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Voorwoord
Waar voorheen is gekozen om per lopend kalenderjaar een beleidsplan op te stellen, is nu een meerjarenplan
opgezet. Dit beleidsplan geeft dan ook een visie op de toekomst van SHS Delft en doet een uitspraak over de
toe te passen strategie voor de aankomende drie jaren. Naar aanleiding van dit gegeven zal jaarlijks een
jaarplan worden opgesteld, welke een vertaalslag zal zijn van strategie naar dagelijks beleid en bestuurlijke
activiteiten.
Het beleidsplan is binnen de organisatie geen losstaand document. Het is veel meer een raamwerk, waarin de
statuten, het ondernemingsplan (de strategie) en het bestuursreglement gekoppeld worden aan een reeks
toetsbare operationele activiteiten. Deze activiteiten worden jaarlijks door het bestuur van de stichting
geformuleerd en tweejaarlijks geëvalueerd.

Samenvatting meerjarenbeleidsplan
In het beleidsplan wordt de missie van SHS Delft omgezet in een beleid voor 2016 tot 2018 en in concrete
doelen voor 2016. Het beleid spitst zich toe op drie doelstellingen.
Allereerst wil SHS Delft haar portfolio vergroten door het realiseren van transformatie projecten in zijn geheel
dan wel gedeeltelijk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen projecten op drie niveaus. Dit kunnen
projecten zijn voor tijdelijke duur waarbij de stichting de betrokken kan zijn vanaf initiatief- tot en met
beheerfase. Ook kan de stichting betrokken zijn bij projecten voor permanente duur waarbij SHS Delft vooral
betrokken zal zijn in het ontwikkelproces en voor een tijdelijke periode in de beheerfase. Als laatste kan SHS
Delft betrokken zijn bij projecten van andere partijen waarbij ze zich bezighoudt met een vooraf vastgesteld
deel van het project.
De tweede doelstelling heeft betrekking tot het delen van de kennis van SHS Delft. Dit kan door hulp te bieden
aan studeeropdrachten van scholieren en/of studenten, hiernaast kan SHS Delft gastcolleges geven,
evenementen organiseren en één op één kennis delen over transformatie en studentenhuisvesting.
Als laatste wil SHS Delft in de periode van 2016 tot 2018 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.
Naast de drie doelstellingen stelt het beleidsplan randvoorwaarden passend bij een jongvolwassen stichting als
SHS Delft. Onder deze randvoorwaarden vallen financiële zaken, administratieve duidelijkheid en het externe
beleid. Samen met de doelstellingen hebben de randvoorwaarden gezorgd voor een jaarplan en een begroting
waarin wordt uitgelegd hoe SHS Delft in 2016 haar missie wil voortzetten.
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I.

Strategie

1.1
Kernprincipes en uitgangspunten
1.1.1 Statutaire doelstellingen
De doelen van de stichting zoals vermeld in artikel 2 van haar statuten zijn als volgt beschreven:

Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. het aanpakken van de grote vraag naar studentenkamers en tegelijkertijd te
werken aan de structurele leegstand van kantoorpanden.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (al dan
niet tijdelijk) transformeren en/of beheren van panden ten behoeve van
woningzoekende studenten.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
SHS Delft is ontstaan vanuit de problematiek van twee maatschappelijke bewegingen, namelijk de chronische
kamernood onder studenten en de toenemende leegstand van (kantoor)panden. Deze problemen tracht zij
gelijktijdig aan te pakken door het (tijdelijk) herontwikkelen en exploiteren van leegstaand vastgoed tot
studentenhuisvesting.
Door de aanhoudende woningnood onder Nederlandse en internationale studenten binnen Delft blijft dit een
noodzaak. Ook de leegstand binnen Delft houdt aan, ondanks dat er meer getransformeerd wordt. De mate
van deze problematiek is in de afgelopen vijf jaar wel veranderd. Het is daarom van belang dat SHS Delft deze
ontwikkelingen nauwlettend volgt en haar rol blijft definiëren.
