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Voorwoord           
 
Na het succes van het vorige meerjarenplan is besloten om dit een tweede keer uiteen te zetten voor SHS 
Delft. Het meerjarenplan biedt een visie over meerdere jaren en doet uitspraak over de toekomst van SHS 
Delft. De strategie voor de komende drie jaar is in dit document geformuleerd. Om het maximale resultaat te 
behalen is dit beleidsplan met zorg opgesteld en zal elk jaar aan de hand van dit beleidsplan een jaarplan 
worden opgesteld met concrete actiepunten. Dit jaarplan zal dus fungeren als de vertaalslag van de strategie 
naar het dagelijkse beleid en de bestuurlijke activiteiten.  
 
Het beleidsplan is binnen de organisatie geen losstaand document. Het is een kader waarin de statuten, de 
regelementen en de strategie gekoppeld worden door het opstellen van de ambities van SHS Delft. Het beleid 
vertaalt zich naar toetsbare actiepunten die jaarlijks worden opgesteld door het bestuur van de stichting en 
wordt vier keer per jaar geëvalueerd.  

 
Samenvatting meerjarenbeleidsplan      
 
In dit beleidsplan wordt de missie van SHS Delft uitgelegd en omgezet in een beleid voor 2019 tot en met 2021. 
In de jaarplannen zullen uit de doelstellingen concrete actiepunten geformuleerd worden. Het beleid bestaat 
uit drie doelstellingen: 
 
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 betroken zijn bij een tijdelijke 
transformatie, permanente transformatie, conceptontwikkeling en het opzetten van prijsvragen en workshops. 
Hierbij kan SHS Delft betrokken zijn bij de initiatieffase tot de beheerfase. In deze projecten zal altijd naar de 
special feature gezocht worden. Hieronder valt zowel de maatschappelijke betrokkenheid als duurzaamheid. 
Belangrijk is wel dat de beheertaken voor zittende bestuursleden hierbij niet vergroot worden.  
 
De twee 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 en 
presenteren bij externe evenementen als het geven van adviezen aan verschillende partijen, bijvoorbeeld 
gemeentes of woningcorporaties. Bij deze laatste vorm van kennisdeling zal een vergoeding tegenover staan. 
De voorkeur wordt gegeven aan een vergoeding in natura, bijvoorbeeld in de vorm van contactlegging.  
 
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.   
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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: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHS Delft is ontstaan vanuit de problematiek van twee maatschappelijke bewegingen, namelijk de chronische kamernood 
onder studenten en de toenemende leegstand van het vastgoed. 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.  
De leegstand binnen Delft loopt terug maar hier liggen nog wel steeds mogelijkheden voor de niche die SHS Delft aanbiedt. 
De mate van deze problematiek is in de afgelopen jaren wel veranderd. Het is daarom van belang dat SHS Delft deze 
ontwikkelingen nauwlettend volgt en haar rol blijft definiëren. Daarom heeft dit als gevolg dat SHS Delft ook buiten Delft 
onderzoekt of het mogelijk is om daar bij te dragen aan het oplossen van het studentenkamertekort door middel van 
gehele transformatieprojecten, het maken van conceptontwikkelingen en het uitbrengen van adviezen. 
 
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 het opgestelde jaarplan van het desbetreffende jaar. De 
begroting van het jaar 2019 is opgenomen in dit document.  
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 document ‘Bestuursreglement 2016’. 
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 enerzijds het voortbestaan van SHS Delft of de initiatie van een nieuw 
project of aan de kwaliteit van een bestaand project van 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.  
 
  

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. 
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1.2  Missie 
SHS Delft heeft de afgelopen jaren haar missie verbreed tot het realiseren van kwalitatieve en betaalbare woningen voor 
doelgroepen met een kwetsbare positie op de woningmarkt door het transformeren van leegstaan vastgoed.  
 
