoonlijk contact. Dit is ontstaan vanuit het idee dat een goede
bestuursband een prettige werksfeer bevordert. Die goede sfeer heeft vervolgens veel invloed op het werkplezier, en
daarmee ook op het geleverde werk zelf.
Brainstormsessies
Er is o.a. gebrainstormd over de onderscheidende factor van SHS Delft en hebben er meerdere sessies m.b.t. Abtswoude
plaatsgevonden. Hiermee werden bepaalde aspecten gedetailleerder uitgedacht en kwamen alle ideeën bovendien wat
meer op één lijn te liggen. Het inplannen van regelmatige brainstormsessies (zo eens in de maand) wordt dan ook als zeer
belangrijk en prettig ervaren.
Onderscheidende factor SHS Delft
Tijden zijn veranderd; de bouw trekt weer aan. Waar het leegstaande vastgoed tijdens de oprichting van SHS Delft nog een
groot probleem was, is diezelfde leegstand nu schaarser en komen andere ontwikkelaars op vergelijkbare transformatie
ideeën. Met zicht op de toekomst, en op het kwetsbare voortbestaan van de stichting, heeft het bestuur zich daarom
beziggehouden met het nadrukkelijker benoemen van de onderscheidende factor van SHS Delft. Deze gaat immers verder
dan enkel het transformeren van leegstaand vastgoed tot tijdelijke studentenhuisvesting. De stichting wordt bestuurd door
vier studenten die een onconventionele blik werpen op hedendaagse maatschappelijke problemen. Dit betekent dat een
stichting als SHS Delft niet wegloopt voor ‘lastig’ vastgoed op onhandige locaties, of voor huisvestingsproblemen van
kwetsbare doelgroepen met een laag budget. SHS Delft kan zich van andere ontwikkelaars onderscheiden door projecten te
starten die door anderen over het hoofd worden gezien. Door middel van kennisdeling kan de stichting andere partijen
binnen de vastgoedsector bovendien laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van tijdelijke
transformatieprojecten.
Trainingen
Ieder jaar wordt ernaar gestreefd om twee trainingen bij te wonen; een algemene bestuurstrainingsdag die jaarlijks wordt
georganiseerd door de VSSD, en een acquisitietraining van TOPdesk.
Begin maart heeft bestuur 11 een acquisitietraining van TOPdesk bijgewoond. Ondanks het feit dat de acquisitie taken van
SHS Delft over het algemeen anders zijn dan die van andere studentenbesturen, heeft het bestuur hier toch een aantal
handige tips en trucs geleerd. De training behandelde met name het geven van een goede pitch, waarbij de focus lag op de
‘gebreken’ van de partij waar je in zo’n situatie iets van nodig hebt. Later is deze training onder andere tijdens
telefoongesprekken met verschillende makelaarskantoren zeer nuttig gebleken.
Op 12 oktober heeft bestuur 12 deelgenomen aan de bestuurstrainingsdag van de VSSD. Voor deze dag dienden alle
bestuursleden zich in te schrijven voor een drietal workshops. Deze workshops varieerde van voorzitters- en
penningmeesterstraining tot mindmapping, pitchen en doelen stellen met je bestuur. De bestuursleden hebben in totaal
aan acht verschillende trainingen mee gedaan, en hebben hier veel van op gestoken. Naar aanleiding van de training is
bijvoorbeeld besloten om de overdracht en eerste week voor nieuwe bestuursleden anders aan te pakken. Zo zullen er
naast hoofddoelen van de stichting, ook meer persoonlijke doelen gesteld worden. Op de dag zelf heeft het bestuur ook
kennis gemaakt met andere besturen van studie-, studenten- en sportverenigingen. Het bestuur zal de trainingsdag voor
volgend jaar ook weer aanraden.
1.1.2 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.
Iedere maand vindt er een vergadering plaats, die wordt voorbereid en geleid door de voorzitter van het bestuur. Naast de
agenda en het verslag van de vorige vergadering, ontvangen alle raadsleden vooraf aan deze bijeenkomst ook een Status
Quo, waarmee zij worden geïnformeerd over de lopende zaken. Buiten deze vergaderingen om is er tevens ruimte om de
raadsleden voor andere vragen te bellen en te mailen. Het eerste half jaar heeft het bestuur echter te weinig
gebruikgemaakt van die optie, waardoor de kennis van dit orgaan niet helemaal optimaal is benut. Daarnaast was het
bestuur ook van mening dat de vergaderingen met de Raad nog niet optimaal productief waren. In september heeft het
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bestuur daarom samen met Reinier van der Kuij een evaluatie gedaan. Hieruit is een nieuwe werkvorm ontstaan die vanaf
oktober tijdens de vergaderingen in gebruik is genomen. Deze nieuwe werkvorm zorgt ervoor dat er minder stil gestaan
wordt bij de Status Quo en meer gefocust wordt op de toekomst: waar gaat het bestuur de komende tijd mee aan de slag
en waar is advies voor nodig? Met behulp van beslisstukken staan er minder punten op de agenda en wordt er inhoudelijk
dieper ingegaan op vragen van het bestuur.
Aftreden Raad van Toezicht
Begin 2017 is Hilde Remoy afgetreden als raadslid. In oktober 2016 was haar opvolger, Reinier van der Kuij, al aangetreden
binnen de Raad. Daarnaast zou Theo Steinebach eind 2017 aftreden, waardoor er opnieuw naar een vervangend raadslid
gezocht moest worden. Hiervoor heeft Theo zelf Mascha van Vuuren-Sanders aangedragen. Na een uitvoerig
sollicitatiegesprek en een terugkoppeling hiervan naar de overige raadsleden, heeft het bestuur Mascha van VuurenSanders een positie binnen de Raad van Toezicht aangeboden. Nadat zij deze enthousiast had geaccepteerd, is zij in oktober
2017 aangetreden.
Tijdens de vergadering in juli 2017, liet Jos Melchers weten dat hij een baan bij de Gemeente Rotterdam aangeboden had
gekregen. Per 15 augustus is hij daar aan de slag gegaan als directeur Stadsontwikkeling. Aangezien dit een politieke functie
betreft, ontstond direct de vraag of Jos als raadslid van SHS Delft werkzaam kon blijven. Wanneer SHS Delft niet actief is in
Rotterdam is dit mogelijk. Reinier van der Kuij heeft vanaf 15 november 2017 het voorzitterschap van de Raad van Toezicht
overgenomen van Theo Steinebach.
1.1.3 Adviesraad
De samenstelling van de adviesraad verandert elk half jaar, en valt daarmee samen met het af- en aantreden van de
bestuursleden. De adviezen die voortkomen uit de maandelijkse adviesraadsvergaderingen zijn van grote waarde voor het
bestuur. Juist doordat de adviesraad zich niet dagelijks bezighoudt met de lopende kwesties, kan zij deze vanaf een afstand
en vanuit andere invalshoeken bekijken. Daar komen dan telkens interessante en waardevolle actiepunten uit voort.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur wel gemerkt dat het niet altijd eenvoudig is om iedereen bij elkaar te krijgen. De
adviesraadsleden hebben ieder een eigen, volle agenda, waardoor het lastig is om deze op elkaar af te stemmen. Daarbij
werd door het bestuur ook ervaren dat de vergadering door sommige adviesraadsleden iets te veel werd benaderd als een
‘to do’tje’ dat moest worden afgestreept. De status quo wordt lang niet altijd door ieder adviesraadslid gelezen en na
anderhalf uur wordt er vaak alweer ongeduldig op de klok gekeken omdat de volgende plicht roept. Wat dat betreft is er
dus nog wel ruimte voor verbetering.
Bij een langdurige afwezigheid is het tevens onbegonnen werk om een ander oud-bestuurslid ter vervanging aan tafel te
krijgen. Daarbij is dan toch te merken dat de bezigheden van SHS Delft niet meer tot de dagelijkse focus behoren, waardoor
het ook niet meer vanzelfsprekend is dat deze oud-bestuursleden daar makkelijk tijd voor vrijmaken. Daarom is
afgesproken dat een adviesraadslid bij langdurige afwezigheid zelf een vervangend lid aanstelt. Verder waren het bestuur
en de adviesraad het er echter ook over eens dat een driekoppige adviesraad nog steeds erg waardevol is, waardoor het
niet per definitie noodzakelijk is om de complete adviesraad maandelijks bij elkaar te laten komen.
Inhoudelijk gezien is er het afgelopen jaar ook meer naar gestreefd om ruimte voor discussies te creëren. In plaats van een
‘heb je daar nog aan gedacht?’-vergadering, waarbij er simpelweg een checklist wordt afgewerkt, zijn de
adviesraadsvergaderingen interactiever geworden. Daarbij hebben zowel de adviesraad als ook het bestuur veranderingen
doorgevoerd.
1.1.4 Kas Controle Commissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit de penningmeesters van de laatste twee besturen, komt twee keer per jaar bijeen
met de penningmeester van het zittende bestuur. Deze commissie is opgericht in 2015, en heeft als doel om de financiële
situatie en administratie van de stichting te controleren en te beoordelen. Zij kijken hierbij naar de opgestelde
resultatenrekening en balans van het afgelopen jaar, de begroting voor het komende jaar en de meerjarenbegroting.
Tijdens deze bijeenkomsten kan de kascontrolecommissie de penningmeester tevens van financiële adviezen voorzien.
De Kas Controle Commissie functioneert goed. De financiële jaarstukken worden nauwkeurig beoordeeld door de
Commissie. De Commissie houdt goed contact met de zittend penningmeester over de financiën en wanneer er nog iets
uitgezocht moet worden, blijven de Commissarissen paraat om de zittende penningmeester bij te staan.
1.1.5 Contact met oud-bestuursleden
Oud-bestuursleden van de stichting zijn na hun bestuurs- en adviesraadjaar vaak een stuk minder betrokken bij de stichting
en haar bezigheden. Veel oud-bestuursleden gaven dan ook aan dat het leuk zou zijn als er vaker evenementen werden
georganiseerd, bijvoorbeeld een vrijdagmiddagborrel. Bestuur 11 heeft daarom een maandelijkse vrijdagmiddelborrel
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ingesteld, helaas kwamen hier toch weinig oud-bestuursleden op af. Om die reden heeft het bestuur besloten om de
evenementen terug te schroeven naar vier vaste evenementen per jaar: het RvT diner, de zomerbarbecue en de
bestuurswissels in februari en september.
Nu bestuur 12 druk bezig is met de bouw van Abtswoude Bloeit! wordt er opgemerkt dat het prettig is om contact te
zoeken met oud-bestuursleden voor tips en tricks. Alle oud-bestuursleden zijn vaak goed te bereiken en het contact met
oud-bestuursleden verloopt vooralsnog goed. Het bestuur raadt dan ook aan om ook in het nieuwe jaar contact op te
nemen met oud-bestuursleden wanneer ergens vragen of twijfels over zijn. Veel oud-bestuursleden hebben al eens
hetzelfde gedaan en kunnen daar met enthousiasme over vertellen.
1.2 Opvolging
1.2.1 Promotie
Aangezien het bestuur van SHS Delft halfjaarlijks wisselt, te weten in februari en in september, vindt er ook twee keer per
jaar een bestuurspromotie plaats. Deze promotie heeft als doel om nieuwe, potentiële bestuursleden te werven, en is een
taak die door de secretaris wordt uitgevoerd. In 2017 zijn de zittende secretarissen Margot Hols en Karlou Westerbeek hier
verantwoordelijk voor geweest. Margot was verantwoordelijk voor de promotie voor de bestuursperiode september 2017 –
september 2018 en Karlou heeft de promotie voor de bestuursperiode februari 2018 – februari 2019 op zich genomen.