1.1.2 Afwezigheid winstoogmerk
De gelden in de stichtingskas zullen volledig benut worden om de statutair gestelde doelen te verwezenlijken,
waarbij de te ontvangen gelden uit succesvolle herontwikkelingsprojecten op drie wijzen actief zullen worden
ingezet:
1. Een deel van deze inkomsten zal dienen ter compensatie van uitgaven ten behoeve van de
instandhouding van SHS Delft en de bijbehorende kantoorlocatie, zijnde de bureaukosten. Hiervoor
wordt jaarlijks een begroting opgesteld, welke tevens wordt opgenomen binnen het in dit document
opgestelde jaarplan van het desbetreffende jaar.
2. Bestuurders ontvangen op basis van hun werkzaamheden voor de stichting een vooraf vastgestelde
vergoeding, die bedoeld is om het stopzetten van de studie voor de duur van hun bestuursperiode te
compenseren. Deze vergoeding is vastgelegd in het bestuursreglement.
3. Te ontvangen gelden welke niet benodigd zijn voor bovengenoemde doelen zullen worden gebruikt
om de in paragraaf 1.1.1 genoemde doelen van de stichting, zijnde het realiseren van
studentenhuisvesting in leegstaande panden verder te bewerkstelligen. Voorbeelden hiervan zijn het
verhogen van het budget ten behoeve van promotie van de stichting, het aanvragen van offertes
waarvoor een financiële compensatie benodigd is of het uitvoeren van professionele onderzoeken bij
initiatie van een project. Voorwaarde aan de te nemen maatregelen is dat deze (dan wel indirect)
bijdragen aan de initiatie van een nieuw project of aan de kwaliteit van een bestaand project voor SHS
Delft.
Een eventueel batig saldo van de stichting bij ontbinding wordt besteed ten behoeve van een instelling met een
soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting.
1.2
Missie
Het is de missie van SHS Delft om de kamernood onder studenten tegen te gaan door het transformeren van
leegstaand vastgoed tot studentenhuisvesting.
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Deze missie is voorheen vervuld door het transformeren van leegstand vastgoed voor tijdelijke duur in Delft. In
de toekomst zou de missie vervuld kunnen worden binnen een andere niche dan tijdelijke transformatie in
Delft, zoals het combineren van doelgroepen, toepassen van een circulaire economie of tijdelijke transformatie
in een andere stad. Wel zullen alle projecten een maatschappelijke basis hebben, door bijvoorbeeld het
marktconform zetten van de huurprijzen voor studenten, het inspelen op de wensen van de student en het
opleveren van een werkelijke woonervaring, en niet van slechts een pand met kamers. Voorbeelden hiervan
zijn de reeds opgeleverde panden op Aan ’t Verlaat, die tezamen momenteel 277 studenten huisvesten. SHS
Delft is tevens nauw betrokken bij het beheer en de exploitatie hiervan. Doel is om deze werkwijze voort te
zetten in de toekomst of om op andere wijze van positieve invloed te zijn op de kamernood en/of problematiek
van leegstaand vastgoed.
Daarnaast beogen we onze omgeving te wijzen op de mogelijkheden die transformatie biedt en onze kennis op
dit gebied hiervan te vergoten en te delen. Hierdoor richt SHS Delft zich niet slechts op de gestelde doelen
maar ook op de leerervaring die hier onlosmakelijk aan verbonden is. Resultaat hiervan is het uit studenten
bestaande dagelijks bestuur van de stichting en een directe relatie met verschillende onderwijsinstellingen
door betrokkenheid bij diverse leerprogramma’s en studieopdrachten.

II.

Achtergrond

2.1
Werkzaamheden
Voortkomend uit de missie van SHS Delft, zijn er werkzaamheden van de stichting op twee vlakken te vinden.