Deze missie is breder dan voorgaande jaren. In de kern blijft het doel van SHS Delft het realiseren van studentenwoningen 
om het studentenkamertekort terug te dringen. Dit kan echter gepaard gaan met andere doelgroepen die een sterke 
behoefte hebben aan huisvesting.  
De missie van SHS Delft is voorheen vervuld door het transformeren van leegstaand vastgoed voor een tijdelijke periode in 
Delft. Wat nog steeds een belangrijk element is van de projecten van SHS Delft is de maatschappelijke basis, door 
bijvoorbeeld door onder het marktconform zetten van de huurprijzen, het realiseren van voornamelijk onzelfstandige 
kamers en het toepassen van duurzame technologieën.  
Sinds de oplevering van de eerste twee projecten is SHS Delft aan haar niche, de tijdelijke transformatie, de menging van 
doelgroepen toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is het project Abtswoude Bloeit!. Hier wonen 110 studenten samen met 
40 ouderen en 34 economisch daklozen. SHS Delft is nauw betrokken geweest bij het project vanaf de initiatieffase tot en 
met de exploitatie. Het bestuur is nog steeds betrokken bij de exploitatie van de Woonkamer van de Wijk, de grote 
gemeenschappelijke ruimte in het pand. Het project Abtswoude Bloeit! laat zien dan SHS Delft niet alleen een pand met 
kamers wil opleveren maar een meerwaarde probeert toe te voegen aan het pand.  
Ook is duurzaamheid een belangrijker element geworden bij de projecten van SHS Delft. Niet alleen is het hergebruiken van 
de aanwezige materialen in een pand voordeliger, het levert ook een bijdrage aan een beter klimaat. Daarbij is het actief 
inzetten van nieuwe technologieën een nieuwe implementatie van duurzaamheid in een project. SHS Delft heeft als doel 
om haar transformaties steeds verder te verduurzamen.  
Het hoofddoel is om deze werkwijzen 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 beoogt SHS Delft haar omgeving te wijzen op de mogelijkheden die transformatie biedt en haar 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. Ook bleken professionele partijen, zoals gemeentes, interesse te hebben in de 
kennis van SHS Delft, haar projecten en over haar werk- en denkwijze en met die contacten zal SHS Delft de opgedane 
kennis delen in de vorm van advies.  
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II. Achtergrond          
  
2.1  Werkzaamheden 
Voortkomend uit de missie van SHS Delft bevinden de werkzaamheden van de stichting zich voornamelijk op twee vlakken, 
namelijk: 
 
2.1.1 Planontwikkeling 
Het dagelijks bestuur van de stichting houdt zich bezig met het zoeken naar geschikte objecten, het maken van 
haalbaarheidsstudies, conceptontwikkeling, onderhandelingen, het verwerven van gelden, 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 bestuursleden van de stichting. Deze kennis 
wordt vervolgens gedeeld met geïnteresseerde medestudenten, marktpartijen en overheden. Dit kan gebeuren door 
bijvoorbeeld het geven van presentaties over tijdelijke oplossingen voor woningnood en tijdelijke transformatieprocessen. 
Ook gedurende het transformatieproces zal de stichting met regelmaat toelichting geven over het proces. Zo kunnen er 
rondleidingen georganiseerd worden in het transformatieobject en kan er toelichting gegeven worden over de 
werkzaamheden die hierbij komen kijken. Tijdens het delen van haar kennis, zullen de opgedane ervaringen van 
bestuursleden gedurende hun bestuursjaar helpen bij het enthousiasmeren van nieuwe potentiële bestuursleden voor de 
stichting. Daarnaast tracht SHS Delft haar kennis zoveel mogelijk te delen tijdens vastgoed- of bouwgerelateerde 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. Dit doet zij aan de hand van het 
volgende businessmodel: 
 
2.2.1 Inkomsten uit herontwikkelingsprojecten 
Voor projecten zoekt SHS Delft een partner om een samenwerkingsverband mee aan te gaan. Ook werkt SHS Delft samen 
met een financieel partner, de investeerder, die volledig verantwoordelijk is voor de benodigde financiële en de eventuele 
financiële risico’s die aan het project verbonden zijn.  
 
Voor de werkzaamheden aan het project krijgt SHS Delft een vooraf vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding zal passend 
zijn naar de betrokkenheid van SHS Delft bij de verschillende fases van een project. Bij alle soorten projecten zal vooraf 
vastgesteld moeten worden hoe er met de vergoeding omgegaan zal worden en op welke wijze deze zal geschieden. Het is 
mogelijk dat dit een vooraf vastgesteld bedrag is of een compensatie in de vorm van materiële voorschotten of manuren.  
 