De promotie gaat altijd ruimschoots voor de deadline van de onderwijsinschrijvingen van start. Voor de periode vanaf
september start deze daarom al in maart, voor de periode vanaf februari start te promotie in oktober. Een vroege start
zorgt er immers voor dat er genoeg tijd is om de selectieprocedure op een uitvoerige, nauwkeurige manier te laten
verlopen.
Gebruikte middelen
Bij iedere promotie wordt er gebruikgemaakt van verschillende middelen om de bekendheid van de stichting onder
studenten te vergroten. Zo zijn er het afgelopen jaar posters opgehangen, berichtjes via verschillende sociale media
verspreidt, promotiecolleges gegeven, flyers uitgedeeld en zijn een aantal studenten persoonlijk benaderd. Er is ook een
interesselunch georganiseerd, maar daar heeft geen enkele student gebruik van gemaakt. Waarschijnlijk is een lunch met
het bestuur voor veel mensen een te grote stap. Voor de promotie voor februari is daarom besloten om geen
interesselunch en/of borrel te organiseren. In plaats daarvan wordt er meer gefocust op flyeren en het aanspreken van
mogelijk geïnteresseerden, deze persoonlijke benadering blijft de beste manier om nieuwe bestuursleden te werven.
1.2.2 Interesse
Het afgelopen jaar lijkt de interesse in een bestuursjaar bij SHS Delft ietwat te zijn afgenomen. Dit heeft niet te maken met
de inhoud van een bestuursjaar bij SHS, maar vooral met de veranderende omstandigheden voor studenten. Studenten
willen om financiële en studiedruk steeds sneller doorstuderen en willen niet meer een jaar ertussenuit nemen. In
tegenstelling tot de gebruikelijke acht sollicitaties, ontving het bestuur er in het voorjaar van 2017 slechts vier. Daar moet
wel bij worden vermeld dat dit alle vier erg goede sollicitaties betrof. Toch blijft het jammer dat de interesse afneemt en
dat het telkens weer lastig blijkt te zijn om nieuwe bestuursleden te vinden. Dit kan deels te wijten zijn aan het feit dat veel
studenten door de nieuwe studieregelingen liever doorstuderen i.p.v. een fulltime bestuursjaar. In het tweede half jaar
heeft het bestuur 3 aanmeldingen ontvangen, waarvan één sollicitant zich na een gesprek terug getrokken heeft.
Uiteindelijk bleef er voor beide functies één sollicitant over. En dit nadat er (te) veel energie in gestoken was door de
huidige secretaris en ruim na de gezette deadline. In 2018 gaat hiervoor een langetermijn-oplossing gezocht worden.
1.2.3 Bestuurswissel
Het bestuur van SHS Delft wisselt in september en in februari. Dit maakt de zittingstermijnen van deze twee periodes
verschillend, aangezien het jaar hiermee in zeven en in vijf maanden wordt opgesplitst. In september wisselt de
secretaris/voorzitter en het bestuurslid vastgoed. In februari wisselt wederom de secretaris/voorzitter en de
penningmeester.
Overdracht voorzitter
De voorzittersrol wordt twee keer per jaar overgedragen van secretaris naar voorzitter. Alvorens de secretaris voorzitter
wordt, krijgt hij/zij eerst een halfjaar de gelegenheid om de stichting door en door te leren kennen. Daarbij is er wel sprake
van een aanzienlijke schakeling in de wissel van secretaris naar voorzitter. Waar de secretaris immers een uitvoerende en
documenterende rol heeft, wordt er van de voorzitter verwacht dat hij/zij het overzicht behoudt en het voortouw neemt.
Daarbij vindt deze overdracht op hetzelfde moment plaats als de overdracht van de zittende secretaris naar de nieuwe
secretaris. Zo krijgt de voorzitter niet alleen zelf een nieuw takenpakket, maar moet hij/zij ook tijd vrijmaken om de nieuwe
secretaris in te werken. Het is dan ook verstandig om de rol van voorzitter geleidelijk over te laten gaan.
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Overdracht secretaris
De overdracht van de secretaris vindt met name plaats in het werk, omdat de zittende secretaris doorschuift naar de
voorzittersrol en daarmee nog wel gewoon aanwezig is om de secretaristaken door te schuiven naar de opvolger. Daarbij is
het echter wel van belang dat de aankomend secretaris vanaf de eerste dag direct bekend is met de ‘standaard’ taken. Deze
betreffen het notuleren, de infomail in de gaten houden, de post controleren, het bijhouden van de website en de promotie
van de stichting via verscheidene sociale media. Hier worden vooraf aan het aantreden verschillende momenten voor
ingepland, waarbij ook het bijwonen van een bestuursvergadering, adviesraadsvergadering en raad van toezicht
vergadering belangrijk zijn. Zo wordt de nieuwe secretaris bekend met de standaardtaken en met de stichting.
Overdracht penningmeester
De overdracht van deze functie is vrij pittig, omdat de functie ten eerste een vrij specifiek takenpakket omvat en ten
tweede naadloos moet worden overgedragen: de oud penningmeester zal na beëindiging van zijn functie onmiddellijk
starten met studeren en dus niet alle tijd hebben om continu vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Het
overdrachtsdocument is dan ook van enorm belang binnen deze functie. In de maand voorafgaande aan het termijn van de
nieuwe penningmeester, zal het nieuwe bestuurslid ongeveer twee keer per week aanwezig zijn op het kantoor. Dit biedt
genoeg tijd om er zeker van te zijn dat alle taken van het penningmeesterschap goed overgedragen worden.
Overdracht bestuurslid vastgoed
De overdracht van het bestuurslid vastgoed verschilt per jaar heel erg. Dit komt doordat de bouw zich in verschillende fases
kan bevinden. Tijdens de overdracht dit jaar was er een project gaande en was het dus erg belangrijk dat de overdracht
soepel verliep. Oud-bestuurslid Gwenhwyfar heeft voor het nieuwe bestuurslid vastgoed een planning gemaakt met alle
toekomstige acties die door Aditya opgepakt moesten worden. Daarnaast is Aditya vanaf drie weken voor de overdracht
vaak op kantoor geweest en mee geweest naar gespreken. Op deze manier kon hij alvast kennis maken met alle externe
partijen en voelde het contact gelijk vertrouwder. In de eerste paar weken heeft Aditya nog veel contact gehad met
Gwenhwyfar, dit is waarschijnlijk onoverkoombaar wanneer een overdracht midden in een project plaats vindt.
Aanbevelingen voor volgend jaar
Het bleek afgelopen jaar lastiger en lastiger om nieuwe bestuursleden te werven. Een van de oorzaken hiervoor is het
nieuwe leenstelstel waardoor veel studenten geen financiële middelen hebben om er een jaar tussenuit te gaan. Het
bestuur raadt daarom aan om de bestuursvergoeding maandelijks uit te betalen in plaats van jaarlijks. Deze uitbetaling zal
met bestuurskoppel 13 uitgetest worden, waarna er met bestuur 14 over gegaan kan worden op een volledig maandelijks
uitbetaald bestuur.

2. Extern
2.1 Promotie
2.1.1 Sociale media
SHS Delft is actief op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. In 2017 is er bewuster nagedacht over het inzetten van deze
media en is er tijdens evenementen meer gebruik van gemaakt. Zo is er tijdens deelname aan congressen actief mee
getwitterd en werden er naast links naar nieuwsberichten ook af en toe relevante foto’s of plaatjes op Facebook en
Instagram geplaatst. Via de sociale media-kanalen wordt getracht het uitgebreide takenpakket van SHS Delft aan de volgers
te laten zien. Ook was het een goede manier om de voortgang van het project Abtswoude Bloeit! onder de aandacht te
brengen. Aan de stijgende lijn in volgers is te merken dat dit een positieve reactie had.
2.1.2 Website
Om meer uit de website te halen is het overzicht van de website aangepast. Er zijn nieuwe kopjes toegevoegd voor
verschillende doelgroepen zodat deze sneller weten waar zij geschikte informatie kunnen vinden. Daarnaast is ook
inhoudelijk het een en ander veranderd: opgeleverde projecten staan overzichtelijker bij elkaar en veel pagina’s met
dubbele informatie zijn aangepast. Daarnaast is de onderscheidende factor van SHS Delft zoals opgesteld door bestuur 11
aan de site toegevoegd. Er is een nieuwe functie toegevoegd waardoor beter in de gaten gehouden kan worden hoeveel
mensen de website bezoeken en wanneer.
De website is een platform voor nieuwsberichten vanuit SHS Delft en blogs van oud-bestuursleden. Afgelopen jaar is
gebleken dat veel oud-bestuursleden hun blog vergeten en deze niet inleveren. Bestuur 12 heeft daarom besloten om meer
nieuwsberichten te schrijven zodat er nog steeds voldoende content op de website verschijnt.
Daarnaast is er vanaf oktober 2018 een tweede webpagina in het beheer van SHS Delft gekomen: www.abtswoudebloeit.nl.
Deze website is speciaal opgezet voor het project en op deze site staat niet alleen informatie over het plan, maar ook
komende activiteiten en evenementen.
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2.1.3 Congressen
Sinds 2016 wordt het bijwonen van congressen en andere inhoudelijk interessante bijeenkomsten als belangrijk
agendapunt gezien. Er wordt naar gestreefd om minstens vier vastgoedevenementen per jaar te bezoeken en dat doel is dit
jaar ruimschoots behaald. Daarbij heeft het bestuur wel gemerkt dat het steeds lastiger wordt om een kosteloos
toegangsbewijs te krijgen voor congressen waar een zeker prijskaartje aan hangt. In de voorgaande jaren was het nog vrij
gebruikelijk dat het bestuur via/via op de gastenlijst kon komen te staan, maar het afgelopen jaar heeft zij dat niet meer
voor elkaar gekregen. Er worden echter een heleboel evenementen georganiseerd waarbij de toegang gratis is, dus die
kansen worden goed benut.
Hierbij werd het bestuur er wel door de adviesraad op gewezen dat de toegevoegde waarde van zo’n bijeenkomst altijd
inzichtelijk gemaakt dient te worden. Zo dienen de bezochte congressen natuurlijk altijd relevante thema’s te behandelen,
zoals nieuwe ontwikkelingen in de studentenhuisvesting, transformatie van zorgvastgoed of het herbestemmen van
kantoorpanden.
Door aanwezig te zijn bij deze congressen hoopt SHS Delft niet alleen waardevolle informatie op te doen, maar met name
ook meer naamsbekendheid te krijgen en waardevolle contacten te leggen. Dat netwerken is echter niet altijd makkelijk
gebleken. De ervaring heeft echter geleerd dat het zich loont om daar overheen te stappen en zulke netwerkkansen
optimaal te benutten, dus dat kan als waardevolle les worden gezien.
2.1.4 Perskit en factsheet
In 2016 is besloten om een perskit en factsheet op te stellen. In de jaarevaluatie van 2016 werd ook aangeven dat het
belangrijk is om deze regelmatig up te daten en, zo nodig, aan te passen. Dit jaar is gebleken hoe belangrijk dit is: veel
informatie in het document was verouderd en niet meer relevant of veel nieuwe informatie miste. Bestuur 11 heeft deze
perskit en factsheet daarom opnieuw vormgegeven en raad toekomstige besturen aan om regelmatig de perskit en
factsheets te herlezen zodat er eerder opgetreden kan worden wanneer informatie verouderd blijkt.
