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Beleidsplan 2016-2018

Waar voorheen is gekozen om per lopend kalenderjaar een beleidsplan op te stellen, is nu een meerjarenplan
opgezet. Dit beleidsplan geeft dan ook een visie op de toekomst van SHS Delft en doet een uitspraak over de
toe te passen strategie voor de aankomende drie 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 2016. 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 2016 geformuleerd. Hierin wordt uitgelegd hoe SHS Delft haar missie dat jaar voort zal zetten.
Deze jaarevaluatie van SHS Delft doet verslag van het jaarplan 2016, als onderdeel van het beleidsplan voor
2016 tot 2018. Het verslag is onderverdeeld in de drie beleidsdoelen en randvoorwaarden. Aan elk van de
beleidsdoelen en randvoorwaarden zijn actiepunten gesteld die bijdragen aan de beleidsdoelen, en daarmee
aan het primaire doel van SHS Delft.
In het verslag wordt toegelicht welke prestaties SHS Delft in 2016 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.
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II.

Jaarplan 2016

Aan de hand van de beleidsdoelen en randvoorwaarden uit het beleidsplan 2016-2018, zijn er voor 2016
actiepunten opgesteld. Deze actiepunten zijn vastgelegd in het Jaarplan 2016 en vormden zo de leidraad voor
alle stappen die de stichting heeft gezet. Door middel van een checklist wordt er in dit verslag gecontroleerd in
hoeverre de gestelde doelen behaald zijn. Dit zal waar nodig met conclusies en aanbevelingen worden
toegelicht.
2.1 Beleidsdoel 1
Doelstelling
“Het vergroten van het portfolio van SHS Delft door het realiseren dan wel begeleiden van
transformatieprojecten.”

🗵

🗹

🗹
🗹
🗹
🗵

Checklist actiepunten
Betrokkenheid bij tenminste drie transformatieprojecten, waarvan minstens één zoals genoemd in
schaalniveau één
Het bestuur is dit jaar betrokken geweest bij één transformatieproject; het Jaagpad 1 in Rijswijk. Bij dit
project nam SHS Delft de ontwikkeling van de gemeenschappelijke ruimten op zich, waarmee deze
samenwerking onder niveau 3 valt. In de tweede helft van 2016 heeft SHS Delft twee businesscases ver
ontwikkeld. Beide panden hebben dit jaar nog geen concreet vervolg gekregen, maar de kans is groot
dat dat in 2017 wel nog zal gebeuren. Tegen het einde van dit jaar is SHS Delft betrokken geraakt bij
het pand Abtswoude. SHS Delft heeft geholpen met het plaatsen van antikrakers en heeft tevens een
voorstel ingediend voor tijdelijke transformatie. Ook dit krijgt in 2017 naar alle waarschijnlijkheid een
vervolg.
Uitbreiden van de shortlist van geschikte panden in Delft
 Tenminste één keer per kwartaal het leegstandsonderzoek bijwerken
 Tenminste één dag per kwartaal door Delft fietsen om de leegstand in kaart te brengen
Het leegstandsbestand is dit jaar volledig up-to-date gemaakt en wordt maandelijks bijgewerkt.
Daarnaast is er in de eerste helft van dit jaar gefietst door de Plaspoelpolder en Delft-Zuid en Techpark.
Dit is voornamelijk gedaan in combinatie met een afspraak. Het tweede half jaar is er niet gefietst. Dit
moet aankomend jaar wel weer met regelmaat gebeuren. Omdat de shortlist van geschikte panden
wel degelijk is uitgebreid en tevens goed wordt bijgehouden kan er echter wel worden geconcludeerd