2.2.2 Subsidies en giften 
Door de financiële stabiliteit die SHS Delft heeft gekregen door de tot nu toe drie opgeleverde projecten, heeft de stichting 
geen behoefte meer aan aanvullende subsidies en giften. Echter, voor het project Abtswoude zijn giften en fondsengeld 
belangrijk gebleken voor de businesscase. Meerdere partijen hebben door middel van sociale bijdrages meegeholpen aan 
de bouw van de Woonkamer van de Wijk. Ook is er voor de exploitatie fondsengeld aangevraagd. Hierdoor kunnen er meer 
activiteiten worden georganiseerd in de Woonkamer en zal deze beter gebruikt worden door bewoners en omwonenden. 
Dit geld zal via SHS Delft uitgegeven worden en staat op een aparte bankrekening om het overzicht te bewaken.  
Hoewel de stichting zelf in de nabije toekomst geen aanvullende subsidies of giften benodigd, kan dit voor de exploitatie 
van haar projecten wel van belang zijn. 
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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. Het dagelijks bestuur wordt 
ondersteund door een Raad van Toezicht en een Adviesraad. De Raad van Toezicht staat hierboven als adviesorgaan en 
toezichthouder. Zonder goedkeuring van de Raad kan het bestuur geen grote beslissingen nemen. 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 aan de hand 
van de eisen van de werkzaamheden en ontwikkelingen die op dat moment spelen. 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. 
 
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 sociale 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 en de projectinvesteerder. Hierbij stelt de penningmeester ook de huurprijzen 
op voor het project. Hierbij zal de penningmeester rekening houden met de actuele markt. De penningmeester is 
verantwoordelijk voor 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. 
Hiernaast is de penningmeester ook verantwoordelijk voor het bewaken van het fondsengeld van de Woonkamer van de 
Wijk. De penningmeester bundelt alle benodigde documenten voor de verantwoording aan de verstrekkende fondsen. 
 
Bestuurslid vastgoed 
Het bestuurslid vastgoed gaat over alle pand gerelateerde zaken binnen de stichting. Het bestuurslid is zowel 
verantwoordelijk voor de acquisitie naar nieuwe projecten als de uitvoering van projecten. Tijdens de acquisitiefase is het 
bestuurslid vastgoed verantwoordelijk voor het vinden van het volgende project van SHS Delft. Het bestuurslid is onder 
andere bezig met bijhouden van de lijst met leegstaande panden, conceptontwikkelingen, locatiebezoeken en het opstellen 
van haalbaarheidsstudies samen met de penningmeester. Het bestuurslid vastgoed is het contactpersoon voor 
investeerders en pandeigenaren.  
Bij een project 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.  
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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 
bouw. 
 
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 2019-2021 
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. Ook is het een mogelijkheid om de taak zelf te 
doen en om deze zo te documenteren dat bij vervolgprojecten het bestuur meer kennis heeft van deze werkzaamheden.  
Verder kan de stichting advies ontvangen tegen vergoeding op verschillende vlakken. Dit kan zowel financieel als juridisch 
zijn, maar ook projectinhoudelijk of over de algemene promotie van de stichting. 
 
2.4.1 Evaluatie beleidsplan 2016-2018 
Binnen het beleidsplan 2016-2018 heeft het bestuur van SHS Delft doelen gesteld binnen drie werkvlakken, zijnde het 
ontwikkelen van projecten, de kennisdeling en de kennisontwikkeling van de stichting buiten een project om. De vertaalslag 
van deze doelen naar het dagelijks beleid en activiteiten, staat beschreven in de bijpassende jaarplannen en jaarevaluaties. 
In de jaarverslagen staat uitgebreid uiteengezet wat er die jaren is gebeurd is.  
De evaluatie van het beleidsplan heeft geleid tot de samenstelling van het beleidsplan voor 2019-2021.  
 
2.4.2 Vertaalslag naar beleidsplan 2019-2021 
Veel van de overwegingen, zoals deze zijn genoemd in het beleidsplan 2016-2018, zullen worden voortgezet als onderdeel 
van de strategie voor de komende jaren. Deze zijn echter toegespitst naar de ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden en de ontwikkelingen die worden verwacht. 
 