2.2 Educatie
In 2017 heeft het bestuur vier gastcolleges gegeven en twee workshops voor studenten en één workshop voor scholieren
georganiseerd. In het voorjaarssemester is er een gastcollege gegeven bij het tweedejaars Bouwkunde vak BK4MA2 en bij
het Bouwkunde Honoursvak Businesscase Herbestemming. Bij BK4MA2 kreeg het bestuur de gelegenheid om haar
ervaringen te delen met circa 200 Bouwkunde studenten. Daarbij werd het gehele transformatieproces van de
Studentenpaviljoens toegelicht aan de hand van de verschillende (bouw)fasen. Er werd in het bijzonder ingegaan op de
‘lessons learned’, aangezien deze aspecten de link met de reële praktijk sterk benadrukken. Na deze presentatie volgde er
een korte discussie en was er ruimte voor vragen, waarbij de vakcoördinator verschillen en overeenkomsten zocht tussen
dit project en het door Stylos gebouwde Paviljoen. Ook dat Paviljoen is een project dat die ochtend door een van de
betrokken studenten werd toegelicht, en daarmee kregen de studenten een zeer compleet beeld van het managen van een
bouwproces.
Bij het Bouwkunde Honoursvak Businesscase Herbestemming werd aan het bestuur gevraagd om de aanwezige studenten
kennis te laten maken met herbestemmingsproces en de bijbehorende businesscase. Het was een interactieve bijeenkomst,
waarbij de studenten – na een korte introductie – zelf aan de slag gingen. In de vorm van een ‘snelkookpan’
brainstormsessie kregen de studenten de opdracht om twee verschillende ‘pitches’ te geven; een voor de gemeente en een
voor een ontwikkelaar. Ondanks het feit dat dit een kleine groep van slechts 5 studenten betrof, kijkt het bestuur hier
tevreden op terug en hoopt zij volgend jaar opnieuw langs te mogen komen.
In het najaarssemester is er een gastcollege gegeven bij de Civiele Techniek Minor Projectmanagement en het vak
Locatieontwikkeling 1 van Technische Bestuurskunde. Bij het gastcollege op Civiele Techniek werd uitgebreid stil gestaan bij
de Studentenpaviljoens Aan ’t Verlaat en de risico’s die hierbij komen kijken. Het college was goed bezocht met zo’n 60
aanwezige studenten. Het vak Locatieontwikkeling 1 was daarentegen wat minder bezocht: er waren zo’n 10 studenten
aanwezig. Omdat dit college interactiever is en de studenten in het tweede deel van het college aan de slag gaan met een
businesscase was dit niet zo erg. Door de persoonlijke begeleiding was dit een mooie kans om een bestuursjaar bij SHS Delft
te promoten. Helaas was er een student die de opdracht al zei te kennen. Er wordt daarom naar gestreefd om de collegeen workshopinhoud voor volgend jaar te updaten/aan te passen.
In maart heeft het bestuur een workshop gegeven in het kader van de circulaire badkamers en keukens. In paragraaf 3.3.2
wordt deze workshop toegelicht. Daarnaast is het bestuur in mei afgereisd naar Nieuw-Vennep om een workshop te geven
over Tiny Houses. Vwo-scholieren zijn op die manier geënthousiasmeerd om later een bouwkundige kant op te gaan.
Op 10 november heeft het bestuur in samenwerking met de Veldacademie een Design&Build workshop georganiseerd op
het Stadmakerscongres. Tijdens deze workshop hebben 14 studenten aan het ontwerp voor de Woonkamer van de Wijk
van Abtswoude gewerkt.
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2.3 Contact externe partijen
2.3.1 Studentbesturen
Tijdens de evaluatie van bestuur 11 kwam naar voren dat het jammer was dat er weinig contact was met andere
studentbesturen. Bestuur 12 heeft daarom besloten om dit jaar actiever mee te doen met de diverse constitutieborrels die
in september plaats vinden. Het bestuur is op die manier in contact gekomen met Stylos, BOSS en Students4Sustainability.
Drie studentbesturen die een mogelijk interessant ledenbestand hebben voor SHS Delft en daarnaast ook geschikt zijn voor
een eventuele samenwerking. Tijdens de promotie voor bestuursleden en de Design&Build-workshop heeft Stylos
bijvoorbeeld geholpen met de promotie. Ook heeft het bestuur tijdens de VSSD trainingsdag met een aantal andere
studentenbesturen uit Delft kunnen praten.
2.3.2 De Bouwcampus
Het afgelopen jaar is het contact met de Bouwcampus weer opgepakt. Waar er voorheen vrij weinig gebruik werd gemaakt
van deze partnerschap, heeft het bestuur in 2017 regelmatig deelgenomen aan workshops, sessies en andere
bijeenkomsten die door dit platform werden georganiseerd.
Ruim 120 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstituten zijn verbonden aan De Bouwcampus. Partners zoals
Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, gemeenten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en
schoolbesturen leggen hun maatschappelijke vraagstukken bij De Bouwcampus neer. Een partnerschapovereenkomst met
deze organisatie is dan ook zeer waardevol voor de stichting. Dit platform biedt SHS Delft de kans om met andere relevante
partijen in contact te komen, om mee te denken over vraagstukken binnen de bouwsector, om informatie te verschaffen,
en ga zo maar door.
Het afgelopen jaar heeft De Bouwcampus zich met name beziggehouden met de toekomst van de bouwsector en het
duurzaamheidsaspect ervan. Met zicht op de ontwikkeling van circulaire keukens en badkamers, heeft de stichting
bijvoorbeeld een ontbijtsessie over Circulaire Economie bijgewoond. Daarbij merkte zij wel dat het ook daar nog met name
bij praten blijft, en dat het daadwerkelijke doen nog op zich laat wachten. De betrokkenheid bij zulke gesprekken kan
echter nooit kwaad, en zo zorgt SHS Delft ervoor dat zij haar bekendheid vergroot en bovendien up-to-date blijft wat de
vorderingen binnen deze sector betreft.
Begin 2017 is er ook gesproken over de optie voor SHS Delft om zelf een bijdrage te leveren. Zo is het mogelijk om een
keukentafelgesprek te organiseren; een gesprek met een bepaald thema aan de hand waarvan relevante partijen worden
uitgenodigd. Het organiseren van zo’n keukentafelgesprek is er vervolgens echter nooit van gekomen. Dit is dus wel nog iets
om in het achterhoofd te houden en in de toekomst op terug te komen wanneer het juiste thema zich aandoet.
2.3.3 STIP
STIP staat voor Studenten Techniek In Politiek en is een gemeenteraadspartij in Delft. Deze partij wordt geleid door
studenten, maar is er voor alle Delftenaren. De partij heeft vier van de 37 zetels in de gemeenteraad en een plek in de
coalitie. STIP is in 1993 opgericht om de stem van studenten in de gemeenteraad te laten horen en samenwerking tussen
de TU Delft en de gemeente te verbeteren. Behalve het feit dat contact met dit soort partijen altijd goed is, zou dit ook van
pas kunnen komen bij eventuele problemen met de gemeente.
In 2017 heeft het bestuur nauwelijks tot geen contact gehad met STIP. Begin 2018 is daarom besloten om met het STIPbestuur te gaan lunchen.
2.3.4 VSSD
Er is het afgelopen jaar vrij veel contact geweest met de VSSD; de grootste lokale studentenvakbond van Nederland. De
VSSD richt zich op zes beleidsterreinen: huisvesting, hbo, maatschappij, onderwijs, inkomen en internationaal. Binnen
huisvesting heeft de VSSD een beleidsgroep samengesteld. Die beleidsgroep bestaat uit een aantal studenten die zich
bezighouden met de studentenhuisvestingsvraagstukken in Delft. Ook SHS Delft maakt hier deel van uit. Deze beleidsgroep
komt iedere twee maanden samen om relevante onderwerpen te bespreken en elkaar op de hoogte te houden van lopende
zaken en kwesties.
Het afgelopen jaar hield deze groep zich met name bezig met de verkamering. Eind 2016 werd bekendgemaakt dat de
gemeente Delft de verkameringswetgeving in de stad wil gaan aanscherpen. Dit houdt in dat men zijn huis dan niet zomaar
meer mag verkameren, om de verschillende kamers vervolgens door te verhuren aan studenten, maar dat hier voortaan
een vergunning voor aangevraagd dient te worden. Dit komt voort uit de heersende overlast die de bewoners in Delft
ervaren. Zo zijn veel belangenverenigingen ervan overtuigd dat de studenten niet in de binnenstad, maar eerder daarbuiten
horen te wonen. Een verkameringswetgeving zou die overlast verminderen. Voor de studenten zou deze wetgeving echter
nadelige gevolgen hebben, aangezien dat waarschijnlijk een kamertekort zou veroorzaken.
Begin mei organiseerde de VSSD, in samenwerking met belangenvereniging Oude & Nieuwe Delft, een bijeenkomst voor
bewoners en studenten uit Delft. Deze bijeenkomst had als doel om de heersende problemen tussen beide
bewonersgroepen bespreekbaar te maken. SHS Delft was hier ook bij aanwezig en het initiatief van de stichting werd door
alle aanwezige bewoners erg gewaardeerd. De stichting creëert immers woonruimte op locaties buiten de binnenstad, waar
de overlast door studenten minimaal is. De verkameringswetgeving is in oktober 2017 doorgevoerd.
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3. Projecten
3.1 Studentencomplex Aan ‘t Verlaat
3.1.1. Partners
Onderstaande partners hebben allemaal een connectie met SHS Delft en Aan ’t Verlaat. Er zal daarom nu kort besproken
worden hoe de samenwerking met de verschillende partners afgelopen jaar verlopen is.
GGZ Delfland
In 2017 heeft SHS Delft weinig contact gehad met GGZ Delfland, het project verliep soepel en dit gaf geen aanleiding tot
contact. In februari heeft bestuur 11 contact gehad met DOEL: een tak binnen GGZ die dagbesteding voor mensen met
psychiatrische problemen organiseert. Zij hebben veel faciliteiten beschikbaar die ook door de studenten gebruikt kunnen
worden en zouden het daarom leuk vinden als SHS Delft deze faciliteiten onder de studenten kan promoten. Er zijn flyers
over de diverse mogelijkheden opgesteld en deze zijn bij alle huizen in de bus gedaan. Daarnaast heeft SHS Delft zelf ook
een aantal opdrachten door de REPRO van DOEL uit laten voeren.
In december 2017 is Ron Sponselee met pensioen gegaan. Hiervoor werd eind november een afscheidssymposium
georganiseerd, bestuur 12 was hierbij aanwezig en heeft Ron nogmaals bedankt voor alle hulp en de fijne samenwerking
die SHS Delft met Ron de afgelopen jaren gehad heeft. Iris Bandhoe zal zijn functie bij GGZ Delfland overnemen.
4-Freedom
In 2015 is 4-Freedom aangesteld voor de nazorg en het beheer van het Studentencomplex Aan ’t Verlaat. Zij zijn
verantwoordelijk voor de administratieve en financiële zaken rondom het complex en de afhandeling van eventuele
klachten en benodigde reparaties. De huismeester is elke dinsdag aanwezig om een ronde te lopen door beide panden, de
verschillende huizen en rondom het pand. Hij is dan ook beschikbaar voor vragen van studenten en behoudt het contact
met de verschillende onderhoudsbedrijven. Tevens werkt hij nauw samen met de klusjesman en de sociaal beheerders van
het project, die verantwoordelijk zijn voor het sociaal beheer ten opzichte van internationale studenten.
4-Freedom werkt met een nieuw systeem wat het beheer achter de schermen makkelijker zal maken waardoor studenten
voor de schermen tevredener zijn. Vanaf augustus wordt met dit nieuwe systeem gewerkt, SHS Delft heeft het idee dat dit
nieuwe systeem een goede zet was.
