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Voorwoord            
2014 was een goed jaar voor SHS Delft. Het was lang wachten op de wetswijziging in de crisis- en herstelwet 

die constant werd uitgesteld, maar toen die eenmaal was doorgevoerd kwam het eerste project direct in een 

stroomversnelling. Met een oplevering op 1 januari 2015 is de Studentenflat Aan ’t Verlaat nu een feit. 

Naarmate er steeds meer zekerheid kwam over de eerder genoemde wetswijziging zijn er steeds meer 

voorbereidingen getroffen voor de realisatie van het project. De oude zusterflat had bijna 10 jaar leeg gestaan, 

wat aan het pand af was te zien. Zo was er zeer veel waterschade ten gevolge van vorst en diefstal. Langzaam 

maar zeker is het hele pand opgeknapt, van riool tot vloerbedekking. Gedurende de bouw zijn er de nodige 

verassingen naar voren gekomen, maar desondanks stonden er aan het eind van het jaar een pand klaar waar 

150 studenten hun intrek in konden nemen. 

Het vinden van deze studenten ging zeer voortvarend. Aangezien we nog geen eerdere projecten hebben 

opgeleverd is onze bekendheid in Delft nog beperkt, maar dat was bij de hoeveelheid aanmeldingen niet te 

zien. Mede dankzij de KamerZoekDagen en actieve promo in de OWee waren voldoende aanmeldingen binnen 

no-time binnen, en hadden we zelfs meerdere studentenflats kunnen vullen met het aantal gegadigden. Dit 

geeft maar weer eens aan dat de kamernood in Delft echt aanwezig is. 

Door het uitstellen van de wetswijziging en de latere oplevering van de Studentenflat ten gevolge daarvan is 

ook het mogelijke tweede project vertraagd. SHS Delft en GGZ Delfland zijn echter zeer tevreden over de 

samenwerking bij het eerste project, waardoor de hoop voor een goede voortzetting hoog is. Tevens heeft de 

Studentenflat voor de nodige publiciteit in de media gezorgd, waardoor SHS Delft steeds meer in de 

belangstelling van andere pandeigenaren komt. 

Ook intern zijn de nodige vorderingen gemaakt. Met onder andere een vaste kantoorlocatie is SHS Delft in 

grote mate geprofessionaliseerd, wat de uitstraling ten goede komt. Bestuurders worden tegenwoordig beter 

ingewerkt en met behulp van een actieve adviesraad is het kennisbehoud beter geregeld. Er moeten in 2015 

echter nog grote stappen worden gezet om ook in de toekomst verzekerd te blijven van een gezonde 

voortgang van de stichting. Hierbij zal de nadruk komen te liggen op het vinden van nieuwe 

bestuurskandidaten en het creëren van meer financiële zekerheid. 

Aan de hand van deze jaarevaluatie en het Beleidsplan 2015 zullen wij het komende jaar hard aan het werk 

gaan om een goed vervolg te geven aan een zeer voortvarend jaar. 

 

Simon van Zoest 

Voorzitter SHS Delft 
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I. Doelstellingen 2014         
De jaarevaluatie van SHS Delft doet verslag van het beleidsplan 2014. Hierin wordt de strategie van SHS Delft 

voor het jaar 2014 beschreven, en op welke manier deze strategie vertaald is in dagelijks beleid. Daarnaast 

wordt in dit beleidsplan het primaire doel beschreven van SHS Delft, te weten:  

 

Het primaire doel van SHS Delft is het herontwikkelen en tijdelijk exploiteren van leegstaand vastgoed tot 

studentenhuisvesting. Zodoende tracht SHS Delft een bijdrage te leveren aan het verminderen van twee actuele 

maatschappelijke problemen; de structurele leegstaand van kantoren en de kamernood onder studenten. 

