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Voorwoord          
Het jaarlijks geschreven jaarverslag biedt een formele terugblik op het afgelopen jaar van Stichting Herontwikkeling tot 
Studentenhuisvesting Delft.  
 
Van de voorzitter van het bestuur 
2018 was een enerverend jaar voor SHS Delft waarin veel gebeurd is. Zo is het derde project van SHS Delft, Abtswoude 
Bloeit, opgeleverd. Dit bracht veel teweeg en er was veel aandacht voor SHS Delft en het project.  
Eind maart is het project opgeleverd en sinds dat moment wonen alle studenten in Abtswoude. De cliënten van 
Perspektief zijn van maart tot en met juni ingehuisd. Vanaf dat moment was Abtswoude volledig bewoond. De opening van 
het project heeft plaatsgevonden op 24 april en dit was een zeer geslaagde dag. Alle belangrijke betrokken partijen zijn 
bedankt en de officiële openingshandeling werd uitgevoerd door Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft, en 
Robert Mudde, vice-rector van de TU Delft. Het project Abtswoude heeft veel teweeg gebracht. SHS Delft en Abtswoude 
kregen veel aandacht en het bestuur is uitgenodigd op veel verschillende gelegenheden om een presentatie te geven over 
dit project. Ook zijn meerdere publicaties uitgebracht over SHS Delft naar aanleiding van Abtswoude. 
Abtswoude heeft ook veel invloed gehad op de aanpak van de acquisitie. Waar voorheen rondjes door Delft werden 
gefietst op zoek naar leegstaande panden, kwamen in 2018 partijen naar SHS Delft toe om eventuele samenwerkingen te 
bespreken. Hierdoor is het bestuur druk geweest met lopende lijntjes in het tweede halfjaar van 2018. Er zijn meerdere 
panden bezocht en een aantal concepten bedacht.  
Naast de lopende lijntjes is het bestuur ook bezig geweest met het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan. Er is 
kritisch gekeken naar het eerdere beleid en gekeken wat de benodigdheden waren van de stichting eind 2018. Hierin werd 
duidelijk dat meer aandacht aan de exposure van SHS Delft besteed mag worden. Door meer bekend te worden onder de 
studenten en in de professionele vastgoedwereld, hoopt het bestuur makkelijker nieuwe bestuursleden te kunnen werven 
en sneller aan nieuwe projecten te kunnen komen. 
2018 was een mooi jaar waar het bestuur met trots op mag terugkijken met veel verschillende gebeurtenissen. Er staan 
veelbelovende gebeurtenissen op het programma voor 2019 en het bestuur is klaar om de volgende uitdagingen aan te 
gaan. 
 
Anneloes Tilman 
Voorzitter bestuur 2018  
 
Van de voorzitter van de Raad van Toezicht 
2018, het jaar van de realisatie en ingebruikname van het derde project van SHS Delft: Abtswoude Bloeit! Na een bijzonder 
snelle acquisitie en uitwerking is in eendrachtige samenwerking met de partners van SHS Delft een zeer bijzonder project 
gerealiseerd. Waar studenten op diverse plekken samenwonen met bijvoorbeeld statushouders, is in Abtswoude Bloeit 
een unieke woonwijze neergezet: studenten wonen samen in één pand met senioren én met clienten van stichting 
Perspektief. In de ‘Woonkamer van de Wijk’ komen deze groepen samen om, ook nog eens samen met de buurt, 
activiteiten te ondernemen.  
Hoe bijzonder dit is, bleek wel tijdens de opening waar o.a. burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt mooie woorden 
had voor dit initiatief. In de loop van het jaar is er vanuit diverse fondsen en de gemeente zelfs een flinke 
stimuleringssubsidie uitgereikt om de ‘Woonkamer van de Wijk’ te ondersteunen in hun bijzondere missie. Ook buiten 
Delft wordt het project herkend als bijzonder en innovatief. Tijdens het jaar is Abtswoude Bloeit ook daadwerkelijk gaan 
bloeien. Er is levendigheid, contact tussen de verschillende groepen onderling en er zijn de nodige activiteiten. 
Het blijft fascinerend om te zien dat ‘een groepje derde- en vierdejaars’ studenten dit voor elkaar weet te krijgen. De 
professionaliteit van SHS Delft is wederom naar een volgend niveau gestegen in 2018, mede dankzij de inzet van alle 
partners en betrokkenen rondom SHS Delft. SHS Delft is inmiddels verantwoordelijk voor de realisatie van projecten 
waarin meer dan 400 studenten worden gehuisvest. Drie projecten, een druk sociaal programma in de Woonkamer van de 
Wijk, gevraagd worden om bij andere projecten te participeren, het is een interessante en mooi ontwikkeling die we 
doormaken. Een groeiend netwerk van samenwerkingspartners ontstaat en steeds meer partijen weten SHS Delft te 
vinden. 
Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen binnen de organisatie en periodes met een hoge werkdruk. Vanuit een relatief zorgeloos 
studentenleven, werpen ze zichzelf in het diepe en dragen een grote verantwoordelijkheid voor de activiteiten van SHS 
Delft. Een uitdaging waardoor er soms persoonlijk ook veel gevraagd wordt. Als Raad zien we de bestuursleden hier mee 
stoeien, maar uiteindelijk allemaal boven komen en enorm groeien in hun ontwikkeling. SHS Delft zorgt hiermee op 
meerdere vlakken voor ontwikkeling en kansen, zowel in de projecten als bij de bestuursleden. 
2018 was weer een intensief en bewogen jaar. Het gaat te ver om alle betrokken partners afzonderlijk te benoemen, maar 
ook zij leveren een enorme bijdrage aan de projecten. Het zijn daardoor niet alleen projecten van SHS Delft, maar van 
maatschappelijk betrokken partijen die de levenscyclus van studenten, de maatschappij en gebouwen op een mooie 
manier met elkaar verenigen. 2019 zal ongetwijfeld weer een jaar worden met nieuwe avonturen, nieuwe projecten en 
bijzondere samenwerking. Wij kijken er als Raad ook weer met veel nieuwsgierigheid naar uit! 
 
Reinier van der Kuij 
Voorzitter Raad van Toezicht  
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1. Intern           
1.1. Bestuur 
SHS Delft heeft het gebruik om twee keer per jaar te wisselen van bestuursleden. In februari wisselen de 
secretaris/voorzitter en de penningmeester. Ook in september wisselt de secretaris/voorzitter, dan wel samen met 
het bestuurslid vastgoed. Doordat de wissels het collegejaar van de TU Delft volgen, zijn de bestuursperiodes niet 
even lang, maar zijn de twee zittingstermijnen zeven en vijf maanden.  
De wissel van bestuursleden in februari vond tijdens het project Abtswoude plaats. Dit maakte de overdracht 
lastiger dan tijdens een rustigere periode. Desondanks hebben Tim en Anneloes hun takenpakket ontzettend snel 
eigen gemaakt en zijn zij snel vertrouwd geworden met de stichting.  
Na een moeizame wervingsperiode zijn ook Job en Bram gevonden, die vol enthousiasme een jaar aan de slag 
wilden gaan bij SHS Delft vanaf september. Deze wissel vond plaats in rustigere periode waardoor zij voldoende 
ruimte hadden om hun takenpakket onder de knie te krijgen. Het aantreden van Job en Bram zorgde voor veel 
nieuw energie binnen het bestuur.  
 