In 2017 vonden er minder evaluatiegesprekken plaats dan de jaren daarvoor, langzaamaan wordt de taakverdeling tussen
de partijen duidelijker en neemt 4-Freedom meer taken op.
Sociaal beheer
SHS Delft is nog steeds erg tevreden over het sociale beheer en vindt het fijn dat er op zo’n persoonlijke manier met de
internationale studenten om gegaan wordt. De sociaal beheerder gaat regelmatig langs bij de huizen om te vragen hoe het
gaat en daarnaast ook zelf een kijkje te nemen achter de voordeur. Ook dit jaar hebben de sociaal beheerders briefjes
geschreven voor de nieuwe aankomende studenten en geholpen met het aankomstweekend. Daarnaast waren ze aanwezig
bij de welkomstborrel voor de nieuwe internationale studenten.
Central International Office
In 2017 heeft het bestuur tweemaal een evaluatie gehouden met hun contactpersoon bij CIO over de samenwerking bij het
studentencomplex. Er is een klacht die terug blijft keren: het muizenprobleem in de paviljoens. In veel internationale huizen
wordt niet goed schoongemaakt en dit trekt muizen aan. Hier hebben de studenten vervolgens zelf klachten over. Er zijn
verschillende discussies geweest over het verhogen van de servicekosten om hier vervolgens een schoonmaker voor in te
huren. Er is echter besloten om eerst de aankomst van nieuwe studenten af te wachten: de huizen worden dan goed
schoongemaakt door de klusjesman en dat geeft de nieuwe studenten een schone start. De sociaal beheerders hebben de
studenten bij aankomst ook uitgelegd dat het belangrijk is om schoon te maken om zo te voorkomen dat de muizen
terugkomen. Vooralsnog zijn er geen nieuwe klachten binnen gekomen en lijkt het probleem opgelost te zijn. Wel is er een
aantal internationale huizen waar zelf een schoonmaakster ingehuurd is.
Het CIO is verder erg positief over de kamers van SHS Delft en krijgt weinig klachten binnen van studenten. Begin 2017 is
daarom besloten dat huisje 4 en 5 van de paviljoens, huisjes die na twee jaar eigenlijk vrij zouden komen voor Nederlandse
studenten, voor internationale studenten beschikbaar blijven. Het contract van de huisjes is daarom verlengd voor
nogmaals een periode van twee jaar. In september heeft een tweede evaluatiegesprek plaatsgevonden waarbij de
aankomst van de nieuwe internationale studenten is geëvalueerd. Bij dit gesprek waren de geluiden wederom positief.
Tijdens dit tweede gesprek is Central International Office ook ingelicht over de nieuwe kamers in het Abtswoude Bloeit!
project. Omdat deze kamers waarschijnlijk rond februari/maart opgeleverd worden wil Central International Office hier
geen kamers afnemen, zij bieden namelijk alleen kamers aan voor studenten die in september naar Delft komen. Door de
positieve samenwerking bij ‘t Verlaat gaf het CIO echter wel aan alle internationale studenten die nog een kamer zoeken in
februari/maart door te sturen naar SHS Delft.
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3.1.2 Contact externe partijen
Avalex/Remondis Nederland B.V.
In 2017 heeft het bestuur met betrekking tot Aan ’t Verlaat weinig tot geen contact gehad met Avalex en/of Remondis
Nederland B.V. In december 2017 had het bestuur echter wel contact met Avalex over Abtswoude.
OpenFiber
OpenFiber is de partij die in het Studentencomplex voor het internet en tv-aansluitingen zorgt. Behalve alle internet en tvaansluitingen beheert OpenFiber ook het deurbelsysteem. In 2017 heeft het bestuur veel contact gehad met OpenFiber, dit
omdat zij ook het internet, tv-aansluitingen en een deurbelsysteem in Abtswoude aan zullen leggen.
Fortron
In de 2,5 jaar dat het Studentencomplex geopend is zijn de ramen van de flat nog nooit professioneel gewassen. Na
verschillende klachten te hebben ontvangen vanuit de bewoners heeft SHS Delft daarom besloten om offertes aan te
vragen bij diverse glazenwassers. Na een vergelijking met andere glazenwassers is ervoor gekozen om de opdracht door
glazenwassersbedrijf Fortron te laten uitvoeren. Terwijl zij bezig waren met de opdracht werd duidelijk dat de noordwest
gevel van de toren door de tuin moeilijk te bereiken was. Daardoor was het onmogelijk om verdieping 9, 10 en 11 te
wassen. De delen die wel schoongemaakt zijn netjes gedaan. In het voorjaar van 2018 zal er met een ander
glazenwassersbedrijf gewerkt worden om te vergelijken. De klusjesman zal de ramen op verdieping 9, 10 en 11 van
binnenuit wassen.
3.1.3 Beheer
Beheermodel
In 2016 is besloten om een beheermodel op te zetten zodat SHS Delft ontlast wordt van de wekelijkse of zelfs dagelijkse
activiteiten met betrekking tot het beheer terwijl de kwaliteit hiervan wel gecontroleerd kan worden. In eerste instantie
werd dit beheermodel gemaakt voor het Studentencomplex Aan ’t Verlaat. De samenwerking met verschillende
organisaties is echter al zo ver gevorderd dat het lastig is om de taakverdeling nu nog te wijzigen. Daarom is in 2017
besloten om dit beheermodel voor het nieuwe project Abtswoude Bloeit! te maken. Het beheermodel is minder uitgebreid
dan het model wat in eerste instantie voor het Studentencomplex gemaakt is maar geeft een gestructureerd overzicht van
alle partijen en taken.
3.1.4 Bewonerscommissie
Begin september 2017 moest de bewonerscommissie volledig vervangen worden, omdat de oude commissieleden
aangaven ermee te willen stoppen. Voorafgaand en tijdens de welkomstborrel voor internationale studenten is er flink
gepromoot. Uiteindelijk hebben drie internationale studenten aangegeven geïnteresseerd te zijn in de bewonerscommissie.
Later kwam daar nog een vierde studente bij. Met deze vier bewoners is een eerste meeting gehouden, waarbij de functies
zijn verdeeld en een eerste kennismaking heeft plaatsgevonden. Er zijn wat nieuwe regels opgesteld met betrekking tot de
multifunctionele ruimte en de commissieleden zullen binnenkort een brainstorm houden met mogelijke activiteiten.
De bedoeling van de bewonerscommissie was oorspronkelijk dat het een reële afspiegeling van de bewonerssamenstelling
in de flat en paviljoens zou zijn, maar helaas hebben zich dit jaar alleen internationale studenten aangemeld. Uit ervaring
blijkt dat de Nederlandse huizen erg hecht zijn en dat vooral de internationale studenten gebruik maken van de ruimte en
de activiteiten. Het bestuur heeft het daarom niet als probleem geacht dat de commissie uit enkel internationale studenten
bestaat.
3.1.5 Internationale studenten
Algemeen
De kamers voor internationale studenten werden ook in 2017 via het portal van de TU Delft aangeboden. Binnen een paar
dagen waren alle kamers gereserveerd en op een aantal annuleringen na zijn alle kamers meteen verhuurd. De
geannuleerde kamers zijn opnieuw geplaatst en waren wederom binnen enkele dagen verhuurd.
Sociaal beheer
Sociaal beheer is een extra service en een kwaliteit voor de internationale studenten die nieuw in Nederland zijn.
Contractverlenging
Vorig jaar is besloten dat internationale studenten hun contract met maximaal één jaar konden verlengen. Van de 33
internationale studenten die in 2017 in aanmerking kwamen voor een verlenging hebben 5 studenten ervoor gekozen om
te blijven. Omdat er vorig jaar een aantal studenten van kamer willen wisselen is er dit jaar eerder naar de studenten
gecommuniceerd over de contractverlenging. Hierdoor was er eerder een overzicht van vertrekkende studenten en waren
kamerwissels makkelijker. Er zijn uiteindelijk 3 studenten die van kamer zijn gewisseld.
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Vertrek en aankomst
Het vertrek en de aankomst van nieuwe internationale studenten is dit jaar wederom voornamelijk door SHS Delft
opgepakt. Het bestuur heeft de werkzaamheden als leuk ervaren en deze betrokkenheid is natuurlijk niet verkeerd. Het
moet echter niet ten koste gaan van andere werkzaamheden. Het is daarom goed om te kijken hoe deze rolverdeling meer
in balans kan worden gebracht. 4-Freedom is in principe verantwoordelijk en SHS Delft ondersteund daarbij waar nodig. Dit
jaar werd SHS Delft gebeld wanneer iets niet klopte/dingen onduidelijk waren. Die rol zou 4-Freedom volgend jaar moeten
krijgen, rond juni 2018 zal SHS Delft in gesprek gaan met 4-Freedom om deze taakverdeling scherper te maken.
Vertrek
In 2017 zijn 94 internationale studenten vertrokken uit het Studentencomplex. 4-Freedom heeft geïnventariseerd wanneer
de studenten vertrokken, deze lijst stuurde 4-Freedom dan vervolgens 1 á 2 keer per week door naar SHS Delft, aan de
hand waarvan het bestuur een schoonmaakschema op kon stellen. 4-Freedom planden met alle studenten een kamercheck
in. Tijdens deze check werd gecontroleerd of de inventaris van de kamer compleet is en netjes is achter gelaten. Veel
studenten namen dit jaar spullen mee, dit had deels te maken met onduidelijkheid over de eigenaar van de spullen; veel
studenten dachten dat zij spullen mochten houden, en dat de kamercheck vaak te ver voordat de student werkelijk vertrok
ingepland was. Hierdoor konden studenten na de kamercheck toch nog spullen mee nemen. De missende spullen werden
door 4-Freedom geïnventariseerd en vervolgens aan SHS Delft doorgeven. Studenten leverden hun sleutel in tijdens de
kamercheck of, wanneer zij later vertrokken, lieten deze achter in hun kamer. De sleutels werden vervolgens door 4Freedom naar SHS Delft gebracht die deze vervolgens inventariseerden en opborg.
Aankomst(weekend)
SHS Delft heeft vanaf juli bij de nieuwe bewoners de aankomst geïnventariseerd. Het kostte wel vrij veel tijd om alle
informatie te verwerken, aangezien lang niet alle internationale studenten de nodige informatie direct goed aanleveren
en/of allerlei andere vragen stellen. Maar verder was het wel prettig om hier zelf zicht op te hebben, zonder afhankelijk te
zijn van de informatie van het International Office.
Ook dit jaar werd er door Central International Office een aankomstweekend georganiseerd. Op basis van de feedback van
vorig jaar is besloten om hier twee dagen (19 en 20 augustus) i.p.v. drie dagen van te maken en dat studenten niet tot 01:00
’s nachts aan konden komen maar tot 23 uur. Het weekend is dit jaar door 4-Freedom en de sociaal beheerders opgepakt.
SHS Delft stond stand-by om eventueel te kunnen helpen. Uiteindelijk is dit nauwelijks nodig geweest.
Bij aankomst kregen de studenten een welkomstenvelop met een informatie over hun kamer en de omgeving. Hierbij zat
ook informatie over de contactpersonen, SHS Delft stond bewust niet op dit formulier om te voorkomen dat studenten naar
SHS gaan met vragen/klachten. Daarnaast hebben de sociaal beheerders ook dit jaar voor elke nieuwe student een
persoonlijke welkomstboodschap achtergelaten, geschreven in de taal van het land van herkomst. Daarnaast kregen de
studenten dit jaar een waardebon om hiermee een gratis verse stroopwafel te halen om de markt.