2.1.1 Planontwikkeling
Het dagelijks bestuur van de stichting houdt zich bezig met het zoeken naar geschikte objecten,
haalbaarheidsstudies, conceptontwikkeling, onderhandelingen, werving van financiën, realisatie en het werven
van bewoners. Hierin stelt de stichting zich op als een partij die het transformatieproces zelf initieert en zo veel
mogelijk zelf organiseert. Hierbij vervult zij de rol van initiatiefnemer, planontwikkelaar en doet aan de
kwaliteitsbewaking gedurende het transformatieproces en de exploitatie. De kwaliteit wordt gewaarborgd
door vooraf opgestelde kaders, vastgelegd in bijvoorbeeld een ruimteboek. Gedurende het proces van
planontwikkeling zal SHS Delft een coördinerende functie hebben tussen alle betrokken partijen en toezien op
een correcte uitvoering van het proces. De exploitatie van het herontwikkelingsproject wordt door een externe
financier opgenomen en het fysieke beheer van het pand wordt door een professionele beheerpartij vervuld,
welke halfjaarlijks geëvalueerd wordt door SHS Delft. Het bestuur richt zich na oplevering van het
herontwikkelde pand vooral op nieuwe planontwikkelingen.
2.1.2 Kennisontwikkeling
Op het gebied van kennisontwikkeling richt de stichting zich op het verzamelen en het vergroten van
theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van transformatie naar studentenhuisvesting voor
bestuurders van de stichting, geïnteresseerde medestudenten, marktpartijen en overheden. Dit doet zij
bijvoorbeeld door presentaties te geven over tijdelijke oplossingen voor woningnood en tijdelijke
transformatieprocessen aan studenten en aan overheden. Gedurende het transformatieproces zal de stichting
met regelmaat toelichting geven van het proces. Hierbij zullen ook rondleidingen georganiseerd worden in het
transformatieobject en toelichting gegeven worden over de werkzaamheden die hierbij komen kijken. De
opgedane ervaringen van bestuurders gedurende hun bestuursjaar helpen tevens bij het enthousiasmeren van
nieuwe potentiële bestuursleden voor de stichting. Daarnaast tracht SHS Delft haar kennis zoveel mogelijk te
delen tijdens vastgoed of bouw gerelateerde beurzen en congressen. Praktijkkennis van tijdelijke transformatie
is schaars. Hierdoor is het voor veel partijen interessant om lering te trekken uit de praktijkkennis van SHS
Delft.
2.2
Businessmodel
De stichting betrekt haar gelden hoofdzakelijk uit de exploitatie van haar projecten, aangevuld met subsidies.
Dit doet zij aan de hand van het volgende businessmodel:
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2.2.1 Inkomsten uit herontwikkelingsprojecten
Voor de verbouwing en exploitatie van een te transformeren vastgoedobject zoekt de stichting partners.
Projecten worden gerealiseerd in de vorm van een samenwerkingsverband, waarin SHS Delft tezamen met de
partner verantwoordelijk is voor de initiatie en de planontwikkeling. De financiële partner is echter geheel
verantwoordelijk voor de benodigde financiële middelen en de eventuele financiële risico’s die hieraan
onlosmakelijk verbonden zijn.
Bij projecten waarbij SHS Delft mogelijkerwijs niet bij het gehele proces betrokken zal zijn, zal vooraf
vastgesteld moeten worden op welke wijze deze vergoeding zal geschieden. Mogelijk is een vooraf vastgesteld
bedrag of een compensatie in de vorm van materiële voorschotten of manuren.
2.2.2 Subsidies en giften
Een belangrijke tweede bron van inkomsten zijn subsidies en giften. Deze zijn noodzakelijk gebleken om, in de
periode vóór de realisatie van het eerste project, de aanloopkosten van de stichting en het project te kunnen
financieren. Subsidies en giften worden aangevraagd ten behoeve van een specifiek doel. Deze subsidies en
giften worden voornamelijk, maar niet exclusief, geworven onder partijen die belang hebben bij het huisvesten
van studenten (onderwijsinstellingen, overheidsinstanties, studentenorganisaties).