 
Bestuur 13 (februari 2018) 
Bestuurslid vastgoed: Aditya Parulekar 
Voorzitter: Karlou Westerbeek 
Secretaris: Anneloes Tilman 
Penningmeester: Tim Luijten 

 
Bestuur 14 (september 2018) 
Penningmeester: Tim Luijten 
Bestuurslid vastgoed: Bram Kok 
Voorzitter: Anneloes Tilman 
Secretaris: Job de Vogel 

 
1.2 Adviesraad  
De Adviesraad bestaat uit de vier meest recent afgetreden bestuursleden. Hierdoor wisselt ook de samenstelling 
van de Adviesraad ieder half jaar. De Adviesraad levert advies en kan een anders bieden standpunt op de lopende 
zaken.  
Afgelopen jaar heeft SHS Delft geprobeerd de efficiëntie van vergaderingen te verbeteren, maar tegelijk ook de 
relatie tussen Adviesraad en bestuur te versterken. Het laatste werd bemoeilijkt door de drukte, maar wordt 
uitgebreid doorgezet in 2019. 
 
1.3 Raad van Toezicht   
De Raad van Toezicht van SHS Delft bestaat uit professionals uit de vastgoedwereld en heeft een controlerende en 
functie binnen de organisatie. Zij is belast met het beoordelen en goedkeuren van beslissingen van het dagelijks 
bestuur. In 2018 is een oplegnotitie met de statuten van de stichting ondertekend waardoor het bestuur 
goedkeuring moet vragen aan de Raad van Toezicht voor bepaalde handelingen. Voorheen had zij alleen een 
adviserende rol.  
 
Afgelopen jaar hebben enkele verschuivingen plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad van Toezicht. In mei 
2018 is David Struik afgetreden als Raadslid. David was vanaf het begin van SHS Delft betrokken en heeft de 
oorsprong van de stichting toegelicht. David heeft de status buitengewoon-raadslid gekregen en heeft nog vaak 
contact met het bestuur over mogelijke nieuwe projecten.  
De laatste vergadering van David was tevens de eerste van zijn opvolger, Meindert Booij.  Als oud-directeur van 
Broekbakema is Meindert gespecialiseerd in vastgoed, acquisitie en planvorming van nieuwe projecten. Ook heeft 
Meindert het project Abtswoude Bloeit in zijn takenpakket opgenomen. Het bestuur heeft hem ervaren als een zeer 
prettige gesprekspartner en kijkt uit naar de verdere samenwerking aankomend jaar. 
Tot slot is Theo Steinebach officieel afgetreden als raadslid, maar blijft toch graag betrokken bij het beheer rondom 
Aan ’t Verlaat. Hij is nog regelmatig aanwezig bij de vergaderingen met de Raad van Toezicht. 
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Om een betere band te creëren tussen het dagelijks bestuur en Raadsleden, is het RvT-uitje in het leven geroepen. 
Hierbij gaat het bestuur, eventueel vergezeld met oud-bestuursleden, en de Raad van Toezicht op bezoek bij het 
werk van één van de Raadsleden. In 2018 hebben twee uitjes plaatsgevonden. In maart was het bestuur en de Raad 
op bezoek bij Mascha van Vuuren in het hoofdkantoor van Alliander in Duiven en in september gaf Meindert Booij 
een rondleiding door de van Nelle Fabriek. Deze bezoeken werden door het bestuur erg gewaardeerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek aan de Van Nelle fabriek bij Meindert Booij op 28 september 2018 
 
1.4 Kas Controle Commissie  
De Kas Controle Commissie, 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 Kas Controle Commissie de penningmeester tevens van 
financiële adviezen voorzien. 
De Kas Controle Commissie functioneert tot op heden goed. De financiële jaarstukken van 2017 werden in januari 
2018 nauwkeurig beoordeeld door de Commissie en de halfjaarlijkse stukken van 2018 in augustus. De verbeterde 
halfjaarlijkse stukken, lieten door omstandigheden even op zich wachten. Gelukkig hield de Commissie goed contact 
met de zittend penningmeester over de financiën en wanneer er nog iets uitgezocht moet worden, bleven de 
Commissarissen paraat om de zittende penningmeester bij te staan. 
 
1.5 Jaarstukken 
In 2018 heeft het bestuur een meerjarenbeleid opgesteld voor 2019 tot 2021. Verder is ten aanzien van de 
professionalisering van de stichting is besloten om de jaarstukken in de vorm van een externe versie op de website 
te plaatsen. 
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2. Extern           
2.1 Promotie 
In 2018 is de professionele bekendheid van SHS Delft flink gestegen. Dit komt vooral door de oplevering van 
Abtswoude Bloeit. De bouwperiode en de opening werden goed ontvangen op social media en de oplevering bracht 
veel publicaties met zich mee. Deze publicaties gaven ook aanleiding om de website aan te pakken en gerichter te 
maken voor de verschillende soorten bezoekers. Maar naast de professionele bekendheid is de bekendheid onder 
studenten in Delft niet gestegen. Het bestuur is hier kritisch naar gaan kijken en heeft hier meer aandacht aan 
besteed. 
 
2.1.1 Middelen 
SHS Delft maakt gebruik van verschillende promotiemiddelen. Het bestuur heeft geprobeerd de stijgende lijn in het 
gebruik van social media vast te houden in 2018. De bouw van Abtswoude Bloeit leidde tot veel positieve reacties 
online en zorgde voor veel interessante content. Unieke evenementen na de oplevering van Abtswoude, zoals de 
acquisitietraining bij Jos Melchers in de Rotterdam en de pitch aan onder andere de burgemeester Delft en de 
rector van TU Delft werden positief ontvangen. Het aantal volgers is in 2018 langzaam gestegen. 
Het bestuur had in 2018 als doel om meer professionele bekendheid te verwerven. Bij deze bekendheid hoort onder 
andere het versturen van een periodieke nieuwsbrief. In november is daarom de eerste nieuwsbrief verstuurd naar 
geïnteresseerde studenten en oud-bestuursleden. In 2019 wil het bestuur deze nieuwsbrief verder inzetten en de 
subscriberlsijst uitbreiden.  
Ook is de website van SHS Delft diverse keren aangepast. Afgelopen jaar is de website toegankelijker geworden 
voor de bezoeker en zijn nieuwe pagina’s toegevoegd omtrent de bestuurspromotie en acquisitie. 
 
2.1.2 Communicatiestrategie  
Aangezien de werving van nieuwe bestuursleden in 2018 opnieuw moeilijk verliep, heeft het bestuur besloten een 
nieuwe communicatiestrategie op te stellen. Deze wordt onder andere opgesteld om de bekendheid van de 
stichting onder Delftse studenten te vergroten. De volledige vervaardiging van het fysieke document heeft nog niet 
plaats kunnen vinden maar zal doorgezet worden in 2019. 

 
2.1.3 Congressen 
Het bestuur heeft in 2018 veel congressen en andere vastgoedevenementen bezocht. Door het concept en de 
realisatie van Abtswoude zijn meerdere invalshoeken van verschillende congressen interessant geworden, zoals 
verbinding in wijken en het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Ook is duurzaamheid een grotere rol gaan 
spelen. Hierdoor werden verschillende evenementen relevant om te bezoeken. Het bestuur was onder ander 
aanwezig bij het Stadmakerscongres en het Praktijkfestival Omgevingswet. 