Enquête
De vertrekkende internationale studenten hebben een enquête ontvangen, met het doel om zicht te krijgen op de reden
waarom zij ervoor kiezen om hun contract niet te verlengen deze zomer. Daarnaast werd ook de algehele tevredenheid
over wonen Aan ’t Verlaat gepeild.
Er zijn 17 studenten die de enquête ingevuld. Uit de resultaten is gebleken dat deze studenten over het algemeen tevreden
zijn over de leefomstandigheden. Zo zijn de locatie, de slaapkamer en het meubilair gemiddeld als ‘goed’ beoordeeld,
waarbij de studenten met name erg te spreken zijn over de groene omgeving van het complex. Het huis zelf, en dan met
name de grootte ervan wat het aantal huisgenoten betreft, hebben de bewoners minder positief beoordeeld. Zo hebben
veel vertrekkende studenten last van huisgenoten die te veel lawaai maken en nooit schoonmaken. Dat is voor hen dan ook
de voornaamste reden om opzoek te gaan naar een andere kamer. De resultaten zijn tevens per mail naar 4-Freedom
doorgestuurd.
3.1.6 Jaarlijkse huurverhoging
Elk jaar komt rond februari de ‘Circulaire Huurprijsbeleid’ uit. Dit document bevat informatie over de puntentelling en de
maximale huurverhoging die een verhuurder aan mag houden. In 2017 was deze maximale huurverhoging 1,8%.
3.2 Abtswoude Bloeit
3.2.1. Partners
Onderstaande partners hebben allemaal een connectie met SHS Delft en Abtswoude Bloeit!. Er zal daarom kort besproken
worden hoe de samenwerking met de verschillende partners afgelopen jaar tot stand is gekomen en/of verlopen is.
3.2.1.1 Cojo Vastgoed Abtswoude BV.
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Sinds 2017 werkt het bestuur nauw samen met Cojo Vastgoed Abtswoude BV. Achter deze naam gaat een
particuliere investeerder schuil. Het bestuur heeft al lang contact met hem en voorziet een goede samenwerking
bij het project.
3.2.1.2 Pieter van Foreest
In 2016 is SHS Delft in contact gekomen met stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest om te praten over een
woonmix tussen ouderen en studenten. Eind dat jaar heeft Diny de Bresser (voorzitter Raad van Bestuur)
aangegeven dat een van hun panden, Abtswoude, op korte termijn leeg zou komen. SHS Delft heeft hier
vervolgens plannen voor uitgewerkt, deze plannen hebben geleid tot Abtswoude Bloeit!.
In 2017 heeft het bestuur voornamelijk contact gehad met Taco van Amelsfort, teammanager Vastgoed
Exploitatie. Taco heeft het bestuur voorzien van tekeningen en andere informatie betreffende Abtswoude.
Daarnaast heeft het bestuur regelmatig, per telefoon, contact om eventuele updates te bespreken. In september
is door Pieter van Foreest het bidbook voor Abtswoude goedgekeurd. Om de communicatie naar de buitenwereld
in goede banen te leiden is het bestuur vervolgens in contact gebracht met Ilonka Ouwendijk, manager marketing,
PR en communicatie bij Pieter van Foreest. Met Ilonka is een website en facebookpagina opgezet om Abtswoude
Bloeit te promoten. Daarnaast is SHS Delft in contact gekomen met Marina van Mil, locatie manager Delfshove
(een ander pand van Pieter van Foreest). Zij is namens Pieter van Foreest betrokken bij de exploitatie van de
Woonkamer van de Wijk en ‘bewaakt’ op deze manier het ‘kunst en cultuur’ thema wat Pieter van Foreest terug
wil zien in de woonkamer.
3.2.1.3 Administratief beheerder
In het project wordt een administratief beheerder (‘huismeester’) aangesteld die de administratieve- en
beheertaken op zich zal nemen. Het bestuur is in contact gekomen met een enthousiaste man die veel leuke
ideeën voor het project heeft. Na een aantal gesprekken is hij aangesteld als administratief beheerder.
3.2.1.4 Sociaal beheerder
Naast administratief beheer is in dit project het sociaal beheer ook heel belangrijk. Hiervoor wordt een sociaal
beheerder aangesteld: iemand die in het pand in een beheerderswoning woont en vanuit daar zijn taken als
sociaal beheerder kan uitvoeren. Dit is iemand die de administratief beheerder kan ondersteunen in de
huismeestertaken en vaker aanwezig is als aanspreekpunt voor de diverse doelgroepen. De belangrijkste taak van
de sociaal beheerder is het beheren van de exploitatie van de Woonkamer van de Wijk.
3.2.2 Contact externe partijen
3.2.2.1 Stichting PerspeKtief
Nadat Stichting PerspeKtief in het jaarverslag van 2016 al benoemd werd als een mogelijke partij om mee samen
te werken, heeft deze samenwerking in 2017 vorm gekregen in Abtswoude. Via de gemeente Delft werd duidelijk
dat stichting PerspeKtief een hoge nood heeft naar studio’s in Delft. Begin 2017 is het bestuur daarom met Robert
de Wee, afdelingsmanager bij PerspeKtief, bij Abtswoude gaan kijken. Zo’n 37 studio’s leken in eerste instantie
geschikt voor de cliënten van PerspeKtief. Door de economische situatie van veel cliënten moest de huur van
PerspeKtief zo laag mogelijk zijn.
3.2.2.2 5Huizen Leegstandsbeheer
Aan het eind van 2016 is besloten om anti-krakers in Abtswoude te plaatsen zodat de veiligheid in het pand
gewaarborgd bleef. Gezien de bijbehorende risico’s en de nodige verzekering heeft de stichting dit in
samenwerking met 5Huizen Leegstandsbeheer opgepakt. Heel 2017 hebben er anti-krakers in Abtswoude
gewoond, variërend van 8 tot 12 bewoners.
3.2.2.3 Veldacademie
Via David Struik is het bestuur in juli 2017 in contact gekomen met Otto Trienekens en Pieter Graaff van de
Veldacademie. De Veldacademie is een bureau dat in Rotterdam werkt aan actuele stedelijke vraagstukken,
hierbij betrekken zij buurtbewoners, ondernemers en bestuurders. In samenwerking met de Hans Sauer Stiftung
zijn zij in 2015/2016 begonnen met het project Home Not Shelter: een project waarbij studenten door middel van
Design&Build werken aan een project waarbij huisvesting voor kwetsbare doelgroepen gerealiseerd wordt.
Na een kennismaking in juli werd duidelijk dat de Woonkamer van de Wijk van Abtswoude een interessant project
zou zijn voor Home Not Shelter: het draagt bij aan huisvesting van kwetsbare doelgroepen (ouderen + cliënten
stichting PerspeKtief) en heeft een interessante ontwerpopgave door de mix van verschillende doelgroepen.
Daarom is besloten om een samenwerking aan te gaan. Op 10 november hebben SHS Delft en de Veldacademie
samen een designworkshop georganiseerd tijdens het Stadmakerscongres te Rotterdam. Na deze design
workshop heeft Kristjan Kaltenbach van K2A2 architecten namens de Veldacademie de uitwerking van het
ontwerp op zich genomen. Ook tijdens de bouw zal hij ‘design director’ en begeleider van de meebouwende
studenten zijn. In week 6 van 2018 zal het ontwerp door zo’n 20 aankomende bewoners van Abtswoude gebouwd
worden.
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3.2.2.4 Minkes Renovatie & Onderhoud
Minkes Renovatie & Onderhoud is de hoofdaannemer voor het project Abtswoude Bloeit!. Hij is een behulpzame,
meedenkende en oplossingsgerichte aannemer. Twee keer per week heeft het bestuurslid vastgoed een
bouwvergadering met de aannemer in het pand waarin zij de stand van zaken doornemen, problemen die tegen
zijn gekomen tijdens de bouw proberen op te lossen en de planning bewaken.
3.2.2.5 Avalex
In december 2017 is het bestuur op nieuw in contact gekomen met Avalex. Via de gemeente is er samen met
Avalex gekeken naar de mogelijkheden voor afvalscheiding in Abtswoude. Avalex zal vuilniscontainers verzorgen
voor het pand en de gemeente zorgt ervoor dat er een planning komt voor wanneer het afval door de
vuilniswagen opgehaald zal worden en waar de containers dan moeten staan. Avalex is erg enthousiast over het
project en wil ondersteuning bieden waar mogelijk is.
3.2.2.6 OpenFiber
Door de goede ervaringen met OpenFiber bij Aan ’t Verlaat is besloten om OpenFiber ook de opdracht te geven
om de internetaansluiting aan te leggen in Abtswoude. Ze leggen ethernetingangen, tv-ingangen en Wifi aan in
het gehele pand. Ook zorgt Open Fiber voor eenzelfde type belsysteem bij Abtswoude als die bij Aan ’t Verlaat. Als
sociale bijdrage verzorgen zij internet en tv in de Woonkamer van de Wijk.
3.2.3 Bouwproces
3.2.3.1 Voorbereidingen
3.2.4.1.1 Vergunningsaanvraag
Voor de transformatie van Abtswoude naar huisvesting voor verschillende doelgroepen moest er een
omgevingsvergunning verleend worden door de Gemeente Delft. Specifieke onderdelen hiervan waren:
aanpassen brandcompartimentering, aanpassen constructieve onderdelen, aanpassen huisnummering
en huisvesting verschillende doelgroepen. Jeroen Derksen en David Windt van Derksen|Windt
Architecten hebben het bestuur begeleid bij het voorbereiden van deze vergunningsaanvraag.
Inhoudelijk is de vergunningsaanvraag volledig door het bestuur opgesteld om kosten van een externe
partij te besparen.
De vergunningsaanvraag is in twee fases ingediend. Na de eerste indiening op 26 oktober 2017 is er
vanuit de gemeente verzoek gekomen om een aantal dingen aan te vullen, waaronder bouwconstructieve details en berekeningen van de aanpassingen van de draagconstructie. De
berekeningsrapportage van de aanpassingen aan de draagconstructie is gemaakt door een constructeur.
De overige documenten zijn aangevuld door het bestuurslid vastgoed en uiteindelijk op 4 december
2017 bij de Gemeente ingediend. Op 22 december 2017 is de omgevingsvergunning verleend door de
Gemeente Delft.
3.2.4.1.2 Ruimteboek
Bij Abtswoude Bloeit is gekozen om niet met een ruimteboek te werken. Er is in plaats daarvan voor
gekozen om per kamer een to-do lijst te maken. Deze lijsten zijn op de kamerdeuren geplakt zodat de
bouwvakkers precies weten wat er per ruimte gedaan moet worden. Deze methode blijkt goed te
werken. Naast de lijstjes zijn de aannemer en zijn bouwvakkers ook in het bezit van de plattegronden.
Kleinere dingen zoals het sausen van wanden of vervangen van vloerbedekking staan op de lijstjes
beschreven.
3.2.3.2 Bouwbegeleiding
Op basis van de to-do lijsten is het opleverniveau bepaald. Dit opleverniveau is met behulp van foto’s van Aan ’t
Verlaat inzichtelijk gemaakt voor de aannemer.