2.3
Organisatiestructuur
De wijze van opereren en de beschikking over de verworven gelden is vastgelegd in de bestuurlijke structuur en
de daaraan verbonden statuten. De organisatie is statutair geregeld als stichting, met een dagelijks bestuur
welke zich bezighoudt met de dagelijkse activiteiten en beslissingen die gerelateerd zijn aan de stichting en
haar doelen. De Raad van Toezicht staat hierboven als toezichthouder met het ultieme beslisrecht. De
Adviesraad bestaat uit voormalig bestuursleden van de stichting die advies geven aan het dagelijks bestuur
wanneer zij daarom worden gevraagd. Voor het termijn, de bevoegdheden en het functioneren van de
verschillende lagen van de organisatie wordt verwezen naar de verschillende reglementen per organisatie laag
en de statuten van de stichting. In dit document wordt wel ingegaan op het bestuur en de functies die zij kent
omdat deze gerelateerd zijn aan het beleid.
2.3.1 Bestuur
Het bestuur, belast met de dagelijks activiteiten, wordt gevormd door vier tot maximaal vijf studenten van de
TU Delft. Hierin kent zij drie statutair geregelde functies, te weten voorzitter, secretaris en penningmeester.
Naast de functies beschreven in de statuten zijn er nog een tot twee te vervullen rollen, waarvan de exacte
invulling afhankelijk is van de actuele behoefte binnen het bestuur. Momenteel wordt de vierde functie in regel
ingevuld door een bestuurslid vastgoed. Bij het aantrekken van een vijfde bestuurslid zal bekeken moeten
worden wat de invulling van deze rol wordt, bijvoorbeeld een tweede bestuurslid vastgoed tijdens een periode
van meerdere gelijktijdige projecten. Hieronder wordt een taakomschrijving gegeven van alle functies binnen
het bestuur.
Voorzitter
De voorzitter is het gezicht en aanspreekpunt van de stichting. De voorzitter is belast met de communicatie
naar buiten toe en functioneert als eerste aanspreekpunt voor externe partijen. Tevens is de voorzitter
verantwoordelijk voor het geven van leiding aan het bestuur en het goed functioneren van het bestuur.
Daarnaast is de voorzitter verantwoordelijke voor het richting geven aan het dagelijks beleid en stelt de agenda
en bespreekpunten bij gesprekken op. De voorzitter is verantwoordelijk voor de verantwoording van de
bestuursactiviteiten en de voortgang van het project richting de Raad van Toezicht.
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Secretaris
De secretaris is procesbewaarder binnen de stichting; dit houdt in dat de secretaris toeziet toe op de correcte
naleving van de afspraken en het uitvoeren van de actiepunten binnen het bestuur van de stichting. Hierbij zal
de secretaris uit gevoerde gesprekken de actiepunten toebedelen aan bestuursleden en inzichtelijk maken. De
secretaris is tevens verantwoordelijk voor de promotie van de stichting door middel van publicaties in bladen,
de website en social media. De secretaris beheert zowel het fysieke als het digitale archief van de stichting.
Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor het beheren van de post en de communicatie via de infomail
van de stichting. Hierbij beheert de secretaris de inschrijvingen van studenten voor bestuursfuncties en
huisvesting. Gedurende de exploitatie zal de secretaris het contact met de beheerder en de bewoners
onderhouden. In het geval van afwezigheid van de voorzitter functioneert de secretaris als vice-voorzitter.
Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. Dit omvat onder andere de jaarlijkse
begroting en de boekhouding van de stichting. Tevens is de penningmeester bewaarder van de rekening van de
stichting en eindverantwoordelijk voor de beslissingen met betrekking tot uitgaven van de stichtingsgelden.
Gedurende herontwikkelingsprojecten is de penningmeester verantwoordelijk voor het opstellen en inzichtelijk
maken van de projectbegroting richting de bestuursleden. Daarnaast stelt de penningmeester de huurprijzen
op voor het project. Hierbij zal de penningmeester rekening houden met de actuele markt. De penningmeester
is verantwoordelijk voor het het actueel houden van de marktkennis van studentenwoningen in Delft. De
penningmeester zal naast het marktonderzoek de inventarisatie van leegstaande panden in Delft bijhouden en
is in samenwerking met het bestuurslid vastgoed verantwoordelijk voor de financiële en technische
haalbaarheidsstudies van nieuwe projecten.