Het bestuur op bezoek bij praktijkfestival omgevingswet, september 2018 
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2.1.4 Publicaties en persberichten 
De stichting heeft in 2018 veel publiciteit gehad wegens het project Abtswoude Bloeit. In totaal zijn drie publicaties 
verschenen in TU Delta, Delft op Zondag (de voorpagina!) en AD Haagsche Courant. Verder zijn bestuursleden 
diverse keren geïnterviewd. Uniek was vooral het interview over Karlou voor de ‘Humans of TU Delft’ serie.  
Eind 2018 zijn diverse persberichten verschenen over SHS Delft met betrekking tot andere activiteiten. TU Delta 
publiceerde een bericht over de sloop van EWI waarbij Anneloes en Tim geïnterviewd zijn om het standpunt van 
SHS Delft rondom deze kwestie bekend te maken. Ook uniek was de bijdrage van het bestuur aan het theaterstuk 
‘Thuislozen’ in Theater De Veste die breed bekend gemaakt werd in het nieuws en op social media. 
Opvallend was ook het tv-programma Het Vermoeden van de EO eind dit jaar waarin de burgemeester vertelde 
over Abtswoude Bloeit. Verder is zij langs geweest in de Woonkamer van de wijk tijdens een persoonlijk interview 
met het AD. 
 
2.2 Colleges, presentaties en educatie         
In 2018 zijn diverse colleges, workshops, rondleidingen en presentaties gegeven. De gestelde doelen in het jaarplan 
werden op dit vlak ruimschoots gehaald. De oplevering van Abtswoude Bloeit speelde hier qua kennisdeling een 
belangrijke rol in. De geleerde lessen rondom het ontwikkelproces konden meegenomen worden in vrijwel iedere 
presentatie.  
Ten aanzien van de naamsbekendheid onder studenten heeft het bestuur dit jaar opnieuw onderzocht of een 
bestuursjaar bij SHS Delft de minorstatus binnen TU Delft mocht ontvangen. Bestuursleden lopen minder 
studievertraging op wanneer punten binnen het onderwijs gekoppeld kunnen worden aan hun bestuurstaken. Tot 
heden is dit helaas nog niet gelukt. Het bestuur is echter nog in gesprek met verschillende docenten van TU Delft. 
Ook aan niet-onderwijs gerelateerde instellingen werden verschillende presentaties gegeven. Bijzonder om te 
noemen was vooral het stadsgesprek op 11 juli waarbij het bestuur de gelegenheid kreeg een pitch te geven aan de 
burgemeester en rector van TU Delft over Abtswoude Bloeit 
 

Presentatie bij workshop flexwonen aan provincie Zuid-Holland met Perspektief en Pieter van Foreest, juni 2018  
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3. Projecten          
3.1 Studentencomplex Aan ‘t Verlaat                         
2018 was een goed jaar voor de studentencomplexen Aan ’t Verlaat. De samenwerking tussen SHS Delft, Euroyal en 
4-Freedom is goed verlopen en in de ogen van het bestuur zelfs versterkt. SHS Delft heeft nog steeds periodiek 
gesprekken over het beheer en het verloop van het project. 
Ook de samenwerking met TU Housing is met succes voortgezet in 2018. In goed overleg zijn nieuwe afspraken 
gemaakt om het vertrek en de aankomst van nieuwe studenten in augustus efficiënter te laten verlopen, aangezien 
hier nog veel kansen liggen voor de organisatie. 
In november heeft SHS Delft opnieuw de jaarlijkse enquête verstuurd naar bewoners om te de woon/leefervaring 
binnen Aan ’t Verlaat te peilen. Ten opzichte van 2017 waren de reacties positiever, een goed teken voor het 
project! Kwesties die aangekaart werden door bewoners zijn aangepakt en zullen doorgezet worden in 2019.  

 
3.1.1 Huurprijzen Aan ‘t Verlaat Aan ‘t Verlaat 
Net als eerdere jaren is op basis van het ‘circulaire huurprijsbeleid’ vastgesteld wat de huurverhoging voor 
bewoners van Aan ’t verlaat werd in 2018. Afgelopen jaar was de maximale huurverhoging 3,9%, deze is dan ook 
toegepast. 
 
3.2 Abtswoude Bloeit          
2018 Stond voor SHS Delft grotendeels in teken van Abtswoude Bloeit. Op 24 april was het dan ook zover, na drie 
jaar hard werken kon het project feestelijk geopend worden! Voor de initiatiefnemers vormt het succes van 
Abtswoude Bloeit tot heden het bewijs dat het kan: drie verschillende doelgroepen in een pand ontmoeten elkaar 
in de Woonkamer van de Wijk. 

Abtswoude Bloeit na transformatie 
 
3.2.1. Partners 
De samenwerking tussen initiatiefnemers SHS Delft, CoJo Vastgoed Abtswoude BV en Pieter van Foreest is goed 
verlopen afgelopen jaar. Het intensieve contact nam echter wel af in het voorjaar van 2018. Aan het eind van het 
jaar had het bestuur vooral contact over de Woonkamer van de Wijk en de financiën van het project. 
Ook de samenwerking met Stichting Perspektief verliep goed. Perspektief is erg betrokken bij het project, zet zich in 
tijdens activiteiten en ondersteunt SHS Delft waar mogelijk. Het bestuur kijkt uit naar een verdere samenwerking 
met de betrokken partners in 2019. 
Na oplevering heeft SHS Delft veel samengewerkt met de administratief beheerder (huismeester) van Abtswoude 
Bloeit. Deze persoon is hier in 2017 al voor aangesteld. Na de oplevering heeft hij het technisch beheer 
overgenomen van het bestuur. Dit is uitstekend verlopen. De beheerder van Abtswoude kent alle bewoners 
individueel en houdt het bestuur regelmatig op de hoogte. 
Naast administratief beheer is in dit project het sociaal beheer ook heel belangrijk. Hiervoor is in het voorjaar van 
2018 een sociaal beheerder aangesteld: iemand die in het pand in een beheerderswoning woont en vanuit daar het 
verloop van het project in de gaten houdt. Tegelijk is dit iemand die de administratief beheerder kan ondersteunen 
in de huismeestertaken en vaker aanwezig is als aanspreekpunt voor de diverse doelgroepen. Het bestuur ziet 
echter nog veel groeimogelijkheden voor 2019 rondom het sociaal beheer. 
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3.2.2 Contact externe partijen 
Tijdens de laatste maanden van de realisatie van Abtswoude Bloeit is nauw samengewerkt met diverse hoofd- en 
onderaannemers. De hoofdaannemer is een behulpzame, meedenkende en oplossingsgericht werkende aannemer. 
Na de bouw is hij nog veel betrokken geweest bij Abtswoude en helpt hij bij kleine klussen in opdracht van CoJo 
Vastgoed BV. 
Samen met verschillende andere organisaties onderzoekt SHS Delft momenteel de mogelijkheden om Abtswoude 
Bloeit verder te verduurzamen. Het bestuur is onder andere in contact geweest met Deelstroom Delft, HOMIE, 
Sunmotion en Super Power. In augustus werd de ‘Solar Canopy’ van Sunmotion geplaatst in de voortuin van 
Abtswoude Bloeit. Dit is een pergola met zonnecellen die voorheen op de Green Village stond, een voorbeeld 
waarbij Abtswoude als proeftuin dient voor duurzame initiatieven. Verder is begin 2018 een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen CoJo en HOMIE. SHS Delft biedt HOMIE de kans om in 
Abtswoude te onderzoeken of een leasesysteem voor koelkasten rendabel is. Een pay per use systeem voor 
wasmachines bestond al en wordt ook toegepast in Abtswoude. In december is definitief besloten dat een kick-off 
van HOMIE met een wedstrijd voor bewoners georganiseerd zal worden in januari. 
 