dat dit doel bereikt is.
Contactlegging met minstens drie pandeigenaren
Het eerste half jaar is er contact gelegd met Vestia, Moorland Investments en All-in Real Estate.
Daarnaast zijn er opnieuw gesprekken gestart met bestaande contacten, waaronder de gemeente
Delft. In oktober is SHS Delft in contact gekomen met Pieter van Foreest.
Contactlegging met minimaal één nieuwe mogelijk financier
Het bestuur heeft het contact met een eerdere investeerder versterkt en twee businesscases met hem
als partner uitgewerkt. Daarnaast geldt is ook contact gelegd met een nieuwe mogelijke investeerder.
Contactleggen met minimaal één nieuwe beheerder
Dit doel is halverwege het jaar toegevoegd aan het jaarplan 2016. Dit is in lijn met de bovengenoemde
doelen en is noodzakelijk geacht met het oog op een mogelijk nieuw project in 2017. Het bestuur heeft
contact gelegd met WOLF Huisvestingsgroep en met Miloeda Vijfhuizen van 5Huizen Leegstandsbeheer
als mogelijke nieuwe beheerpartijen.
Publiceren van ten minste één artikel specifiek gericht op pandeigenaren
Aan dit doel is dit jaar geen aandacht besteed. SHS Delft is afgelopen jaar in aanraking gekomen met
een aantal pandeigenaren en dit lukte vaak na een paar telefoontjes al. Vanuit deze overweging is hier
geen specifiek artikel aan gewijd.
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Het uitvoeren van businesscase onderzoeken voor potentiële panden
 In de situatie waarbij het bestuur een project uitvoert moet er tenminste eens per twee maanden
één businesscase onderzoek voor een potentieel pand worden uitgevoerd.
 In de situatie waarbij het bestuur geen project uitvoert moet er tenminste eens per maand één
 businesscase onderzoek voor een potentieel pand worden uitgevoerd.
Omdat SHS Delft dit jaar niet aan een project van schaalniveau 1 heeft gewerkt zou zij ongeveer 9
businesscases uitgewerkt moeten hebben. Dit is een erg hoog streven, aangezien het opstellen van een
goede businesscase veel tijd kost. Om een businesscase-onderzoek te kunnen doen moeten er
plattegronden worden gemaakt en bouwkosten worden berekend. Dit gebeurt niet wanneer een pand
vooraf al niet haalbaar blijkt te zijn. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen om een aantal
businesscases volledig uit te werken, in plaats van te veel tijd te besteden aan meerdere beknopte
businesscases. Er zou het komende jaar wel aandacht kunnen worden besteed aan het ontwikkelen van
een eenvoudige, standaard businesscase, waarmee panden snel op haalbaarheid getoetst kunnen
worden.
Conclusies en aanbevelingen
 Alhoewel het grootste doel, namelijk het opzetten van een derde transformatieproject, dit jaar niet
behaald is, zijn er in de acquisitie- en onderzoeksfase grote stappen gezet. Er is een acquisitieplan
opgesteld en het benaderen van pandeigenaren en ontwikkelaars is meerdere keren erg succesvol
gebleken. Doordat er in 2016 een aantal goede plannen zijn opgesteld, zal dit in 2017 naar
verwachting zijn vruchten afwerpen.
 Het aankomende jaar dient SHS Delft goed in de gaten te houden dat zij altijd genoeg ‘mogelijke
projecten’ heeft waar een businesscase voor wordt ontwikkeld en nauwkeurig onderzoek naar wordt
gedaan.
2.2 Beleidsdoel 2
Doelstelling
“Het delen van de kennis van SHS Delft.”