Om goed grip te houden op de bouwwerkzaamheden is het bestuurslid vastgoed minimaal twee keer per week in
Abtswoude voor een bouwvergadering. Bij deze vergaderingen wordt de stand van zaken doorgenomen en wordt
de planning bijgewerkt/bewaakt. Ook kaart de aannemer bepaalde zaken aan waar het bouwteam tegenaan loopt
in de bouw. Hiervoor wordt vervolgens samen naar oplossingen gezocht. De samenwerking verloopt naarmate de
bouw vordert steeds soepeler. De bouwplanning en prioriteit van welke woningen eerst opgeknapt moeten
worden is aan het bestuur en werd direct uitgevoerd door de aannemer zonder problemen. De bouwvakkers en
onderaannemers van Martin werken heel hard en efficiënt. Hierdoor kunnen onvoorziene omstandigheden vaak
goed opgevangen worden in de bouw.
Door de extreme weersomstandigheden zijn er veel lekkages in het pand ontstaan en is de kelder meerdere
malen onder water gelopen. Hierdoor is de oplevering van verschillende studenthuizen vertraagd, maar door de
prioritering voor het verbouwen zodanig aan te passen is het toch gelukt om veel andere woningen weer
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vroegtijdig op te leveren. Hierdoor kunnen in januari 2018 toch 6 studentenhuizen opgeleverd worden. Daarna
zullen de andere studentenhuizen en studio’s gefaseerd opgeleverd worden van februari tot en met maart 2018.
3.2.4 Promotie kamers
Abtswoude is een bijzonder project, waar verschillende doelgroepen samen gaan wonen. Een goede selectieprocedure
voor studenten was daarom noodzakelijk. De promotie van de kamers heeft voornamelijk plaatsgevonden via sociale
media en de website. Boodschap van de promotie was dat studenten hier met een groep konden gaan wonen en de
Woonkamer van de Wijk is daarnaast ook ingezet als lokker.
Studenten konden zich inschrijven middels vier verschillende aanmeldformulieren: één voor individuele Nederlandse
studenten, één voor Nederlandse groepen, één voor individuele internationale studenten en één voor internationale
groepen. De formulieren zijn gemaakt met Google formulieren en stelden vragen over persoonlijke gegevens,
studiegegevens, huidige woonsituatie en woonvoorkeuren. Allerlaatst moesten studenten en groepen enkele vragen
beantwoorden over hun maatschappelijke betrokkenheid en motivatie om in dit project te wonen.
Op maandag 27 november zijn de inschrijvingen geopend. Na de ervaring met Aan ’t Verlaat werd verwacht dat de
inschrijvingen snel vol zouden zitten. Dit viel tegen: op dinsdagavond had het bestuur voldoende aanmeldingen om de
selectieprocedure te starten. Achteraf is dit wel te beredeneren met het feit dat dit een heel ander project is, waarbij
er veel meer gevraagd wordt van de studenten. Hier zit niet elke student op te wachten.
Over het algemeen is het bestuur erg tevreden over de aanmeldingen die binnen zijn gekomen. Veel studenten (ook
de groepen) hebben uitgebreid de moeite genomen om een goede motivatie te schrijven. Er was een enkele groep die
niets had ingevuld. Daarnaast gaven veel studenten aan geen specifieke voorkeur te hebben voor het geslacht of de
nationaliteit van hun toekomstige huisgenoten. Dit maakte het indelen een stuk gemakkelijker. Bij het indelen hebben
groepen voorrang gekregen. Het plaatsen van groepen is administratief makkelijker en groepen hebben daarnaast
vaak al een sociale structuur waardoor ze vanaf het begin hecht met elkaar zijn. Daarnaast is er bij het indelen zoveel
mogelijk rekening gehouden met ieders woonvoorkeuren.
3.2.5 Woonkamer van de Wijk
In Abtswoude Bloeit zullen drie verschillende doelgroepen met elkaar in één gebouw gaan wonen. Om deze
doelgroepen samen te brengen en ze een plek te geven om elkaar te ontmoeten is de Woonkamer van de Wijk
opgezet. Voor deze woonkamer heeft het bestuur een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en factoren die het
project succesvol kunnen maken, daarnaast is er in samenwerking met de Veldacademie een ontwerp gemaakt. Als
laatste is met diverse partijen contact geweest voor de exploitatie van de woonkamer.
3.2.5.1 Onderzoek
Hoe wordt de Woonkamer van de Wijk succesvol? Waarbij succesvol betekent dat er voor elke doelgroep op elk
moment van de dag voorzien kan worden in de behoeftes, waarbij SHS Delft ernaar streeft dat er elk moment van
de dag gebruik gemaakt wordt van de gemeenschappelijke ruimte. Dat is de vraag die de stichting beantwoord
wilde hebben in het onderzoek wat Margot in het kader van haar stageminor uitgevoerd heeft.
Hiervoor is er een literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn er gesprekken gevoerd met de huidige aanleunbewoners
en omwonenden. Om een succesvolle Woonkamer te creëren is het belangrijk om inhoudelijk te weten wat de
behoeftes zijn van de verschillende doelgroepen en of deze behoeftes naast elkaar kunnen bestaan in de
Woonkamer. Voor dit proces is een procesontwerp gemaakt, hierbij is het erg belangrijk dat de voorgestelde
ontwikkelingen vanuit de doelgroepen geïnitieerd zijn. Het proces moet op een bottom-up manier plaats vinden.
3.2.5.2 Ontwerp
Om het ontwerp voor de woonkamer te realiseren is er op basis van het onderzoek een programma van eisen
opgesteld. Dit programma van eisen vormde de basis voor de ontwerpworkshop die samen met de Veldacademie
georganiseerd is.
Aan de ontwerpworkshop deden 14 studenten mee waaronder 4 studenten uit Berlijn. De workshop werd op 10
november op het Stadmakerscongres afgetrapt met een inspiratiesessie. Deze inspiratiesessie had de vorm van
een gesprek tussen Ralf Pastel (TU Berlijn), Bob Janse (S&A), Floris Alkemade (Rijkbouwmeester) en Margot Hols
en werd geleid door Otto Trienekens (Veldacademie). Tijdens de sessie lag de focus op het samenbrengen van
verschillende doelgroepen en de gedeelde voordelen die hierbij vrij komen en het ontwerpaspect hiervan. Na de
sessie zijn de studenten aan de slag gegaan met de opgave: in drie groepen werd een eerste visie opgesteld. Deze
drie visies zijn vervolgens uitgewerkt. Tijdens de workshop waren er geregeld intervisie momenten waarbij de
studenten feedback kregen.
De dag na de workshop zijn de vier studenten uit Berlijn samen met Ralf Pasel, Kristjan Kaltenbach en Otto
Trienekens aan de slag gegaan in Abtswoude. Het ontwerp is verder uitgewerkt en in de ruimte is een 1:1
maquette gebouwd. In de weken daarop is het ontwerp voor het meubilair verder uitgewerkt door Kristjan
Kaltenbach.
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3.2.5.3 Bouw
Zo’n anderhalve week na het Design deel van de workshop zou het build deel plaats vinden. Dit bleek erg kort dag
te zijn: veel studenten waren niet meer beschikbaar, de ontwerpen waren nog niet genoeg uitgewerkt en het
bouwmateriaal was nog niet binnen. Daarom is besloten om de bouwweek te verplaatsen naar het nieuwe jaar.
Hierdoor is er meer ruimte om alles voor te bereiden en kan de bouw beter uitgevoerd worden.
De bouwweek staat nu gepland in de voorjaarsvakantie van 5 tot en met 11 februari. De nieuwe bewoners zijn
ingelicht over deze bouwweek en vele van hun zullen meehelpen met de bouw. Daarnaast zijn ook de
aanleunbewoners uitgenodigd om tijdens de week te komen helpen. Dit vormt ook gelijk een eerste moment
waarop de twee doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten.
3.2.5.4 Exploitatie
In de Woonkamer moet een goede balans ontstaan tussen een programma-aanbod en ruimte voor zelforganisatie
door de bewoners en/of de buurt. Hiervoor heeft de Woonkamer een aanjager nodig: iemand die bewoners
stimuleert om zelf te organiseren. Daarom heeft SHS een sociaal beheerder aangesteld. Voor het programmaaanbod is SHS Delft in 2017 in contact geweest met diverse partijen. Deze worden hieronder toegelicht.
Allereerst heeft het bestuur in september een afspraak gehad met Wesna Snijder, adviseur Cultuur bij de
Gemeente Delft. Via Wesna heeft de stichting diverse contactgegevens gekregen van verschillende partijen in
Delft die eventueel geschikt zouden zijn voor een samenwerking.
Aan de hand van het gesprek met Wesna is de Stichting in contact gekomen met Nathalie van der Hak van
Delftspeil. Delftspeil is een organisatie die de betrokkenheid bij kunst en cultuur in Delft wil bevorderen. Hierbij
voeren zij verschillende buurtprojecten uit waardoor de buurt duurzame verbindingen ontwikkelt. Voor een
nieuw project zouden zij graag neerstrijken in de wijk Voorhof, uitvalsbasis: Abtswoude. Het project
Paradijsvogels gaat op zoek naar mensen met een bijzonder verhaal, deze verhalen worden vervolgens aan elkaar
gekoppeld en verwerkt op verschillende manieren. Zo kan er een toneelstuk van gemaakt worden, een expositie,
film of bijvoorbeeld een bijeenkomst. Delftspeil zal in maart van start gaan met het project.
Een tweede partij waar de stichting momenteel mee in gesprek is, is de VAK. VAK is een centrum voor
kunsteducatie, dat cursussen biedt voor alle kunstvormen. Elk jaar willen zij investeren in een bijzonder project,
voor 2018 willen zij dit graag met Abtswoude Bloeit doen. Zij zijn daarom nu aan het nadenken over verschillende
cursussen die interessant zouden zijn voor de diverse doelgroepen van Abtswoude. Waarschijnlijk zullen zij rond
de zomer van 2018 wat uitvoeren.
Omdat Delftspeil en de VAK bekenden van elkaar zijn, hebben de twee partijen elkaar ook ingelicht over de
plannen. Zij zullen het eerste jaar samenwerken om de programmering voor het eerste jaar rond te krijgen.
3.3 Circulair Productontwerp
3.3.1. Algemeen
Eind 2016 is SHS Delft benaderd voor een zeer tijdelijke transformatie van het Stadskantoor. Al snel bleek dat een
transformatie voor max. 2 jaar niet haalbaar was. Daarom kwam het bestuur op het idee om circulaire en demontabele
badkamers en keukens te ontwikkelen die na twee jaar eventueel te verplaatsen zijn naar een ander pand. Dit betekent dat
er tijdens een tijdelijke transformatie minder kosten zijn voor het aanleggen van sanitair en dat een businesscase daardoor
sneller haalbaar is. In 2017 is het bestuur deze plannen gaan uitwerken. Het bestuur is met verschillende partijen in gesprek
gegaan, heeft een brainstorm workshop georganiseerd en is een samenwerking met de Haagse Hoge School aangegaan.
3.3.2. Partners en contacten
Om een betere positie in te kunnen nemen over het ontwerp is de stichting in 2017 met verschillende partijen in gesprek
geweest. Deze verschillende partijen zijn: Bob Geldermans (AAMS), Michel Baars (Urban Mining), Theo en Beate Bouwman
(Woody’s housing), Buurman Bouwmaterialen, Bas Slager (Repurpose), Ruud Balkenende (IO, TU Delft), Vincent Gruis en
Anne van Stijn (TU Delft) en Klara Keutel (Industrial Ecology Group). De gesprekken verschillen van partijen met dezelfde
soort ideeën tot bedrijven die eventueel in de toekomst materiaal kunnen aanleveren.