Bestuurslid vastgoed
Het bestuurslid vastgoed gaat over alle pandgerelateerde zaken van het project. Hierbij houdt het bestuurslid
vastgoed zich in samenwerking met de penningmeester bezig met de technische haalbaarheid van
herontwikkelingsprojecten en stelt aan de hand hiervan de bouwtekeningen op. Het bestuurslid vastgoed is
verantwoordelijk voor het opstellen van de tekeningen en plattegronden voor de vergunningsaanvraag en de
aannemers. Daarnaast onderhoudt het bestuurslid vastgoed voorafgaand aan en gedurende de verbouwing
het contact met de aannemers en ziet deze erop toe dat de kwaliteit van de werkzaamheden voldoet aan de
hand van de tekeningen en de eisen die opgenomen zijn in het ruimteboek. Het bestuurslid Vastgoed
onderhoudt en controleert de planning voor de verbouwing.
Optioneel: tweede bestuurslid vastgoed
Naast het bestaande bestuurslid vastgoed zou deze verantwoordelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van een
tweede project, waarmee deze in wezen dezelfde taakomschrijving heeft.
Optioneel: bestuurslid extern
Het bestuurslid extern, zal indien opgenomen binnen het bestuur, verantwoordelijk zijn voor alle promotionele
activiteiten van de stichting. Dit houdt in: het beheer van de verschillende social media, het schrijven van
actuele en relevante nieuwsberichten, de promotie van de bestuursfuncties maar ook het bezoeken van
congressen en bijeenkomsten, tezamen met de voorzitter.
2.3.2 Uitbesteding
De stichting gaat uit van een hoge mate van zelfwerkzaamheid van het bestuur. Alvorens een externe partij
wordt ingehuurd, wordt er intern (in overleg met de Raad van Toezicht) bekeken of het mogelijk is voor het
bestuur om deze handelingen zelf te verrichten en of de werkzaamheden noodzakelijk zijn.
2.4 Overwegingen beleidsplan 2016-2018
Waar voorgaande jaren is gekozen voor een eenjarig beleidsplan, is er nu doelbewust een meerjarenplan
vervaardigd. Overwegende dat het dagelijks bestuur tezamen met de Adviesraad en de Raad van Toezicht een
visie gevormd heeft voor de aankomende jaren. Daarbij lijkt het opstellen van een jaarplan, waar
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eenvoudigweg de doelstellingen per jaar in worden opgenomen, als een jaarlijkse aanvulling op het meerjarig
beleidsplan meer tijdsefficiënt.
2.4.1 Evaluatie beleidsplan 2015
Binnen het beleidsplan 2015 heeft het bestuur van SHS Delft doelen gesteld binnen drie werkvlakken, zijnde
het ontwikkelen van projecten, het externe beleid en het professionaliseren van de stichting. De vertaalslag
van deze strategieën naar het dagelijks beleid en activiteiten, betekende het opstellen van diverse
toetsingscriteria. In de ‘Jaarevaluatie 2015' worden de drie werkvlakken en de toetsingscriteria geëvalueerd.
2.4.2 Vertaalslag naar beleidsplan 2016-2018
Veel van de overwegingen zoals deze genoemd zijn in het beleidsplan 2015, zullen ook worden voortgezet als
strategie in de aankomende jaren. Wel dient echter rekening gehouden te worden met een bredere
toekomstvisie en eventuele ontwikkelingen binnen de organisatie en markt waarin deze werkt.
Waar binnen het beleidsplan 2015 de professionalisering van de stichting als werkelijk doel wordt gesteld,
wordt deze nu meer gesteld als randvoorwaarde voor een effectieve werking van de organisatie.

III.

Beleid

In aankomend hoofdstuk worden de doelstellingen van SHS Delft voor de aankomende jaren beschreven. De
volgorde waarin deze in het document zijn geplaatst laten tevens zien naar welke prioriteit deze ons inziens
ingevuld dienen te worden. Binnen de jaarplannen dienen deze doelstellingen duidelijk verwerkt te worden in
actiepunten.