🗹
🗵
🗹
🗹
🗹
🗹
🗹

Checklist actiepunten
Het geven van tenminste vier gastcolleges aan onderwijs gerelateerde instellingen
In de eerste helft van dit jaar zijn er colleges gegeven bij de vakken BK3TE5 en AR1AR011. In oktober en
november zijn er colleges gegeven bij Locatieontwikkeling 2 van Technische Bestuurskunde en bij de
minor Projectmanagement van Civiele Techniek.
Het geven van tenminste twee presentaties aan onderwijs gerelateerde groeperingen
In het eerste semester is er een presentatie gegeven aan een groep scholieren die de Studentenflat
kwamen bezoeken. Het bestuur is er niet aan toegekomen om nog een presentatie voor onderwijs
gerelateerde groeperingen te organiseren.
Het geven van tenminste één presentatie aan niet-onderwijs gerelateerde groeperingen
Er is een presentatie gegeven bij een interactieve sessie over de nieuwe Woonvisie van de gemeente
Delft.
Het geven van tenminste één presentatie in de vastgoedpartij sector
Het bestuur is als expert aanwezig geweest op een speeddate sessie van de Dag van het Zorgvastgoed,
een congres van het Vastgoedjournaal.
Zelf of in samenwerking organiseren van tenminste één (workshop)evenement
Het bestuur heeft in samenwerking met de gemeente Delft een workshop georganiseerd voor de
Woonconferentie van de gemeente Delft.
Het bezoeken van tenminste vier vastgoedevenementen welke grondig worden voorbereid op de 'take away'
voor SHS Delft
Het bestuur is op legio vastgoedevenementen geweest. Hier zijn veel nieuwe contacten gelegd die in
veel gevallen tot vervolggesprekken hebben geleid.
Het bijwonen van tenminste vijf interactieve bijeenkomsten
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Het bestuur is meerdere keren bij een interactieve sessie van de gemeente Delft geweest. Daarnaast
heeft zij twee keer deelgenomen aan een 'doe-sessie' van de Bouwcampus, waar ook het
Rijksvastgoedbedrijf bij aanwezig was. Verder heeft het bestuur sessies van TopDelft en Facility MPS
bijgewoond. Bij iedere sessies is er contact gelegd met nieuwe partijen. Daarnaast is er door de VSSD
een beleidsgroep opgezet van Delftse studentenorganisaties en besturen die zich bezighouden met
studentenhuisvesting. Deze groep komt maandelijks bijeen om relevante, lopende zaken te bespreken.
Conclusies en aanbevelingen
 Omdat er al vier gastcolleges aan onderwijs gerelateerde instellingen worden gegeven, is het wat veel
om ook nog twee presentaties voor deze groepering te organiseren. Dit actiepunt zou het komende
jaar daarom bijgesteld kunnen worden. Met name ook omdat het geven van presentaties aan partijen
in de vastgoedsector belangrijker is voor de stichting zelf.
 SHS Delft heeft het afgelopen jaar relatief veel tijd gehad om naar bijeenkomsten en congressen te
gaan. Daarnaast heeft zij de kans gehad om een expertsessie te leiden en een workshop te
organiseren. Ook dat zijn er leuke en leerzame ervaringen geweest.
 De gestelde doelen zijn vrijwel allemaal gehaald. Dat komt mede doordat het bestuur in 2016 geen
lopend project had, waardoor er veel tijd was voor het organiseren van gastcolleges, het bezoeken van
congressen en het geven van presentaties en workshops. Bij het opstellen van nieuwe actiepunten
voor 2017 moet er daarom wel rekening worden gehouden met de mogelijke kans op een nieuw
project. Gezien het feit dat veel van deze actiepunten in kwantiteit aanzienlijk zijn overschreden
zouden de gewenste aantallen ook met een project echter wel haalbaar moeten zijn.
2.3 Beleidsdoel 3
Doelstelling
“Het vergroten en bewust inzetten van de kennis omtrent de markt en doelgroep.”

🗵
🗹
🗹

Checklist actiepunten
Het ieder kwartaal uitvoeren van een verdiepend onderzoek welke wordt gepubliceerd op de website
Dit beleidsdoel is niet gehaald. Er is één onderzoek gedaan in de vorm van een enquête waar ook een
artikel over gepubliceerd is. Daarnaast is er een artikel geschreven over de wet doorstroming
huurmarkt, maar daar zat geen uitgebreid verdiepend onderzoek aan verbonden. Gezien het feit dat
het uitvoeren van een verdiepend onderzoek zeer tijdrovend is, denkt het bestuur dat dit beleidsdoel
anders geformuleerd zou moeten worden. Zo zou het wellicht beter zijn om ernaar te streven ieder
kwartaal een prikkelend artikel te publiceren.
Het onderzoeken van nieuwe marktgebieden zoals Rotterdam of Den Haag
Hier is het eerste half jaar aan gewerkt, maar het bleek erg lastig te zijn om marktonderzoek te doen
naar een gebied dat onbekend is. Daarnaast liggen er in Delft momenteel nog voldoende kansen.
Het onderzoeken van nieuwe doelgroepen en de mogelijke combinatie daarvan met studenten
Het bestuur heeft hier vrij veel aan gedaan. Zo is er onderzoek gedaan naar de combinatie met
statushouders en met ouderen.
Conclusies en aanbevelingen
•
Het halfjaarlijks schrijven en posten van een prikkelend artikel is een haalbaar doel. Wel bestaat er het
gevaar dat SHS Delft daardoor minder actief wordt op Facebook en op de eigen website. Dit moet opgevangen
worden door het re-posten van andere artikelen of het regelmatiger posten van blogs geschreven door oudbestuursleden.
•
Het is goed om het marktonderzoek weer op te pakken. Misschien niet per se naar steden als Den
Haag of Rotterdam – ook een gebied als Rijswijk zou (weer) geanalyseerd kunnen worden.
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2.4 Actiepunten randvoorwaarden