3.3.3. Workshop 1 maart 2017
Om ideeën op te kunnen doen voor het ontwerp van de badkamers en keukens heeft SHS Delft op 1 maart 2017 een
brainstorm-workshop georganiseerd. De workshop begon met een introductie van SHS Delft over de opgave. Vervolgens
gaf Bas Slager (Repurpose) een presentatie over het circulair hergebruik van materiaal. Ook Theo en Beate Bouwman
hebben verteld over de Woody, een circulaire wooncabine. Vervolgens zijn de 15 studenten in twee groepen aan de slag
gegaan met de ontwerpopgave. Aan het eind van de dag hebben de twee groepen hun ideeën gepresenteerd. De workshop
gaf goed inzicht in de haken en ogen die nog aan het idee zitten.
Jaarverslag 2017

Margot Hols
Voorzitter 2017-2018

info@shsdelft.nl
www.shsdelft.nl

18
3.3.4. Samenwerking Haagse Hogeschool
Na de workshop wilde het bestuur een multidisciplinaire commissie oprichten die de ontwerpen voor de units verder ging
uitwerken. Om deze commissie aantrekkelijk te maken zou er een geldbedrag tegenover moeten staan, het was alleen
lastig om hier budget voor te vinden. Daarnaast heeft SHS Delft geen leden, dit maakt het moeilijk om geïnteresseerde
commissieleden te vinden. Via de DreamHal van de TU Delft stuitte het bestuur op de Haagse Hoge School Bèta Factory
beurs. Bij deze beurs kunnen bedrijven opdrachten pitchen aan docenten van de HHS. Wanneer de docenten
geïnteresseerd zijn kan de opdracht voorgelegd worden aan de studenten. Deze kunnen vervolgens de opdracht kiezen om
uit te werken. SHS Delft heeft hier het idee voor de circulaire units gepitched en docenten van Industrieel Product Ontwerp
(IPO) en Werktuigbouwkunde (WB) reageerden gelijk enthousiast.
In mei zijn 10 studenten van IPO in twee groepen van 5 begonnen aan de opdracht. Zij hebben hier 10 weken aan gewerkt
en hebben in de week van 12 juni het eindresultaat gepresenteerd. Hier zijn interessante eerste ontwerpen uitgerold die
helaas op technisch vlak nog weinig uit gewerkt waren.
Om de ideeën technisch scherp te krijgen zijn er na de zomervakantie 9 studenten van werktuigbouwkunde aan de slag
gegaan met de opgave. In een periode van 10 weken zijn de ontwerpen op technisch vlak verder uitgewerkt. Hierbij is het
ontwerp van de keuken nagenoeg hetzelfde gebleven als hoe deze door de IPO studenten ontworpen was, het
badkamerontwerp is volledig herontworpen. De keuken is momenteel op het niveau dat er een testversie gemaakt kan
worden, de badkamer mist echter nog op verschillende vlakken een uitwerking.
3.3.5. Toekomstvisie
De circulaire badkamers en keukens staan op dit moment op een niveau waarbij het belangrijk is om er meer energie en tijd
in te stoppen. Door de drukte met het nieuwe project Abtswoude Bloeit is ervoor gekozen om de Circulaire badkamers en
keukens even on-hold te zetten zodat hier weer goed naar gekeken kan worden op een rustiger moment. In de toekomst
wil het bestuur graag contact opnemen met investeerders en/of aannemers om de ideeën voor te leggen. Wanneer er
genoeg geïnteresseerden zijn kunnen de ideeën uitgewerkt worden tot testversies. Hiervoor moet vervolgens gezocht
worden naar een locatie en testpersonen. De kans is groot dat hiervoor wederom nagedacht moet worden over het
opzetten van een commissie.
3.4 Acquisitie
3.4.1. Plan van aanpak
Dit jaar is besloten om de acquisitie op een andere manier te organiseren. Met het oog op de drukte die veroorzaakt wordt
door het project Abtswoude en de huidige onduidelijkheid over de precieze werking van de acquisitie, is besloten om een
nieuw plan op te stellen voor de acquisitie. Dit plan is gesteund op drie elementen: partijen, panden en marktonderzoek.
SHS Delft levert een dienst aan andere partijen, namelijk die van projectontwikkelaar en projectmanager. De
onderscheidende factor zit in de combinatie van lastig te transformeren leegstaande panden en lastig te huisvesten
maatschappelijke doelgroepen. Daarnaast biedt SHS Delft de mogelijkheid om als “proeftuin” gebruikt te worden: er
kunnen concepten uit geprobeerd worden die voor andere partijen te lastig zijn om te ontwikkelen. Ook staat de stichting
midden in de markt en wordt er, door de studenten-achtergrond op een onconventionele manier naar oplossingen gezocht.
3.4.1.1. Geschikte partijen
De focus ligt voornamelijk op de “buitenbeentjes”: groepen die lastig huis te vesten zijn en panden die leegstaan
omdat ze niet meer aan de eisen voldoen. Veelal wordt er gezocht naar grotere panden, zodat het interessanter
wordt voor een investeerder om mee te doen met het project. Vanwege deze reden is ervoor gekozen om
instanties te benaderen die vastgoed hebben wat aan specialere eisen moet voldoen, of partijen die veel vastgoed
hebben:
•
Zorginstellingen
•
Woningcorporaties
•
Onderwijsinstellingen
•
Gemeentes
•
Commercieel
Met deze partijen zal regelmatig contact opgenomen worden om eventueel leegstaand of in de toekomst
leegkomend vastgoed te bespreken.
De Studentenflat, Studentenpaviljoens en Abtswoude zijn ontwikkeld door contact op te nemen met
zorginstellingen. Dit zijn grote partijen, met een grote vastgoedportefeuille. Aan de hand van deze observatie is
bedacht dat, zeker in het licht van de nieuwe zorgwet, er meerdere zulke partijen zullen zijn.
De tactiek bij dit onderdeel bestaat uit het sturen van een mail, waarin bondig de stichting wordt toegelicht. Het
doel blijft om in contact te komen met de partij, dus wanneer er na twee weken geen reactie is moet er een
reminder gestuurd worden. Aan de hand van hun reactie is te zien of er mogelijkheden tot samenwerking zijn.
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Periodiek moet er weer contact opgenomen worden met de partijen, zodat de stichting op die manier ook bij hen
op de radar blijft staan en zelf op de hoogte blijft. Onthoud ook dat dit een psychologisch effect heeft; er ontstaat
persoonlijk contact tussen een bestuurslid en de contactpersoon van een externe partij. Door dit goed aan te
pakken, wordt er gelijk goodwill en een relatie opgebouwd.
3.4.1.2. Panden
Het zoeken naar leegstaande panden valt ook onder het takenpakket van het bestuurslid vastgoed. SHS Delft
focust zich met name op het zoeken naar panden in Delft, maar de laatste tijd blijkt dat de markt in Delft
verzadigd begint te raken. Daarom wordt het onderzoek uitgebreid met uit gericht zoeken op panden die
leegstaan. Dit gebeurt aan de hand van diverse websites en door middel van fietsen door Delft.
Zoals in het oude acquisitieplan al het geval was, blijft er ook via het internet en via makelaarskantoren naar
nieuwe panden worden gezocht. Hoewel hierdoor nog geen panden omgezet zijn naar projecten, blijft het een
mogelijkheid die het waard is om onderzocht te worden.
3.4.1.3. Marktonderzoek
Het marktonderzoek is de manier waarop er vanuit de stichting wordt gekeken naar de bewegingen op de markt.
De markt geeft immers informatie over de hoogte van huurprijzen, het volume van het aanbod en de verwachtte
vraag. Dit is dus iets wat vooral de haalbaarheid en de financiën van een project beïnvloed.
Er wordt gekeken hoe de prijzen van kamers zich verhouden en er wordt bijgehouden hoeveel kamers er
aangeboden worden. De tabellen moeten minimaal maandelijks worden bijgewerkt, zodat er een actueel beeld
geschetst kan worden van de huidige marktbewegingen.
Aangezien de eerste twee onderdelen van de strategie zich voornamelijk focussen op het aanbod in de markt, is
het ook belangrijk om te onderzoeken wat de vraag is. Daarom valt nu ook het marktonderzoek, dat voorheen
onder Huisvesting viel, onder acquisitie.
3.4.2. Onderzoek
Dit onderdeel valt nu onder de acquisitiestrategie. Elk jaar wordt er onderzoek gedaan naar de markt in Delft. Dit bestaat
uit het analyseren van het onderzoek van Kences en het eigen onderzoek. Kences is een verband van zes woningcorporaties
die zich nadrukkelijk focussen op studentenhuisvesting, zogeheten ‘studentenhuisvesters’. Dit verband publiceert jaarlijks
een onderzoek naar de markt van de studentenwoningen, wat een goed beeld biedt van de ontwikkelingen. Het eigen
onderzoek bestaat uit het bijhouden van de studentenkamersites en het analyseren van woningvisies.
3.4.3. Toekomstvisie buiten Delft
De afnemende voorraad leegstaande panden heeft het bestuur doen nadenken over haar toekomst. Door eerdere besturen
is hier ook al veelvuldig over nagedacht, maar tot op heden was er geen concreet plan bepaald.
SHS Delft heeft een comfort zone met maar een beperkte reikwijdte. Daarnaast is de boodschap die het heeft nog niet in
heel Nederland verspreid. Er zijn meerdere discussies geweest over de aanpak buiten Delft: moet er één organisatie
bestaan en zo ja, welke vorm heeft deze dan? Franchises, afdelingen, teams? Wat is eigenlijk de comfort zone van SHS Delft
en kunnen we die uitbreiden? Kan het product dat nu aangeboden wordt, worden gedifferentieerd? Wat zijn daar de
effecten van?
Uiteindelijk is besloten dat één van de belangrijkste voorwaarden voor het ontstaan van SHS Delft is, dat de studenten die
dit begonnen hier zelf gemotiveerd voor waren. SHS is in dat karakter een ‘grassroots’ organisatie. In het licht daarvan is
besloten om een aantal steden uit te kiezen, waar studenten wonen en woningnood is. SHS zal met de desbetreffende
gemeentes en onderwijsinstellingen in gesprek proberen te komen. In dat gesprek zal het bestuur vertellen wat er wordt
gedaan, om vervolgens te kijken of er een soortgelijke organisatie in de desbetreffende stad kan worden opgezet en zo ja,
hoe deze vormgegeven moet worden. Het belangrijkste om hierbij te onthouden is dat SHS een faciliterende rol aanneemt.
Het is de kennisbank en raadgever om de organisatie op weg te helpen, maar het ontwikkelt zelf geen projecten.
Probeer in meer steden het gesprek aan te knopen. Maak het landelijk, maak het een beweging.
Blijf met de Raad van Toezicht evalueren hoe SHS zich positioneert. Welke mensen moeten er aan tafel zitten bij een
gesprek? Waar wordt bij welke stad op ingespeeld? Blijft het verhaal van SHS prikkelend? Hoe wordt dit verhaal
gepresenteerd?
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4. Toekomst
In 2016 heeft SHS Delft een meerjarenbeleidsplan opgesteld met drie beleidsdoelen. In 2017 lag de focus van SHS Delft op
het verwezenlijken en bijschaven van de doelen opgesteld in dit beleidsplan. Daarnaast is de onderscheidende factor van
SHS Delft onder loep gehouden en opnieuw doorgevoerd in de website en persstukken. Als laatste lag er eind 2017 een
focus op het ontwikkelen van een duurzame toekomstvisie om project en doelen van SHS Delft ook in de toekomst te
kunnen verwezenlijken.