Ook in dit beleidsplan zal, net zoals in het beleidsplan 2016-2018, de professionalisering van de stichting als 
randvoorwaarde worden opgenomen ten behoeve van een effectief werkende organisatie. 
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III. Beleid           
 
In het aankomende hoofdstuk worden de doelstellingen van SHS Delft voor de aankomende jaren beschreven. De volgorde 
waarin deze 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 
SHS Delft heeft als doel om het studentenkamertekort te verminderen en de leegstand van gebouwen terug te dringen. Het 
hoofddoel van de stichting is dan ook het realiseren van kwalitatieve goede en betaalbare woningen in leegstaand vastgoed 
door middel van een transformatieproject. Onder het vergroten van het portfolio wordt dan ook het uitvoeren van 
transformatieprojecten en het vergroten van het aantal gerealiseerde wooneenheden verstaan. 
SHS Delft kan op meerdere manieren betrokken zijn bij een transformatieproject. Deze zijn als volgt gedefinieerd: 
 

• Product 1: Tijdelijke transformatie 
Dit is de specialisatie van SHS Delft. De tot nu toe gedane projecten hebben allen een beperkte looptijd. Tijdens 
zo’n project kan SHS Delft betrokken zijn van de initiatief- tot de beheerfase. SHS Delft zal de contactpersoon zijn 
voor alle externe partijen en de kwaliteit van het project waarborgen van begin tot eind. SHS Delft draagt de 
verantwoordelijkheid tijdens het project maar is niet aansprakelijk.  

• Product 2: Permanente transformatie 
Ook bij een permanente transformatie kan SHS Delft volledig betrokken zijn van de initiatief- tot de beheerfase. 
De betrokkenheid bij een permanent project in de beheerfase zou anders gaan dan bij een tijdelijk project. SHS 
Delft dient geen verantwoordelijkheden op zicht te nemen voor een periode langer dan de gebruikelijke lengte 
van een tijdelijk project (10 jaar). De specialisatie van SHS Delft ligt nog steeds bij de tijdelijke projecten en dit 
dient goed in acht genomen te worden bij een permanente transformatie. Wel zou bij een permanente 
transformatie meer nadruk gelegd kunnen worden op het aspect duurzaamheid.  

• Product 3: Conceptontwikkeling + inhoudelijk advies 
In tegenstelling tot projecten waar SHS Delft van het begin tot einde betrokken is, kan SHS Delft ook aan alleen de 
conceptontwikkeling van leegstaande panden werken. Eerst zal er een casestudy naar een gebouw worden 
uitgevoerd waar één of meerdere conceptoplossingen uit voortkomen. Hierbij worden zowel het sociale als 
bouwkundige aspect onderzocht. Wanneer een conceptoplossing vatbaar lijkt, kan het bestuur een 
haalbaarheidsstudie uitvoeren met de bijbehorende begrotingen. SHS Delft zal vooral betrokken zijn bij de 
beginfase van het project. De uitvoering wordt in dit geval uitbesteed. Dit product zou breder toegepast kunnen 
worden dan alleen in Delft. De regio Haaglanden/Rotterdam is hier een goede comfortzone voor.  

• Product 4: Prijsvragen/ontwerpworkshops 
Het is voor SHS Delft ook mogelijk om een case te initiëren waarbij anderen gestimuleerd worden om oplossingen 
te bedenken. Dit kan een prijsvraag of workshop zijn, waarbij een eigenaar/investeerder in samenwerking met het 
bestuur een jurerend rol speelt. De stichting hoeft niet betrokken te zijn bij de realisatie van het project maar 
helpt bij het vinden van oplossingen voor een gebouw of ruimte. In het verleden heeft SHS dit meerdere malen 
gedaan voor onder andere de gemeenschappelijk ruimte van Aan ’t Verlaat, Jaagpad 1 en het ontwerp voor de 
Woonkamer van de Wijk in Abtswoude. Bij dit product kan, indien dit wenselijk is, SHS Delft wel betrokken zijn bij 
de realisatie van het gekozen ontwerp.  

 
Aangezien dergelijke projecten in regel de naam van SHS Delft zullen dragen, dient het dagelijks bestuur, in samenwerking 
met de toezichthoudende partijen, zorg te dragen dat de randvoorwaarden en kwaliteiten van het project voldoen aan de 
verwachtingen die men zou kunnen hebben van een maatschappelijk georiënteerde partij als SHS Delft. 
 
De special feature binnen een project 
SHS Delft heeft sinds het opleveren van de projecten bij Aan ’t Verlaat haar visie verbreed. In Abtswoude is niet alleen voor 
studenten huisvesting gerealiseerd, maar ook voor cliënten van Stichting Perspektief. De verbreding van doelgroepen met 
een kwetsbare positie op de woningmarkt is een ontwikkeling die de stichting graag vast wil houden. Ook is de integratie 
van duurzaamheid meer bewust ingezet bij het project Abtswoude. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en SHS Delft 
kan op dit vlak niet achter blijven.  
 