🗹
🗹
🗹
🗹
🗹
🗹
🗹
🗵
🗵
🗹
🗵
🗹

Checklist actiepunten
Financieel
Voor 2016 waarborgen dat de inkomsten de uitkomsten dekken
De balans is in 2016 positief uitgevallen doordat SHS Delft onder andere een subsidie van de TU Delft
en winstdeling vanuit de Studentenpaviljoens ontvangen heeft.
Het opstellen van een financieel plan voor het reserveren dan wel besteden van reserves
Na gezamenlijk overleg is er besloten geen plan te maken voor het besteden, dan wel reserveren, van
de reserves die worden opgebouwd. Dit heeft als reden dat de huidige bestuursleden de toekomstige
bestuursleden niet met verplichtingen aangaande de reserves op willen zadelen. Er is echter wel een
document opgesteld met richtlijnen voor het besteden van de reserves.
Bestuurlijk
Het volledig vervaardigen van de Jaarevaluatie 2016
De jaarevaluatie van 2016 is tijdig afgerond.
Het volledig vervaardigen van een Beleidsplan 2016 - 2018
Het beleidsplan voor 2016 tot 2018 is voor de zomer van dit jaar afgerond en tevens goedgekeurd door
de Raad van Toezicht.
Het maken van een opzet van het Jaarverslag 2016
Het jaarverslag zal in januari door de zittende voorzitter geschreven worden. Vanwege de verlate
kascontrole vergadering op 22 februari zal de nieuwe voorzitter het jaarverslag eind februari definitief
afronden.
Geïnteresseerden voor een bestuursjaar in een vroeg stadium contacten
Voor beide bestuursperioden zijn potentiële kandidaten in een vroeg stadium benaderd. Toch bleek het
lastiger om bestuursleden te vinden voor de bestuursperiode van februari 2017 tot februari 2018 dan
voorheen. De bestuurspromotie dient daarom goed geëvalueerd te worden om mogelijke
verbeterpunten aan het licht te brengen.
Het deelnemen aan een bestuurstraining
Bestuur 9 heeft in het eerste semester van dit jaar deelgenomen aan een acquisitie training van
TopDesk. Tijdens deze training heeft het bestuur de fijne kneepjes van acquisitie gesprekken geleerd. In
het tweede semester is bestuur 10 aanwezig geweest bij de VSSD trainingsdag. Dit was een dag met
een aantal inhoudelijk korte trainingen over bepaalde aspecten die je tegenkomt in het bestuursjaar.
Promotioneel
Het updaten van de website naar de verschillende doelgroepen
Dit is in 2016 niet gebeurd. Dat komt deels doordat de focus van beide besturen op andere aspecten
heeft gelegen, maar ook omdat beide zittende secretarissen niet voldoende affiniteit met het maken of
verbouwen van de website hebben gehad. Daarbij heeft het updaten van de website naar verschillende
doelgroepen ook geen bijzonder hoge prioriteit. Belangrijker is het updaten van de beschikbare
informatie op de website en het plaatsen van nieuwe blogs en artikelen. Dit is wel voldoende gebeurd.
Het vertalen van de website naar het Engels
Er is halverwege het jaar besloten dat het bestuur dit niet gaat doen met de reden dat er te weinig
internationale studenten op de website van SHS Delft komen waardoor dit overbodig wordt geacht.
Het opstellen van een fact-sheet
Deze is begin dit jaar vervaardigd en wordt volop gebruikt.
Het updaten van de perskit
Door het vervaardigen van de fact-sheet werd dit overbodig geacht. Echter is er tegen het einde van
2016 toch de behoefte ontstaan aan een perskit. Het is gebleken dat de fact-sheet voor een eerste
kennismaking met SHS Delft het perfecte middel is. Echter blijken partijen bij een verdere
samenwerking behoefte te hebben aan meer informatie. Een beknopte en nieuwe perskit zou hierin
kunnen voorzien.
Het vervaardigen van een boek over SHS Delft
Dit boek is vervaardigd als geschenk aan de aftredende raadsleden en ter ere van het vijfjarig bestaan
van SHS Delft.
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Conclusies en aanbevelingen
 De jaarstukken zijn dit jaar bijtijds vervaardigd. Door ruimschoots van tevoren te beginnen kon stress
rond de jaarwisseling worden voorkomen.
 Het kan toeval zijn dat er voor de bestuursperiode van februari 2017 tot februari 2018 minder
sollicitaties binnen zijn gekomen. Toch dient dit goed in de gaten gehouden te worden. Het is dan ook
van belang dat de promoties van 2016 goed worden geëvalueerd. Het is immers mogelijk dat de
promotie een andere aanpak vereist.
 Alhoewel de fact-sheet voldoet aan informatie bij een eerste kennismaking, is voor verdere informatie
over SHS Delft en haar projecten de perskit erg handig. Deze perskit moet aankomend jaar worden
bijgewerkt.
 Om de website up-to-date te houden moet er aankomend jaar een plan gemaakt worden om
eventuele verbeteringen door te voeren.

III.

Financiën

De financiële documenten van SHS Delft kunnen op verzoek worden opgevraagd.
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