3.2.3 Bewoners  
Abtswoude is gefaseerd opgeleverd in 2018. Het pand leende zich hier goed voor en zo werden al eerder 
huurinkomsten geïnd, wat de businesscase ten goede kwam. Alle studenten zijn ingehuisd tussen midden januari en 
eind maart. Door de uitgebreide selectieprocedure van Perspektief, is de inhuizing van hun cliënten uitgesteld tot 
april. Na de oplevering werd op 3 april de welkomstborrel georganiseerd voor bewoners van Abtswoude. Alle drie 
de doelgroepen waren aanwezig. 
Om bewonersinitiatieven te stimuleren is in september de Activiteitencommissie opgericht, bestaande uit twee 
Nederlandse studenten, een internationale student, een cliënt van Perspektief en een oudere. Vol enthousiasme 
zijn zij aan de slag met de organisatie van activiteiten, startende met een geslaagde pizza-avond! 
 
3.2.3 Opening 
Op 24 april 2018 vond de officiële opening van Abtswoude Bloeit plaats. De burgemeester van Delft, Marja van 
Bijsterveldt, en de vice-rector van de TU Delft, Robert Mudde, waren aanwezig om de officiële openingshandeling te 
verrichten. Daarnaast waren alle betrokken partijen, oud-bestuursleden, Raadsleden, familie en vrienden 
uitgenodigd. De middag werd afgetrapt met enkele praatjes vanuit het bestuur, initiatiefnemers vanuit Pieter van 
Foreest en de locatiemanager vanuit Perspektief. Ook werden belangrijke betrokken partijen bedankt voor hun 
inzet en betrokkenheid. Het evenement werd afgesloten met een rondleiding voor exclusieve genodigden en later 
voor andere geïnteresseerden.  

Opening Abtswoude Bloeit met burgemeester van Bijsterveldt, 24 april 2018 
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3.2.4 Woonkamer van de Wijk 
Met alleen drie doelgroepen in een pand, is men er nog niet volgens SHS Delft. Uiteindelijk gaat het erom dat 
bewoners elkaar ontmoeten. Daarom is het initiatief voor de Woonkamer van de Wijk genomen.  
De eerste ontmoeting tussen bewoners vond al plaats tijdens de bouwwijk in februari. Tijdens deze week konden 
toekomstige bewoners, samen met het bestuur, helpen aan de realisatie. Zelfs de senioren van Abtswoude hielpen 
mee door de luncht te verzorgen! 
Vanuit verschillende kanten heeft men zich vervolgens ingezet om de Woonkamer van de Wijk gezelliger te maken. 
De administratief beheerder droeg bij door meubels op te halen vanuit verschillende locaties in de buurt, een 
thuisbioscoop te realiseren en piano neer te zetten. Verder zijn de bewoners de ruimte steeds meer gaan versieren 
met schilderijen en tekeningen op het krijtbord. Na iets meer dan een half jaar is de Woonkamer al een hele 
gezellige ruimte geworden waar bijna altijd wel iemand te vinden is. 

Woonkamer van de Wijk tijdens opening, 24 april 2018 
 
Keukens 
In het najaar van 2018 is de eerste keuken van de Woonkamer van de Wijk opgeleverd. De tweede keuken zal 
gerealiseerd worden in begin 2019. Door de keukens hebben bewoners de mogelijkheid om voor elkaar te koken. 
Om de keukens te beveiligen kan niet iedereen de kookplaten aanzetten, maar moet een aanvraag gedaan worden 
bij de sociaal beheerder voor een sleutel om deze aan te zetten.  
In 2018 is het bestuur in contact gekomen met de Persoonlijke Leiderschap Module van TU Delft. Hieruit is een 
ontwerp voor een app uit voortgekomen om bewoners te stimuleren gebruik te maken van de keukens. Het bestuur 
hoopt in 2019 het initiatief COMPLeat te kunnen starten. 
 
Gebruik & exploitatie 
Zoals hierboven al beschreven is, wordt de Woonkamer al veel meer gebruikt dan eerst. Niet alleen bewoners, maar 
ook professionele organisaties zetten zich in voor het initiatief. In december is Paradijsvogels van start gegaan met 
het opzetten en concretiseren van hun programma en hebben de eerste activiteiten al plaatsgevonden. In 2019 
hoopt cultuurorganisatie De VAK ook met concrete plannen te komen om een aantal workshops te organiseren. 
De eerste grote activiteit vond plaats op 21 september: Burendag. Deze dag is groots uitgepakt. De VAK 
organiseerde een tuinconcert met behulp van de Lions Club Prinsenstad. Perspektief heeft vervolgens een 
uitgebreide barbecue verzorgd. Leuk om te zien was dat ook de buurt betrokken werd en aanwezig was. Ondanks 
het slechte weer was burendag een groot succes en dat geeft hoop voor de toekomst.  
 
Fondsenaanvraag 
In de zomer heeft SHS Delft verschillende aanvragen gedaan voor een financiële bijdrage aan de activiteiten in de 
Woonkamer van de Wijk. Sociale cohesie tussen de verschillende doelgroepen stond centraal. Uiteindelijk is het 
prachtige bedrag van maarliefst €42.500,- beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de Woonkamer van de Wijk 
dankzij het stimuleringsfonds Gemeente Delft, Stichting DOEN en Fonds1818. Het bedrag is in beheer van SHS Delft 
en zal in 2019 uitgegeven worden aan initiatieven met een culturele insteek. 
In december is een tweede aanvraag gedaan van €2000,- bij Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele om 
inventaris aan te schaffen voor de keukens en om kookactiviteiten te kunnen organiseren. Het bestuur verwacht dit 
bedrag in januari 2019 te ontvangen. 
 
Website 
In samenwerking met Pieter van Foreest heeft het bestuur van SHS Delft in oktober een plan opgesteld om de 
website van Abtswoude te verbeteren. Deze website heeft als doel om geïnteresseerden op de hoogte te houden 
van Abtswoude Bloeit. Het doorvoeren van de veranderingen is nog in volle gang. 
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3.3 Circulair Productontwerp          
Het circulair productontwerp is in 2017 ontstaan en bestaat uit twee ontwerpen: een badkamer en een keuken. 
Meer informatie hierover is te vinden in het jaarverslag van 2017. Door de drukte rondom Abtswoude is destijds 
besloten de verdere ontwikkelingen te pauzeren en na Abtswoude weer op te pakken. Begin november heeft het 
bestuur gesproken over de vervolgstappen voor het circulair productontwerp. Op dat moment is besloten dat SHS 
niet de rol als productontwikkelaar in wil nemen. De conceptontwikkeling van de circulaire badkamers en keukens 
voldoet in haar kern namelijk niet aan de doelstellingen van de stichting. Daarnaast kreeg het bestuur de indruk dat 
de markt het ontwerp van SHS Delft had ingehaald. Eind 2018 heeft het bestuur contact opgenomen met 
verschillende partijen om een eventuele overname van het ontwerp te bespreken. Tot heden is hier nog niets uit 
voortgekomen.  

 
3.4 Acquisitie          
3.4.1 Plan van aanpak    
In 2018 is SHS Delft veel bezig geweest met acquisitie. De oplevering van Abtswoude Bloeit heeft hier een grote rol 
in gespeeld. Hierdoor is de bekendheid van de stichting in de professionele wereld sterk gegroeid. Als gevolg 
hiervan komen er steeds vaker partijen bij SHS die samen willen werken.  
SHS Delft heeft nog veel gesprekken met vastgoedinvesteerders voor toekomstige projecten, maar ook met andere 
partijen. In 2018 heeft het bestuur meerdere gesprekken met wethouders gevoerd. SHS probeert zoveel mogelijk 
gesprekken te voeren met partijen die mogelijk met leegstaand vastgoed te maken hebben.  