3.1 Het vergroten van het portfolio van SHS Delft door het realiseren van transformatieprojecten in zijn
geheel dan wel gedeeltelijk
Zoals beschreven in de statuten en tevens genoemd in het begin van dit document, is het de missie van SHS
Delft het tegengaan van de kamernood onder studenten en de chronische leegstand onder gebouwen, door
het transformeren van leegstaand vastgoed tot studentenhuisvesting. De wijze van transformatie en met name
de betrokkenheid van SHS Delft daarbij is in meerdere niveaus te differentiëren:
1. Het tijdelijk transformeren van leegstaand vastgoed tot studentenhuisvesting. Bij dergelijke
projecten kan SHS Delft betrokken zijn van de initiatief- tot en met beheerfase.
Samenwerkingsverbanden met externe partijen, zoals een financier, zijn gewenst, maar toch zal SHS
Delft alle verantwoordelijkheid dragen voor het eindproduct en dient zij tevens de kwaliteit van de
nazorg van deze projecten te bewaken.
2. Het permanent transformeren van leegstaand vastgoed tot studentenhuisvesting. Hierbij kan SHS
Delft volledig betrokken zijn van de initiatief- tot en met de realisatiefase en voor een tijdelijke periode
betrokken zijn bij het beheer. Daar de toekomst en het daaruit volgende bestaansrecht van SHS Delft
vele onzekerheden kent, dient geen verantwoordelijkheden te worden aangegaan voor een langere
periode dan die gebruikelijk is bij transformatie van tijdelijke aard (10 jaar). Het is essentieel dat in acht
wordt genomen dat SHS Delft als jonge kleine organisatie in een niche werkt die voor de markt
uitloopt, zo ook het tijdelijk transformeren ten tijden dat de markt op slot zat. Dit zou bij projecten van
permanente duur op een andere manier ingevuld moeten worden.
3. Betrokkenheid van SHS Delft bij projecten aangaande herontwikkeling en transformatie van
leegstaand vastgoed met als doelgroep de studentenpopulatie. Denk hierbij aan het vaststellen van de
randvoorwaarden aan een huisvestingsprobleem voor PhD’ers of zoals nu reeds aan de orde is, de
organisatie van een ontwerpwedstrijd voor een multifunctionele ruimte binnen een transformatie
project van een externe partij waarin studenten gehuisvest worden. Op welke wijze SHS Delft
betrokken dient te zijn bij dergelijke projecten is beschreven in het document ‘Taakomschrijving SHS
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Delft’. Er moet hierbij altijd in beschouwing worden genomen dat onze kennis en onze werkzaamheden
van grote waarde zijn en daarom niet zomaar vergeven dienen te worden.
Hierbij is van belang de prioriteiten van de stichting SHS Delft in te zien binnen deze drie niveaus. Projecten
met de aard zoals genoemd in het eerste schaalniveau, hebben te allen tijde de voorkeur. Dit wegens de
hoeveelheid aan leermomenten voor de zittende bestuursleden en de onzekere toekomst van de stichting,
zoals ook genoemd is in punt twee. Indien de mogelijkheden hierin niet strekkend genoeg blijken voor de
gehele activiteit van de stichting, kunnen de mogelijkheden in de overige schaalniveaus worden bekeken.
Aangezien dergelijke projecten in regel de naam van SHS Delft zullen dragen, dienen het dagelijks bestuur en
de toezichthoudende partijen zorg te dragen dat de randvoorwaarden en kwaliteiten hiervan voldoen aan de
verwachtingen die men zou kunnen hebben van een maatschappelijk georiënteerde partij.
Behalve de initiatie van nieuwe projecten dient ook altijd de nazorg van reeds gerealiseerde projecten actief
worden opgepakt door de zittende bestuursleden. Denk hierbij aan het management van het onderhoud,
initiatie van de bewonerscommissie zoals deze is opgesteld voor de complexen Aan ’t Verlaat en de beheersing
van de huurverhogingen.
Zoals het dagelijks bestuur in overeenstemming is gekomen met de Raad van Toezicht, zullen projecten die
geenszins in relatie staan tot beider doelstellingen, zijnde transformatie en studentenhuisvesting, in geen geval
worden uitgevoerd onder de naam van SHS Delft. Denk hierbij aan nieuwbouwprojecten of projecten gericht
op enkel andere doelgroepen dan de student.
