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Voorwoord           
 
Het jaarplan is een vertaling van het beleidsplan 2019-2021 naar concrete, jaarlijkse doelstellingen en het 
dagelijks beleid. In het beleidsplan 2019-2021 worden doelstellingen voor meerdere jaren beschreven. Het 
jaarplan bevat de stappen die in een bepaald jaar gezet moeten worden om deze doelstellingen te behalen. 
De drie beleidsdoelen die in het beleidsplan 2019-2021 beschreven zijn, worden toegelicht en hierbij worden  
actiepunten voor 2019 opgesteld. Deze actiepunten voor 2019 zijn in de eerste week van bestuur 15 nogmaals 
besproken en waar nodig gewijzigd. Daarnaast is aandacht besteed aan het formuleren van functie-
specifieke/persoonlijke doelstellingen. De randvoorwaarden zullen op financieel, bestuurlijk en promotioneel 
gebied de belangrijkste eisen weergeven om de actiepunten haalbaar te maken.  
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I. Actiepunten 2019         
1.1 Actiepunten beleidsdoel I 
“Het vergroten van het portfolio van SHS Delft door het realiseren van transformatieprojecten in zijn geheel dan 
wel gedeeltelijk.” 
 

• Betrokkenheid behouden bij ten minste drie transformatieprojecten; 
• Betrokkenheid bij de start van een nieuw project uit categorie 1 of 2 van de productdifferentiatie; 

o In de situatie waarbij het bestuur geen project start, worden ten minste zes 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar verschillende concepten voor potentiële projecten. 

• Onderzoeken hoe een financiële- en beheerconstructie functioneert bij een permanente 
transformatie; 

• Marktonderzoek tweewekelijks updaten; 
• Tweemaandelijks onderzoek doen naar marktgebieden buiten Delft; 
• Contactlegging met minimaal drie nieuwe pandeigenaren (zowel binnen als buiten Delft); 
• Updaten van 'Template businesscase bouwkosten';  
• Het verduurzamen van het portfolio van SHS Delft: 

o De contactlegging met minimaal vijf nieuwe duurzame partijen; 
o Abtswoude verder verduurzamen met energiebesparende en innovatieve technieken. 

• Een nieuw beheerplan opstellen voor de multifunctionele ruimte van studentenflat Aan ’t Verlaat;  
• Exploitatie van de Woonkamer van de Wijk voortzetten waarbij de betrokkenheid van het SHS-bestuur 

verminderd wordt. 
 
1.2 Actiepunten beleidsdoel II 
“Het delen van de kennis van SHS Delft.” 
 

• Het geven van tenminste vier gastcolleges aan onderwijs gerelateerde instellingen, waarbij ten minste 
twee verschillende studierichtingen bezocht worden;   

• Het geven van tenminste vier presentaties aan professionele, niet-onderwijs gerelateerde, 
groeperingen; 

• Het geven van tenminste twee presentaties in de vastgoedsector over al gerealiseerde en toekomstige 
projecten van SHS Delft;  

• Het geven van tenminste twee presentaties aan onderwijsgerelateerde groeperingen; 
• Ten minste twee evenementen zelf of in samenwerking met andere partijen organiseren waarvan 

tenminste één symposium voor (TU Delft) studenten; 
• Ten minste één keer in een artikel van SHS Delft publiceren in een vakblad; 
• Contact leggen met ten minste drie nieuwe gemeenten om de werkwijze van SHS Delft bekend te 

maken; 
• Contactlegging met ten minste één onbekende universiteit. 

 
1.3 Actiepunten beleidsdoel III 
“Het vergroten van de exposure van SHS Delft.” 
 

• Zelf of in samenwerking met een externe een communicatiestrategie naar studenten en professionele 
partijen vervaardigen; 

• Een officiële nog niet gedefinieerde connectie vervaardigen tussen SHS Delft en TU Delft; 
• Als bestuur met een kraampje aanwezig zijn bij de infomarkt van de OWee;  
• Het bezoeken van tenminste vier vastgoedevenementen die relevant zijn voor de huidige bezigheden 

van het bestuur waarbij tenminste één evenement bijgewoond wordt met een eigen kraampje, 
presentatie of workshop; 

• Ten minste vier referentieprojecten bezoeken die bijdragen aan zowel de kennis van de bestuursleden 
als de ontwikkeling van nieuwe concepten; 
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• Hiervan twee bezoeken bij een raadslid met een RvT-uitje. 
• Onderzoek doen hoe een tijdelijke transformatie van vastgoed verduurzaamd kan worden; 
• Onderzoek doen hoe nieuwe doelgroepen gecombineerd kunnen worden in toekomstige projecten; 
• Onderzoek doen naar het verloop van de exploitatie van de Woonkamer van de Wijk vanaf oplevering; 
• Ten minste één keer per kwartaal direct contact onderhouden met een ander studentenbestuur; 
• Ten minste één prikkelend artikel per semester publiceren waarbij de maatschappelijke insteek van 

SHS Delft verduidelijkt wordt en zich onderscheidt van andere projectontwikkelaars; 
• Minimaal één artikel publiceren in een studentenblad;  
• Professionaliseren van het LinkedIn profiel van SHS Delft door maandelijks blogs en artikelen te 

plaatsen; 
• Eén keer per twee maanden een nieuwsbrief van SHS Delft versturen; 
• Een video laten maken waarbij de werkwijze van SHS Delft toegelicht wordt;  
• Het opstellen van een ambassadeurslijst van SHS Delft. 

 
 
1.4 Randvoorwaarden actiepunten 
Financieel 

• Waarborgen dat de inkomsten van 2019 de uitgaven dekken;  
• Een weerstandsreserve opbouwen waardoor SHS Delft financiële stabiliteit heeft in lange tijden 

zonder project; 
• Een correcte administratie en documentatie van het fondsengeld voor de Woonkamer van de Wijk 

handhaven. 
Bestuur  

• In de eerste week na het aantreden van het nieuwe bestuur gezamenlijk werken aan de doelstellingen 
en planning voor de bestuursperiode; 

• Tweemaandelijks kritisch beoordelen van het takenpakket van bestuursleden; 
• Deelnemen aan tenminste één bestuurstraining en één acquisitietraining;  
• Drie keer per jaar de professionaliteit van de stichting evalueren; 
• Twee keer per jaar presentatietechnieken trainen met bestuursleden;  
• Het volledig vervaardigen van de Jaarevaluatie 2019; 
• Het maken van een opzet van het Jaarverslag 2019; 

Promotie 
• Actief blijven op sociale media en het netwerk van SHS Delft vergroten; 
• In de derde week na het aantreden van bestuur 15 en 16 starten met het opzetten van de 

halfjaarlijkse bestuurspromotie. 
 

II. Begroting 2019         
De begroting voor 2019 kan worden aangevraagd bij het bestuur. Neem hiervoor contact op via 
info@shsdelft.nl of het contactformulier op de website.  
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