 
3.4.4 Toekomstvisie buiten Delft    
In 2018 heeft het bestuur de productdifferentiatie opgesteld. Deze wordt in paragraaf 4.1.2 verder toegelicht.  
Met het opstellen van de productdifferentiatie heeft het bestuur goede stappen gemaakt in een strategie voor 
gebieden buiten Delft. Er zijn duidelijke ‘comfortzones’ opgesteld. Ook is bepaald wat SHS Delft zou kunnen 
bijdragen in elke comfortzone. SHS Delft zal zich blijven focussen op de Delft, maar heeft in het jaarplan van 2019 
ook opgenomen dat zij tweemaandelijks onderzoek gaat doen naar marktgebieden buiten Delft.  
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4. Toekomst          
Na het aflopen van het eerste meerjarenbeleidsplan 2016-2018 is besloten om weer een meerjarenbeleid op te 
stellen voor de periode 2019-2021. Het beleidsplan biedt een visie voor meerdere jaren en doet uitspraak over de 
gewenste toekomst van SHS Delft. De strategie voor de komende drie jaar is in dit document geformuleerd. Het 
beleid bestaat uit drie doelstellingen. De doelstellingen staan hieronder samengevat.  
In 2018 lag de focus vooral op Abtswoude en de nazorg van de Woonkamer van de Wijk. Door de grote uitbreiding 
van het portfolio van SHS Delft is in 2018 ook veel gekeken naar de verschillende producten die SHS Delft kan 
leveren en het takenpakket van de bestuursleden. Daarnaast is ook de exposure van de stichting meer in beeld 
gekomen. Deze werkzaamheden waren de basis voor het beleidsplan 2019-2021. 
 
4.1 Beleidsdoelen          
Ten eerste heeft SHS Delft de doelstelling om haar portfolio te vergroten door het realiseren van 
transformatieprojecten in zijn geheel dan wel gedeeltelijk. De verschillende projecttypes waar SHS Delft aan kan 
bijdragen zijn uiteengezet in de productdifferentiatie. Zo kan SHS Delft betrokken zijn bij een tijdelijke 
transformatie, een permanente transformatie, een conceptontwikkeling en het opzetten van prijsvragen en 
workshops. Hierbij kan SHS Delft betrokken zijn bij de initiatieffase tot en met de beheerfase. In deze projecten zal 
altijd naar de speciale factor gezocht worden. Hieronder valt zowel de maatschappelijke betrokkenheid als 
duurzaamheid. Belangrijk is wel dat de beheertaken voor zittende bestuursleden hierbij niet vergroot worden.  
  
De tweede doelstelling is het delen van de kennis van SHS Delft. Deze kennisdeling wordt opgedeeld in twee 
soorten: onderwijsgerelateerde en professionele kennisdeling. Onder het eerste valt het geven van bijvoorbeeld 
colleges en rondleidingen. Onder professionele kennisdeling valt zowel het bezoeken van en presenteren bij 
externe evenementen als het geven van adviezen aan verschillende partijen, bijvoorbeeld gemeentes of 
woningcorporaties.  
  
Als laatste wil SHS Delft haar exposure vergroten. Dit zal gebeuren door middel van twee aspecten, de 
naamsbekendheid en de kennisontwikkeling, en geldt zowel voor studenten als voor de vastgoedwereld. Door het 
vergroten van de aandacht op het gebied van de exposure zal hopelijk de werving van bestuursleden makkelijker 
worden. Onder de naamsbekendheid valt de bewustwording omtrent het inzetten van promotiemiddelen en het 
creëren van meer contactmomenten met studenten. De kennisontwikkeling zal zorgen voor een interessanter 
bestuursjaar voor de student, naast een vergroting van de prestaties van bestuursleden en de meerwaarde van de 
projecten van SHS Delft. Dit zal ook bijdragen aan het vergroten van de exposure van SHS Delft.   
 
Naast deze drie doelstellingen zijn ook randvoorwaarden opgesteld. Deze randvoorwaarden zijn gericht op de 
financiële zaken, de bestuurlijke kant van de stichting en het promotiebeleid. Deze randvoorwaarden fungeren als 
uitgangspunten om de doelstellingen te behalen en de professionalisering van de stichting als organisatie te 
waarborgen en te versterken. Samen met de doelstellingen hebben de randvoorwaarden gezorgd voor een jaarplan 
en een begroting waarin wordt uitgelegd hoe SHS Delft in 2019 haar missie wil voortzetten. 
 
4.2 Productdifferentiatie           
In de zomer van 2018 heeft het bestuur de productdifferentiatie opgesteld. Dit is een document waarin alle 
‘producten’ staan die SHS Delft kan leveren. Het geeft houvast voor de kansen van SHS Delft, met name in andere 
steden dan Delft, en definieert de verschillende producten die SHS Delft kan leveren. In het document wordt 
gekeken naar de verschillende comfortzones waarbinnen SHS Delft kan opereren en welke producten in welke 
comfortzones passen. 
In de productdifferentiatie worden vijf producten uiteengezet, de tijdelijke transformatie, de permanente 
transformatie, conceptontwikkeling en inhoudelijk advies, prijsvragen en workshops en het delen van de kennis van 
SHS Delft. Deze producten zijn verdeeld over drie zones, Delft en omgeving, Delft + Haaglanden + Rotterdam en 
heel Nederland.  
De productdifferentiatie is aan het einde van het jaar verder geconcretiseerd. Het bestuur heeft vervolgens per 
product de verschillende stappen en fases aangegeven. Bij de verschillende producten zijn ook paywalls 
geïdentificeerd. Dit geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden voor het zittende bestuur en komende besturen. 

 
4.3 Onderscheidende factor          
In 2017 is de onderscheidende factor van SHS Delft gedefinieerd. SHS Delft is een frisse en jonge organisatie. Door 
de halfjaarlijkse wissel van bestuursleden worden nieuwe inzichten, ideeën en een verfrissend enthousiasme aan de 
organisatie toegevoegd. Ook het feit dat SHS Delft bestuurd wordt door studenten en niet door professionals geeft 
de stichting haar onconventionele, vernieuwende en creatieve blik op praktische vraagstukken. Hierdoor ziet zij 
mogelijkheden in op het eerste gezicht vrij ‘ongeschikt’ vastgoed waar vastgoedeigenaren en ontwikkelaars niet 
direct raad mee weten.  
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Na het afronden van Abtswoude is duidelijk geworden dat elk project ook een onderscheidende factor heeft en elk 
project uniek is. De flat van het Studentencomplex Aan ’t Verlaat is bijvoorbeeld uniek door als eerste onder de 
nieuwe Crisis- en Herstelwet te zijn gerealiseerd. De onderscheidende factor van Abtswoude Bloeit daarentegen is 
haar doelgroepenmenging en de Woonkamer van de Wijk. Tijdens de acquisitieperiode in de tweede helft van 2018 
heeft het bestuur goed kunnen nadenken over de onderscheidende factor van haar gerealiseerde plannen en het 
volgende project.  
SHS Delft heeft twee focuspunten als het gaat om het bepalen van de onderscheidende factor van een project, het 
creëren van een maatschappelijke meerwaarde en het verduurzamen van de (tijdelijke) transformatie. 
 