3.2 Het delen van de kennis van SHS Delft
Buiten het realiseren van herontwikkelingsprojecten is een van de belangrijkste doelen van de organisatie het
delen van de aanwezige kennis. Direct resultaat hiervan is natuurlijk het uit studenten bestaande bestuur, maar
deze instelling kan ook op andere wijzen worden ingezet en daarmee ook nog de bekendheid van SHS Delft
vergroten. Hieronder volgen enkele doelstellingen en mogelijkheden, in willekeurige volgorde benoemd:
1. Kennisdeling door het bieden van hulp bij studeeropdrachten van scholieren en/of studenten. Het
hebben van een duidelijke en informatieve case is niet alleen van grote waarde voor de studenten,
maar zorgt er tevens voor dat het aantal publicaties over SHS Delft groeit. Deze komen niet alleen
onder ogen van studenten, maar ook docerende professoren.
2. Het geven van gastcolleges of –praatjes op de verschillende instellingen van de TU Delft of
hogescholen in Delft. Dit blijkt een effectief middel om het bereik van SHS Delft te vergroten en zo ook
tevens de bereidwilligheid tot solliciteren op een bestuursfunctie onder studenten. Er kan tevens
bekeken worden of hier concrete waarde uitgehaald kan worden voor SHS Delft, zoals het laten
doorrekenen van een business case.
3. Het organiseren van evenementen of het spreken op bestaande bijeenkomsten, waar onze
bevindingen uit het verleden worden toegelicht. Dit kan wederom in relatie tot studenten zijn of juist
tot de experts van de professionele vastgoedwereld.
4. Het één op één delen van onze kennis van bijvoorbeeld de doelgroep of leegstand in een
marktgebied met partnerpartijen. Wel moet hierbij altijd in beschouwing worden genomen dat deze
kennis van grote waarde is en daarom niet zomaar vergeven dient te worden, waardoor concurrentie
van SHS Delft ontstaat.
Naast het delen van kennis op gebied van herontwikkeling als doel op zich heeft het delen van kennis ook als
doel om het netwerk en het bereik van de stichting te vergroten. Sinds de oprichting in 2011 heeft de stichting
grote stappen gezet betreffende de bekendheid van de organisatie, zowel op professioneel vlak als binnen die
van verschillende studentenorganisaties. Toch kan deze bekendheid verder vergroot worden, bijvoorbeeld
door het uitzenden van persberichten of het organiseren van evenementen. Daarbij is het bezoeken van
congressen en bijeenkomsten waar actief genetwerkt kan worden een goed middel om deze op professioneel
vlak te vergroten. Deze focus is niet alleen belangrijk voor de instandhouding van de organisatie door het
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vinden van nieuwe bestuursleden, maar is ook benodigd wil men in de toekomst verzekerd zijn van genoeg
werkzaamheden voor de organisatie. Het onderhouden van het netwerk dient dan ook geen bijzaak te zijn,
maar een van de hoofdonderdelen van de werkzaamheden, met name voor de secretaris van het bestuur.
3.3 Het vergroten en bewust inzetten van de kennis omtrent de markt en doelgroep
Na de realisatie van de eerste twee projecten voor SHS Delft en de snelle totstandkoming van soortgelijke
projecten in de nabije omgeving, lijkt de werkwijze van de organisatie tot nu toe, minder toepasbaar en
relevant. Om toch verzekerd te zijn van een continue stroom aan activiteiten voor de organisatie is een
vergroting van de reeds aanwezige kennis gewenst. Denk hierbij aan het onderzoeken van een mogelijke
nieuwe doelgroep (die in combinatie met die van student kan worden ingezet) of het weerleggen van de
werkwijze naar een stad in de omgeving. 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.
Wel dient hierbij in overweging te worden genomen dat projecten op de ‘traditionele’ wijze de voorkeur
hebben. Daarbij dient bij een uitbreiding van de zoektocht naar geschikte panden naar een andere omgeving,
die in Delft niet benadeeld te worden. Daarbij wordt gesteld dat de werkwijze rond het projectmanagement
zoals die nu geschied, namelijk de huisvesting van SHS Delft nabij de bouwplaats, van groot belang is geweest
voor de succesvolle afronding van de eerste twee projecten. Verder is het zaak de schakel te maken van kennis
naar werkzaamheden door het opstellen van doeltreffende actieplannen.