Tot nu toe is SHS Delft alleen betrokken geweest bij transformatieprojecten waarbij studentenwoningen zijn gerealiseerd. 
SHS Delft merkt echter dat er meerdere vraagstukken zijn die betrekking hebben op studenten, bijvoorbeeld het tekort aan 
studieplekken en de huisvesting van kleine studentensport- en cultuurverenigingen. In een project van SHS Delft kan de 
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huisvesting van studenten breder opgevat worden tot het voorzien in bijvoorbeeld de hiervoor beschreven behoeftes. De 
voorkeur is echter dat dit gepaard gaat met studentenwoningen. 
 
3.2 Het delen van de kennis van SHS Delft 
Het delen van kennis is een belangrijke pijler geweest voor SHS Delft. Het delen van deze kennis zorgt er niet alleen voor 
dat SHS Delft bekendheid genereert en haar netwerk vergroot maar is ook een leerzaam aspect voor de bestuursleden. De 
kennisdeling is in twee onderwerpen op te splitsen: 
 

1. Onderwijsgerelateerde kennisdeling 
Hieronder valt het geven van colleges en samenwerkingen met studieverenigingen. Het doel van deze 
kennisdeling is het overbrengen van informatie aan de studenten van de TU Delft en de Delftse hogescholen en 
tegelijkertijd bekendheid te generen onder de studentenbevolking in Delft. Deze kennisdeling zou eventueel uit te 
breiden zijn naar onderwijsinstanties buiten Delft.  

 
2. Professionele kennisdeling 

SHS Delft moet niet alleen haar kennis delen met studenten maar ook met de vastgoedwereld. Dit kan op twee 
verschillende manier gedaan worden: 

a. Externe evenementen 
Om de bekendheid te vergroten van SHS Delft en het vaststellen van genoeg werkzaamheden is het 
belangrijk dat het bestuur op congressen en bijeenkomsten aanwezig is. Hierdoor wordt de naam 
SHS Delft groter en wordt de visie en de werkwijze breder bekend. Deze evenementen kunnen 
leiden tot nieuwe samenwerkingen en projecten.  

b. Adviserende rol 
Het bestuur van SHS Delft heeft de afgelopen tijd ondervonden dat er veel belangstelling is voor de 
werkzaamheden van de stichting. Zo zijn er al enkele gemeentes geïnteresseerd in het werk van 
SHS Delft. De werk- en denkwijze van SHS Delft is uniek en kan ook in andere steden goed gebruikt 
worden. SHS Delft wil haar kennis actiever inzetten om op meerdere plaatsen in Nederland ook 
haar visie te kunnen verspreiden.  

 
3.3 Het vergroten van de exposure van SHS Delft 
Het bestuur stelt als doel om de komende drie jaar de naamsbekendheid van SHS Delft te vergroten. De laatste jaren heeft 
SHS Delft steeds meer moeite met het vinden van nieuwe bestuursleden, voornamelijk door de onbekendheid van SHS Delft 
onder de studenten en de duur van een bestuursjaar. Deze combinatie zorgt ervoor dat studenten niet snel een jaar hun 
studie stop willen zetten. Hier moet de verandering in komen. Dit zal gebeuren door twee aspecten; door middel van 
promotiemiddelen en evenementen en door middel van kennisontwikkeling.  
 

1. Exposure door naamsbekendheid  
SHS Delft moet een groter begrip laten worden bij de Delftse student. Om dit voor elkaar te krijgen zal meer 
toenadering gezocht worden door nieuwe promotietechnieken en het organiseren van evenementen. Tegelijk 
richt het bestuur zich ook op de exposure richting de professionele vastgoedwereld. 

 
2. Exposure door kennisontwikkeling 

Het is belangrijk dat SHS Delft en haar bestuursleden zich continu blijven ontwikkelen. Dit zal onder andere 
gebeuren door het ontwikkelen van kennis en de persoonlijke groei van de bestuursleden. De kennisontwikkeling 
kan dus zowel op persoonlijk niveau als op projectmatig niveau voorkomen.  
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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 de bijhorende jaarevaluatie.  
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