Maatschappelijke meerwaarde 
SHS Delft heeft het doel om met haar projecten een maatschappelijke meerwaarde te creëren. Dit kan onder ander 
door de menging van doelgroepen. Bij het Studentencomplex Aan ’t Verlaat is dit vooral naar voren gekomen door 
de huisvesting van internationale en Nederlandse studenten. In Abtswoude wonen studenten, cliënten van 
Perspektief en ouderen samen in het pand. Hier is te zien wat de waarde is van het combineren van hele 
verschillende groeperingen. Het bestuur wil bij nieuwe projecten de opties onderzoeken van nieuwe 
doelgroepenmengingen.  
SHS Delft is in 2018 ook druk geweest met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de Woonkamer van de Wijk. 
Deze ruimte creëert niet alleen een meerwaarde voor de bewoners van Abtswoude maar ook voor de 
omwonenden. Naast het feit dat de buurt niet meer uitkijkt op een leeg pand, is ook een waardevolle en gezellige 
verblijfplaats in de plaats gekomen.  
 
Duurzaamheid 
In 2018 is besloten een toekomstvisie op te stellen waarin ook duurzaamheid meer naar voren zou komen. Deze 
toekomstvisie heeft zich vertaald in de productdifferentiatie en het meerjarenbeleidsplan. In de 
productdifferentiatie zijn de verschillende producten van SHS Delft uiteengezet. Dit document biedt een breder 
speelveld voor de stichting. In het meerjarenplan is duurzaamheid opgenomen onder het eerste beleidsdoel. Hier 
zijn vervolgens concrete actiepunten aan gekoppeld in het jaarplan voor 2019. Het bestuur wil in 2019 concrete 
plannen bedenken voor het verduurzamen van de portefeuille van SHS Delft en de verduurzaming van de tijdelijke 
transformatie verder door ontwikkelen.  
Duurzaamheid is iets wat een standaard is geworden in de bouwwereld. De eisen worden strenger maar er zijn ook 
meer technologieën ontwikkeld. SHS Delft wil bijdragen aan die ontwikkelingen door haar projecten als proeftuin 
aan te bieden. Externe partijen kunnen op deze manier hun duurzame initiatieven en ideeën testen om deze zo 
klaar te stomen voor de markt. Dit gebeurt al bij Abtswoude, maar SHS Delft zou graag meer initiatieven de ruimte 
willen geven binnen haar (toekomstige) projecten.  

Realisatie Solar Canopy bij Abtswoude Bloeit, augustus 2018 
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5. Financiën          
5.1 Financiële gezondheid           
2018 is financieel een goed jaar geweest voor de stichting. De eerste uitbetaling vanuit CoJo Vastgoed heeft 
plaatsgevonden en een niet begrote winstdeling vanuit Aan ’t verlaat heeft mede voor een mooi resultaat gezorgd. 
De financiële jaarstukken van SHS Delft kunnen op verzoek worden opgevraagd. 
 
5.1.1 Inkomsten  
Buiten de jaarlijkse bestuursvergoeding en bureaukosten heeft SHS Delft dit jaar een winstdeling vanuit het project 
Aan ’t Verlaat mogen ontvangen. Verder heeft de stichting veel inkomsten mogen ontvangen in de vorm van het 
fondsengeld voor de Woonkamer van de Wijk. Dit zijn echter gelden die niet beschikbaar zijn voor gebruik voor de 
stichting, maar gereserveerd zijn voor de organisatie van activiteiten in de Woonkamer van de Wijk. 
 
5.1.2 Uitgaven  
Omdat SHS Delft besloten heeft haar bestuursleden vanaf 2018 maandelijks uit te betalen, ontstond een overlap 
met de financiële vergoeding voor bestuursleden die aangetreden zijn in september 2017. Hierdoor zijn de 
personeelskosten hoger dan begroot uitgevallen. Ten aanzien van de professionalisering en continuïteit van de 
stichting zijn er afgelopen jaar grote donaties gedaan aan de weerstandsreserve en fondsenreserve. 
 
5.1.3 Meerjarenbegroting  
Door de inkomsten die gegenereerd worden uit Abtswoude zal SHS een aanzienlijk langere tijd financieel gezond 
blijven. Uit de meerjarenbegroting bleek dat SHS nu tot ongeveer 2024 budget zal hebben om haar bestuurders uit 
te betalen. Tevens biedt het actief reserveren van budget, via de weerstandsreserve, controle over de financiële 
gezondheid. 
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6. Beleidsplan 2016-2018       
Waar voorheen is gekozen om per lopend kalenderjaar een beleidsplan op te stellen, is er in 2016 een 
meerjarenplan opgezet. Dit beleidsplan geeft dan ook een visie op de toekomst van SHS Delft en doet een uitspraak 
over de toe te passen strategie voor de aankomende drie jaar. Naar aanleiding van dit gegeven zal jaarlijks een 
jaarplan worden opgesteld, welke een vertaalslag zal zijn van strategie naar dagelijks beleid en bestuurlijke 
activiteiten.  
 
In het beleidsplan wordt de missie van SHS Delft omgezet in een beleid voor 2016 tot 2018 en in concrete doelen 
voor 2018. Het beleid spitst zich toe op drie doelstellingen.  
 
Allereerst wil SHS Delft haar portfolio vergroten door het realiseren van transformatieprojecten in zijn geheel dan 
wel gedeeltelijk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen projecten op drie niveaus. Op schaalniveau één is er 
sprake van een tijdelijk transformatieproject waarbij de stichting vanaf initiatief- tot en met beheerfase bij 
betrokken is. Op schaalniveau twee is de stichting betrokken bij het ontwikkelproces en de beheerfase van 
projecten voor permanente duur. Tenslotte houdt schaalniveau drie in dat SHS Delft betrokken is bij een vooraf 
vastgesteld deel ven een project van een andere partij. 
 
De tweede doelstelling heeft betrekking tot het delen van de kennis van SHS Delft. Dit doet de stichting 
bijvoorbeeld door hulp te bieden aan (af)studeeropdrachten van scholieren en/of studenten. Daarnaast streeft het 
bestuur ernaar vier gastcolleges te geven, evenementen te organiseren en een op een kennis te delen over 
transformatie en studentenhuisvesting.  
 
De laatste doelstelling richt zich op het doel om de kennis omtrent de markt en doelgroep te vergroten en bewust in 
te zetten. Dit heeft betrekking op de mogelijkheid om het werkveld van SHS Delft uit te breiden naar andere 
doelgroepen en marktgebieden.  
 
Naast de drie doelstellingen stelt het beleidsplan randvoorwaarden passend bij een jongvolwassen stichting als SHS 
Delft. Onder deze randvoorwaarden vallen financiële zaken, administratieve duidelijkheid en het externe beleid.  
 
Vanuit de gestelde doelstellingen en randvoorwaarden in het beleidsplan 2016-2018 is er een jaarplan en een 
begroting voor 2018 geformuleerd.  Hierin wordt uitgelegd hoe SHS Delft haar missie dat jaar voort zal zetten.  
 
In deze evaluatie wordt toegelicht welke prestaties SHS Delft in 2018 heeft bereikt en in hoeverre de gestelde 
doelen zijn behaald. Dit wordt gedaan aan de hand van een checklist die per beleidsdoel is opgesteld. Tot slot zullen 
er conclusies en aanbevelingen voor het opvolgende jaar worden gegeven. 

  

mailto:info@shsdelft.nl


 

Jaarverslag 2018 Anneloes Tilman info@shsdelft.nl 
 Voorzitter 2018-2019 www.shsdelft.nl 

16 
7. Jaarevaluatie 2018        
Aan de hand van de beleidsdoelen en randvoorwaarden uit het beleidsplan 2016-2018, zijn er voor 2018 
actiepunten opgesteld. Deze actiepunten zijn vastgelegd in het Jaarplan 2018 en vormden zo de leidraad voor alle 
stappen die de stichting heeft gezet. Door middel van deze evaluatie wordt gecontroleerd in hoeverre de gestelde 
doelen behaald zijn. 
 