4.1 Beleidsdoelen
Het eerste beleidsdoel is het vergroten van het portfolio door het realiseren van transformatieprojecten in zijn geheel dan
wel gedeeltelijk. In 2016 is hiervoor een strategie ontwikkelt waarbij zeer tijdelijke transformatie en permanente
transformatie ook mogelijk is. Omdat het aanbod leegstaande panden in Delft steeds kleiner wordt, is de strategie voor het
vergroten van het portfolio in 2017 uitgebreid. Deze strategie omvat nu een verbreding van het marktgebied door buiten
Delft te kijken en een nieuw acquisitieplan. Naast het uitbreiden van de strategie heeft SHS Delft in 2017 ook de focus van
leegstaand vastgoed transformeren verbreedt naar een focus op duurzaamheid in bestaande panden.
De tweede doelstelling heeft betrekking op het delen van de kennis van SHS Delft. Zoals andere jaren streeft SHS Delft er
naar om gastcolleges te geven, evenementen te organiseren en één op één kennis te delen over transformatie en
studentenhuisvesting.
Als laatste beleidsdoel wil SHS Delft haar kennis omtrent de markt en de doelgroep vergroten en bewust inzetten. Dit heeft
betrekking op de mogelijkheid om de kennis en het werkveld van SHS Delft te vergroten naar andere doelgroepen en
marktgebieden. Door het project Abtswoude Bloeit! heeft hier in 2017 echter geen focus op gelegen.
4.2 Onderscheidende factor
Nadat in 2015/2016 de doelen van de stichting duidelijk zichtbaar zijn gemaakt met het meerjarenbeleidsplan, heeft het
bestuur in 2017 gefocust op het beeld van SHS Delft naar buiten toe. Door de, zoals in het meerjarenbeleidsplan
beschreven, verbreding van huisvestingsdoelgroepen is het motto ‘Voor studenten, door studenten’ voor SHS Delft
bijvoorbeeld minder relevant geworden. Het bestuur heeft daarom nagedacht over de onderscheidende factor van SHS
Delft: wat maakt SHS Delft, met inachtneming van de beleidsdoelen, uniek ten opzichte van andere projectontwikkelaars?
Het transformeren van leegstaand vastgoed tot tijdelijke studentenhuisvesting is immers niet uniek meer en ondertussen
niet alles waar de stichting zich mee bezighoudt.
Allereerst ligt de focus van SHS Delft niet op de financiële waarde van haar projecten, maar juist op de toegevoegde waarde
voor de maatschappij. Zo zou er kunnen worden gesteld dat SHS Delft met haar initiatieven inspeelt op de actuele
maatschappelijke problematiek. Dit doet zij door zich te bekommeren om kwetsbare doelgroepen en door een (tijdelijke)
invulling te bedenken voor op het eerste gezicht vrij ‘ongeschikt’ vastgoed waar vastgoedeigenaren en ontwikkelaars niet
direct raad mee weten. SHS Delft is er van overtuigd dat er vaak meer mogelijk is dan op het eerste oog te zien is. Het frisse,
jonge karakter maakt de stichting bovendien flexibel. Hierdoor kan zij vrij makkelijk mee gaan met en inspelen op
veranderingen. Daarnaast zorgt een halfjaarlijkse bestuurswissel ervoor dat er twee keer per jaar nieuwe inzichten, ideeën
en een verfrissend enthousiasme aan de organisatie wordt toegevoegd. Het feit dat SHS Delft niet door professionals wordt
bestuurd geeft haar de mogelijkheid om op een onconventionele, vernieuwende, creatieve manier om te gaan met de
praktische vraagstukken die tijdelijke projecten met zich meebrengen.
Deze nieuwe inzichten vormden de basis voor een vernieuwde perskit die begin juni 2017 gepubliceerd is op de website.
Daarnaast is de focus op de onderscheidende factor geleidelijk aan ook steeds zichtbaarder op de website zelf.
4.2.1 Doelgroepen
Zoals reeds vermeld verschuift de focus van studenten naar huisvesting voor ook andere doelgroepen. In 2017
heeft dit concretere vormen gekregen in het project Abtswoude Bloeit! waar naast (internationale) studenten ook
cliënten van stichting PerspeKtief en ouderen wonen. Naast dit concrete project is SHS Delft in 2017 ook met
andere partijen in gesprek geweest om de mogelijkheden voor huisvesting te bespreken. Voorbeelden zijn
stichting de Blauwe Parel, Taste II en de Werkgroep Sport en Cultuur verenigingen.
4.3 Duurzaamheid
Het gaat weer goed in Nederland: de leegstand die tijdens de financiële crisis ontstond is verminderd, ook zien veel andere
partijen de noodzaak van transformeren in. De markt waar SHS Delft zich in begeeft is daardoor kleiner geworden. Om SHS
Delft toekomst bestendig te houden is er besloten om een toekomstvisie op te zetten. Onderdeel van deze visie is een
grotere focus op duurzaamheid. Het überhaupt transformeren van een leegstaand pand is al duurzaam, maar (vooral bij
tijdelijke projecten) verder dan dat wordt er vaak niet gegaan. De stichting ziet hier mogelijkheden en wil in de toekomst
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daarom graag een speeltuin creëren voor duurzame initiatieven om ideeën uit te proberen. Met de portefeuille die SHS
Delft ondertussen opgebouwd heeft is hier namelijk ruimte voor.
De toekomstvisie zal in 2018 verder uitgewerkt worden.

5. Financiën
5.1 Financiële gezondheid
Aan het einde van 2017 heeft SHS Delft een positief resultaat geboekt. Dit komt door de extra winstdeling bij de inkomsten.
Verder is er op aardig wat posten bespaard bij de uitgaven.
5.1.1 Inkomsten
De uitbetalingen van de bestuursvergoeding en de bureaukosten zijn in 2017 allemaal netjes op tijd betaald door Euroyal.
De factuur voor de bestuursvergoeding van kwartaal vier van 2017 is pas in 2018 verstuurd, evenals de facturen voor de
bureaukosten van de beide projecten Aan ’t Verlaat. Verder is een eenmalige winstdeling uitgekeerd aan SHS van
€1.983,50. SHS had geen overige inkomsten dit jaar.
5.1.2 Uitgaven
De personeelskosten zijn, op één cent na, exact overeengekomen met de begroting. De onderlinge verdeling was echter
anders. De post financieel advies is niet compleet gevuld, er bleek minder advies nodig dan vooraf gedacht. Doordat de
naam op de creditcard niet tijdig gewijzigd is na de bestuurswissel, is er één eenmalige uitschieter à €37,50 extra betaald.
Verder is er aanzienlijk op de printkosten bespaard door cartridges te laten vullen in plaats van nieuw te kopen. Dit is ook
nog eens een stuk duurzamer. De Google Drive voor de penningmeester bleek geen upgrade nodig te hebben, waardoor
deze post iets meer dan de helft van het begrootte bedrag bedraagt. De gemeentelijke heffingen bleken voor een deel te
bestaan uit belasting, waardoor deze lager uitvielen. Het bestuur heeft een ANP Licentie moeten afsluiten, doordat een foto
van het ANP onrechtmatig is gebruikt in 2016.
5.1.3 Meerjarenbegroting
Door de inkomsten die gegenereerd zullen worden uit Abtswoude zal SHS een aanzienlijk langere tijd financieel gezond
blijven. Ook zien we, door de toevoeging van de resultatenrekening van 2017, dat de meerjarenbegroting meer vorm begint
te krijgen. Daar SHS nu tot ongeveer 2024 de mogelijkheid kan bieden om bestuurders uit te betalen, is de kans groot dat
het haar huidige vorm kan doorzetten. Tevens biedt het actief reserveren van budget, via de weerstandsreserve, controle
over de financiële gezondheid.
In 6,5 jaar tijd heeft de stichting drie projecten weten te realiseren. Aangezien er nu nog ongeveer 6 jaar rest, ligt het in de
lijn der verwachting dat SHS een groei van haar continuïteit ziet. Kanttekening is wel dat het leegstaande vastgoed op
begint te raken. Er is dan ook een stagnatie in de hoeveelheid projecten die SHS realiseert per tijdsperiode. De toekomst zal
uitwijzen in hoeverre dit gevolgen blijft hebben en de trends blijven aanhouden.
5.2 Bestuursvergoeding
De betaling van bestuursleden is pas in 2015 op gang gekomen. Met terugwerkende kracht is toen bijna iedereen
uitbetaald. Voorheen werd er elk jaar een nieuwe regeling opgesteld voor de bestuursvergoeding. Aangezien de uitbetaling
een vaste vorm heeft gekregen, is er in 2016 voor gekozen om de regeling op te nemen in het bestuursreglement. Vanaf
2018 zal er met een maandelijkse uitkeringen gewerkt gaan worden. Dit betekent dat er €20,00 extra administratiekosten
op jaarbasis bij komen. Daarnaast is het nog onduidelijk wat er precies met de bedragen voor personeelskosten gaat
gebeuren, maar de verwachting is dat deze redelijk gelijk blijven. RBvK werkt met een administratieprogramma, dat het
mogelijk maakt om alle documenten op ieder moment op te vragen.
5.3 Belastingen
5.3.1 BTW/Omzetbelasting
Dit jaar is er geen onduidelijkheid geweest over de btw. SHS heeft keurig elk kwartaal haar btw afgedragen. Doordat een
aantal uitgaande facturen pas in 2018 verstuurd is, valt de btw in kwartaal vier 2017 negatief uit en zal deze in kwartaal één
van 2018 ongeveer twee keer zo hoog worden.
5.3.1 Vennootschapsbelasting
Dit jaar is er wederom aangifte voor vennootschapsbelasting gedaan. Een stichting als SHS Delft is vrijgesteld van
vennootschapsbelasting indien er in een boekjaar minder dan €15.000,- winst is behaald of in het boekjaar en de vier
boekjaren daarvoor niet meer dan €75.000,- winst is behaald. Bij deze laatste regel wordt een boekjaar met negatief
resultaat geteld als een boekjaar met resultaat €0,-. In voorgaande jaren heeft SHS Delft daar altijd aan voldaan. Toch werd
er voorheen elk jaar aangifte gedaan op aanraden van een inspecteur van de Belastingdienst. Zij gaf aan dat het nog
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onduidelijk is hoe met deze regeling om zal worden gegaan en dat het daarom verstandig is om voor de zekerheid aangifte
te doen.
In 2017 is er contact geweest tussen de penningmeester en de inspecteur van de Belastingdienst, aangezien SHS Delft geen
aanslagformulier voor de VPB heeft ontvangen. De inspecteur gaf aan dat, gezien het structureel niet halen van de eisen
voor VPB, SHS Delft geen aanslagformulier heeft ontvangen. Dit zal in de toekomst niet meer gebeuren. Voorwaarde
hiervoor is wel dat SHS Delft, op het moment dat ze wel aan de eisen voldoet, zelf het aanslagformulier invult en indient.
Het is belangrijk om elk jaar te controleren of SHS Delft aan de eisen van vennootschapsbelasting voldoet en zo ja, het
aanslagformulier te downloaden en in te vullen.
5.3.3 Werkgevers- en werknemerspremies
In 2017 is er niet veel veranderd aan de uitbetalingssituatie van de bestuursleden. Er is wel bepaald dat deze zal veranderen
en dat de gevolgen hiervan voor 2018 concreet moeten zijn. De gesprekken die in 2016 met RBvK over de vergoeding zijn
gehad zijn wederom bestudeerd en het is momenteel afwachten wat de gevolgen zijn van het uitbetalen.
5.4 Regionale Belasting Groep
Dit jaar zijn er meerdere aanslagen voor de gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting bij SHS binnengekomen.
Aangezien dit ook in 2016 is gebeurd en er toen contact gemaakt is met de RBG, is besloten hen weer te benaderen en te
vragen om SHS niet meer als hoofdgebruiker aan te merken in het systeem.
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