3.4 Randvoorwaarden
Naarmate het portfolio van SHS Delft groeit en de jaren van bestaan vermeerderen, lijkt ook de organisatie
rond het ‘bedrijf’ SHS Delft steeds beter op de rit te komen. Wel kunnen hier op financieel, bestuurlijk en
promotioneel vlak nog grote stappen in gezet worden:
1. Hoewel de financiële staat van SHS Delft nog niet in zekerheid gesteld is, wordt er verwacht dat de
inkomsten van de stichting komende jaren zullen groeien. Er zijn op dit moment enkele vaste
inkomstenbronnen, maar deze zijn niet dekkend voor de te maken kosten ter instandhouding van de
organisatie, zoals bijvoorbeeld administratieve en promotionele kosten. Door bijkomende (deel)
projecten en vooral te ontvangen winstvergoeding voor de Studentenflat en Studentenpaviljoens Aan 't
Verlaat wordt er verwacht dat de reserves van de stichting in de komende jaren zullen groeien. De
besteding van deze reserves moet bestemd worden aan de kernprincipes van de organisatie en dienen
niet ter verrijking te zijn van de stichting of haar bestuursleden.
2. Administratief gezien werkt de organisatie nog niet zoals zou moeten. Er worden steeds meer
documenten en gesprekken gearchiveerd, maar deze trend dient wel doelbewust voortgezet te worden.
Ook moet er meer aandacht en tijd besteed worden aan de organisatorische werkzaamheden die
voortkomen uit het bestaan van een dergelijke stichting. Waar jaarstukken vroeger te midden van een
jaar werden vervaardigd, zal getracht moeten worden dit eerder op te pakken.
3. SHS Delft zal altijd bestaan uit een bestuur geleid door studenten, maar daarom is onze exposure
naar de professionele vastgoedwereld om ons heen des te belangrijker. Beginnend bij de website van
SHS Delft, waarvan de uitstraling in 2015 nog in zijn geheel is vernieuwd. Na de grote ontwikkelingen
die SHS Delft heeft doorgemaakt en de beslissingen die zijn genomen aangaande de doelen en
toekomst van SHS Delft, zoals ook genoemd in dit document, dient de ‘takeaway message’ van onze
website nog eens goed onder de loep genomen te worden. Daarbij moet met name de boodschap naar
pandeigenaren, projectontwikkelaars, toekomstige bestuursleden en de bewoners van onze panden
onder de loep genomen worden. Om laatste reden dient ook zo snel mogelijk de stap worden gemaakt
van Nederlands- naar tweetalig. Deze website zal periodiek moeten worden onderhouden en de inhoud
zal kritisch moeten worden ingezien. Verder zou het structureel bijhouden van een perskit en een factsheet van grote waarde kunnen zijn.
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IV. Evaluatie
4.1 Methodiek
Om het geschreven beleid met in het jaarplan opgestelde actiepunten daadwerkelijk kracht bij te zetten wordt
deze periodiek geëvalueerd. Daarbij dient niet alleen bekeken te worden op welke wijze de actiepunten
vervolledigd zijn of niet, maar dient ook een plan te worden opgesteld voor de daaropvolgende periode met
bijbehorende werkzaamheden.
Het jaarplan wordt opgesteld door het bestuur dat tot januari zit. Dit jaarplan wordt in februari met het nieuwe
bestuur aangescherpt, eind februari dient het definitieve jaarplan te zijn afgerond. Op de helft van periode van
het bestuur zittend is wordt het jaarplan geëvalueerd om de dagelijkse activiteiten aan te scherpen ten
behoeve van de gestelde doelen in het jaarplan. Na het aantreden van een nieuw bestuur begin september
wordt er het jaarplan wederom geëvalueerd. Na afsluiting van een jaar dient een evaluatie te worden
uitgevoerd welke wordt opgenomen in het bijhorende jaarevaluatie.
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