2.1 Beleidsdoel 1           
Doelstelling: “Het vergroten van het portfolio van SHS Delft door het realiseren dan wel begeleiden van 
transformatieprojecten.” 
 
1. Het project ‘Abtswoude Bloeit’ opleveren in het voorjaar van 2018. 

Het project ‘Abtswoude Bloeit’ is eind maart opgeleverd. De opening heeft op 24 april plaatsgevonden.  
 

2. Betrokkenheid behouden bij ten minste drie transformatieprojecten. 
In 2018 is SHS Delft betrokken geweest bij Studentenflat Aan ’t Verlaat, Studentenpaviljoen Aan ’t Verlaat en 
Abtswoude Bloeit. Bij Aan ’t Verlaat is het bestuur betrokken geweest bij het beheer en bij Abtswoude Bloeit 
heeft de bouw nog plaatsgevonden in het begin van het jaar. Daarna is het bestuur betrokken geweest bij de 
nazorg van het project en de exploitatie van de Woonkamer van de Wijk.  

 
3. Circulair productontwerpproject verder oppakken en naar een volgend stadium tillen. 

Na de oplevering van Abtswoude was er weer tijd om het circulair productontwerp op te pakken. In de 
tussentijd bleek de markt dit ontwerp echter al in te hebben gehaald en was er niet veel animo meer voor. 
Het bestuur heeft daarom besloten het circulair productontwerp niet verder op te pakken.  

 
4. Contactlegging met minimaal drie nieuwe pandeigenaren (zowel binnen als buiten Delft).  

Het afgelopen jaar is met meerdere nieuwe pandeigenaren contact geweest. Na de oplevering van 
Abtswoude is veel tijd besteed aan de acquisitie en is veel contact opgenomen met mogelijk nieuwe partners 
en pandeigenaren.  

 
5. Contactlegging met minimaal één nieuwe investeerder.  

SHS heeft twee investeerders die goed zijn voor de stichting. Het is daardoor niet nodig geacht om contact te 
leggen met een nieuwe investeerder.  

  
2.2 Beleidsdoel 2           
Doelstelling: “Het delen van de kennis van SHS Delft.” 
 
1. Het vernieuwen en aanpassen van de huidige collegepraatjes en opdrachten; 

Alle colleges en presentatie zijn vernieuwd en worden voor elke gelegenheid aangepast aan de juiste insteek. 
Ook zijn van alle colleges een Nederlandse en Engelse versie.  

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

In 2018 heeft het bestuur vijf colleges gegeven aan vier verschillende studierichtingen. Deze colleges waren 
bij BK4MA2 (Bouwkunde), A Second Youth (Dwelling, master Architecture), Projectmanagement (Civiele 
Techniek), Locatieontwikkeling 1 (Technische Bestuurskunde B) en Heritage & Design (minor Bouwkunde). 
 

3. Het geven van tenminste één presentatie aan onderwijs gerelateerde groeperingen;  
Het bestuur heeft twee presentatie gegeven in 2018 aan onderwijs gerelateerde groeperingen. De eerste 
was in februari bij het vak Persoonlijke Leiderschap Module, een honoursvak van de TU Delft, en de tweede 
bij een rondleiding in Abtswoude in samenwerking met studievereniging Stylos. Vooraf gaande aan de 
rondleiding is een uitgebreide presentatie gegeven over SHS Delft en het project.  

 
4. Het geven van tenminste twee presentaties aan niet-onderwijs gerelateerde groeperingen;  

Naar aanleiding van Abtswoude is het bestuur veel gevraagd om een presentatie te geven. Zo zijn er drie 
presentaties gegeven bij TOPDelft, is er een presentatie over de Woonkamer gegeven aan de gemeente en 
heeft het bestuur over Abtswoude vertelt tijdens de voorstellingen van ‘Thuislozen’. Daarnaast heeft het 
bestuur ook een pitch gegeven bij de relatieavond van de TU Delft en de gemeente. Het was een mooi jaar 
waarin Abtswoude veel aandacht kreeg.  
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5. Het geven van tenminste één presentatie in de vastgoedpartij sector over de al gerealiseerde projecten en de 
wijze waarop deze projecten tot stand zijn gekomen;  

In 2018 heeft het bestuur twee presentaties gegeven over de al gerealiseerde projecten. De eerste was op de 
conferentie Flexwonen in het Provinciehuis in Den Haag. Dit was gekoppeld aan een workshop. Verder heeft 
het bestuur ook met een stand op het Praktijkfestival Omgevingswet in Den Haag gestaan. Hier werd veel 
over de bestaande projecten aan de bezoekers verteld.  

 
6. Het geven van tenminste één presentatie in de vastgoedpartij sector waarbij de nadruk ligt op toekomstige 
projecten en het contact leggen met geschikte partijen;  

Het bestuur heeft in 2018 twee keer een pitch gegeven aan mogelijk samenwerkingspartners.  
 

7. Zelf of in samenwerking organiseren van tenminste twee (workshop)evenementen;   
SHS Delft is betrokken geweest bij drie verschillende evenementen. Zo heeft het bestuur in samenwerking 
met Stylos een rondleiding georganiseerd in Abtswoude. Daarnaast zijn op de conferentie Flexwonen twee 
workshops gegeven in de vorm van een presentatie in combinatie met een discussie. Als laatste heeft het 
bestuur een onderdeel van de workshop van de Discussie Commissie van Stylos geleid. Dit ging over wonen 
op de campus.  

 
8. Het bezoeken van tenminste vier vastgoedevenementen die relevant zijn voor de huidige bezigheden van het 
bestuur;  

In totaal heeft het bestuur twaalf vastgoedevenementen bezocht in 2018. Het aantal relevante evenementen 
ging vooral omhoog door Abtswoude en de nieuwe onderwerpen die hierover beschikbaar kwamen, zoals 
verbinding van doelgroepen en in wijken. Ook zijn veel evenementen bezocht die over duurzaamheid gaan.   

 
9. Het aanschaffen van middelen die dienen om de zichtbare aanwezigheid van SHS Delft op evenementen en 
congressen te vergroten (bijv. banner, T-shirts, naamkaartjes, flyers/factsheets);  

Er zijn afgelopen jaar meerdere middelen aangeschaft, zoals pinnetjes, een banner en projectposters. Ook 
heeft het bestuur besloten om geld uit te geven aan een communicatiestrateeg. Deze is helaas nog niet 
gevonden in 2018.  

 
10. Een deel in de begroting reserveren voor het realiseren van deze professionalisering;  

In de begroting is €500,- gereserveerd voor deze promotie. Hiervan is €170,- uitgegeven. Dit komt doordat er 
ook een deel van dit budget gereserveerd was voor een video over SHS Delft. Deze is echter niet gemaakt 
waardoor er geld overblijft.  

 
11. Onderzoeken en overleggen met de TU Delft hoe we de connectie tussen SHS Delft en de TU Delft kunnen 
vergroten;  

In 2018 is er veel contact geweest met de TU Delft om dit te onderzoeken. Er zijn veel mogelijkheden 
besproken en geprobeerd te bereiken. Hier is echter nog niks concreets uitgekomen maar wel een goede 
basis gelegd om in 2019 eventueel een officiële connectie aan te kunnen gaan.  

 
12. Toekomststrategie voor projecten buiten Delft uitwerken en concretiseren; 

In 2018 is door het bestuur de Productdifferentiatie opgesteld. Hierin worden alle mogelijk projectsoorten die 
SHS Delft kan bieden weergegeven en in welke comfortzone deze zich bevinden. Er is hierin onderscheidt 
gemaakt tussen Delft en omgeving, Rotterdam en Haaglanden en de rest van Nederland. Deze informatie is 
ook op de website gepubliceerd onder de pagina ‘vastgoedeigenaren en investeerders’. Vervolgens zijn bij elk 
product de verschillende fases en de paywall geïdentificeerd. Deze informatie is opgenomen in het 
beleidsplan voor 2019-2021 en in het jaarplan voor 2019 zijn hier concrete actiepunten aangekoppeld.  
 

2.3 Beleidsdoel 3           
Doelstelling: “Het vergroten en bewust inzetten van de kennis omtrent de markt en doelgroep.” 
 
1. Ieder semester tenminste één prikkelend artikel publiceren waarmee wij onze maatschappelijke insteek 
verduidelijken en ons onderscheiden van andere projectontwikkelaars; 

In oktober is de blog van Steven op de website geplaatst. Dit ging over de morele verplichtingen van een 
vastgoedontwikkelaar en hoe SHS haar rol hierbij inneemt. Dit is het enige artikel dat over dit onderwerp op 
de website geplaatst is.  

 
2. In de zomer van 2018 een artikel/rapport publiceren over de doelgroepenmenging in Abtswoude en de aanpak 
daarvan;  

In juni is de blog van Margot op de website verschenen. Haar blog ging over het ontstaan van de 
Woonkamer van de Wijk en hoe de verschillende doelgroepen hierbij betrokken waren.  
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3. Het onderzoeken van nieuwe marktgebieden, zoals Rotterdam of Den Haag; 

Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar Rijswijk. Dit is een gebied dat zo dichtbij Delft ligt dat hier ook 
projecten kunnen worden gerealiseerd waarbij het bestuur betrokken is bij alle fases van het bouwproces.  

 
4. Het onderzoeken van een nieuwe koers waarbij we de huidige projecten als proeftuin voor duurzame innovatie 
zien 

Het bestuur heeft met meerdere duurzame partijen contact gelegd in 2018. In augustus 2018 is de 
SolarCanopy van SunMotion in de voortuin van Abtswoude geplaatst. Het aanbieden van de huidige 
projecten als proeftuin is ook als idee meegenomen in de conceptontwikkeling voor mogelijk toekomstige 
projecten.  

 
5. Een publicatie met informatie over SHS en onze projecten maken voor partijen met wie samengewerkt zal 
worden om dit actiepunt te verwezenlijken;  

Er is geen publicatie verschenen met al deze informatie. Het bestuur is begonnen aan het vernieuwen van de 
perskit en het acquisitiemateriaal. De informatie voor deze publicatie zal hierin meegenomen worden.  

 
6. Contactlegging met minimaal vijf duurzame, innovatieve bedrijven waarmee we mogelijk kunnen samenwerken;  

In totaal is er contact gelegd met acht verschillende bedrijven. Met sommige hiervan is al een samenwerking 
aangegaan zoals het plaatsen van de pergola van SunMotion bij Abtswoude.  

 
7. Video maken voor de website die kort uitlegt wat de werkwijze van SHS Delft is; 

Er is geen video van SHS Delft gemaakt. Het bestuur had hier meerdere ideeën voor maar kreeg de 
mogelijkheid om dit via de TU Delft te laten lopen. De organisatie hiervan heeft meer tijd gekost dan 
verwacht maar dit zal hopelijk in 2019 ten uitvoering worden gebracht. 
 

2.4 Actiepunten randvoorwaarden         
 
Financieel 
1. Een weerstandsreserve opbouwen waardoor er geen vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen over 
de inkomsten van Abtswoude;  

De eerste dotatie naar het weerstandsreserve is gemaakt in 2018. 
 
2. Voor 2018 waarborgen dat de inkomsten de uitgaven dekken; 

Naast dat de uitgaves gedekt zijn en de dotatie die aan de weerstandsreserve gemaakt is, is er een kleine 
winst gemaakt. 

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

In de eerste week zijn van beide bestuursperiodes is het bestuur begonnen met het vaststellen van de functie 
specifieke en persoonlijke doelstellingen.  

 
2. In de derde week na het aantreden van het nieuwe bestuur starten met de werving voor nieuwe bestuursleden;  

In beide bestuursperiodes is er tijdig begonnen met de werving van potentiele kandidaten. Ook in 2018 bleek 
dit alsnog lastig te zijn. Er is daarom, naast de gebruikelijke promotie, veel tijd gestoken in lange termijn 
oplossingen, zoals het onderzoeken van een connectie met de TU Delft. 

 
3. Het deelnemen aan tenminste één bestuurstraining en één acquisitietraining;  

De acquisitietraining van TOPDesk werd in 2018 niet meer gegeven. Daarom is bestuur 13 heeft in augustus 
hiervoor bij Jos Melchers langs geweest in de Rotterdam. Dit was inspirerend en leerzaam. In het tweede 
deel van het jaar heeft bestuur 14 deelgenomen aan de bestuurstrainingen van de VSSD. Op deze dag 
werden meerdere korte trainingen gegeven uit verschillende aspecten van het bestuursjaar, zoals netwerken 
en pitchen. 

 
4. Het volledig vervaardigen van het Jaarverslag 2018 

Het jaarverslag van 2018 is tijdig afgerond.  
 
5. Het maken van een opzet van de Jaarevaluatie 2018  

De jaarevaluatie van 2018 is tijdig afgerond en zal begin 2019 ondertekend worden door de Kas Controle 
Commissie. 
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Promotioneel 
1. Actief blijven op sociale media en ons netwerk vergroten  

SHS Delft is actief gebleven op verschillende sociale media, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Vooral 
Instagram bleek tijdens de bouw een mooie toevoeging te zijn. Het aantal volgers is licht gestegen.  

 
2. Het rondsturen van tenminste één nieuwsbrief per kwartaal 

In 2018 zijn twee algemene nieuwsbrieven en twee over de bestuurspromotie verstuurd. In 2018 is er 
namelijk gewerkt aan het extern maken van de nieuwsbrief. Aankomend jaar hoopt het bestuur de 
nieuwsbrief verder uit te breiden. 

 
3. Een nieuwsbericht publiceren in een bekende Delftse krant/tijdschrift 

In 2018 zijn meerdere nieuwsberichten verschenen in de Delftse kranten. Zo heeft de opening van Abtswoude 
op de voorpagina van de Delft op Zondag gestaan. 

 
4. Een nieuwsbericht publiceren in een medium bekend onder studenten (TU Delta o.i.d.) 

Ook in is SHS Delft meerdere keren in studenten media gepubliceerd. TU Delta is langs gekomen bij de 
opening van Abtswoude en heeft hier een artikel over geschreven. Ook is Karlou geïnterviewd voor de rubriek 
‘Humans of TU Delft’ en Tim en Anneloes zijn geïnterviewd over EWI.  

 
Toekomst 
1. Een toekomststrategie opstellen over duurzaamheid in tijdelijke projecten 

Zoals al eerder beschreven bij beleidsdoel drie is duurzaamheid een groter rol gaan spelen in 2018. Er is een 
overzicht gemaakt van duurzame partijen, er is veel contact geweest met verschillende initiatieven en is 
Abtswoude als proeftuin ingezet. Daarnaast is duurzaamheid opgenomen in het beleidsplan 2019-2021 met 
concrete actiepunten in het jaarplan voor 2019 en wordt het bij de planvorming van mogelijke nieuwe 
projecten vanaf het begin meegenomen. Er is veel aan gewerkt maar er is geen strategie opgesteld.  
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