 

De strategie van SHS Delft is in het beleidsplan verder uitgewerkt in een aantal thema’s: 

• Strategie 

• Beleid 

• Financiën  

 

De thema’s zijn uitgesplitst in concrete doelen en waar nodig is gebruik gemaakt van een checklist ten behoeve 

van controle en evaluatie van de bestuursactiviteiten. Zo is er per doel een norm geformuleerd die in het 

verslagjaar gehaald diende te worden.  

 

In de jaarevaluatie wordt toegelicht welke prestaties SHS Delft in 2014 heeft gerealiseerd en in hoeverre 

daarmee de gestelde doelen uit het beleidsplan zijn gehaald. Tot slot zal aan het einde een conclusie te vinden 

zijn met de aanbevelingen voor het aankomende jaar, zodat dit opgenomen kan worden in het beleidsplan 

voor 2015. 

 

II. Strategie           
In het beleidsplan is omschreven dat het de missie van SHS Delft is om vastgoedeigenaren te overtuigen van 

hun maatschappelijke taak jegens het reduceren van leegstand. Daarmee wordt beoogd op een 

maatschappelijk verantwoorde manier de problemen rond leegstand en het tekort aan studentenhuisvesting 

op te lossen, en daarmee het bewustzijn van de mogelijkheden die tijdelijke transformatie hierin biedt te 

vergroten. Tevens tracht de stichting de algemene kennis op het gebied van transformatie van leegstaand 

vastgoed te vergroten door studenten van de TU Delft actief met het maatschappelijke probleem aan de slag te 

laten gaan. 

 

In het beleidsjaar 2014 is deze missie zeker geslaagd. De economische crisis heeft de afgelopen jaren vele 

vastgoedeigenaren doen beseffen dat de structurele leegstand op nieuwe manieren moet worden tegen 

gegaan. Al voor 2014 heeft dit gerealiseerd in een concreet pand; de zusterflat van GGZ Delfland. De grootste 

drempel in 2014 was dan ook niet het overtuigen van vastgoedeigenaren,  maar de benodigde wetgeving. Toen 

de langverwachte wijziging in de crisis-en herstelwet eenmaal was doorgevoerd duurde het niet lang totdat het 

eerste project een feit was; de Studentenflat Aan ’t Verlaat. 

 

Met een opgeleverd project heeft SHS Delft in één keer een schat aan informatie omtrent tijdelijke 

transformatie. Een belangrijk doel is altijd het vergroten van het bewustzijn omtrent dit onderwerp, en kennis 

hierover te delen. Gedurende de bouw is dit veelal gebeurd, onder studenten, politieke groeperingen en 

andere partijen. Hierdoor is niet alleen onder bestuursleden de kennis op dit gebied vergroot, maar hebben 

ook andere geïnteresseerden in deze kennis kunnen delen.  
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III. Beleid           
In het beleidsplan voor het jaar 2014 zijn een drietal hoofdactiviteiten gebruikt om de doelstellingen vast te 

leggen. Het gaat hierbij om het initiëren en opleveren van een transformatieproject in Delft en omstreken, 

onderzoek en kennisontwikkeling omtrent tijdelijke transformatie en het professionaliseren van de stichting. 

Deze hoofdactiviteiten zijn in het beleidsplan toegelicht en uitgesplitst in specifieke toetsingscriteria. Aan de 

hand van deze criteria zullen de doelstellingen worden getoetst, waarna de voortgang wordt beschreven in de 

conclusie. 

 

3.1 Initiëren en opleveren van een transformatieproject in Delft en omstreken 

 Realisatie en ingebruikname van ‘De Zusterflat’ voor 150 studentenkamers            🗹 

 Het opstellen van een inventarisatie van geschikte leegstaande panden voor 

transformatie tot studentenhuisvesting in Delft en omstreken en deze halfjaarlijks actualiseren    🗹 

 Het tekenen van het huurcontract voor de 100 kamers Aan ’t Verlaat met GGZ                    🗵 

 Het verkrijgen van goedkeuring van het College Sanering Zorginstellingen  

voor de exploitatie van de 100 kamers Aan ‘t Verlaat                      🗵  

                

Het belangrijkste criterium, de realisatie en ingebruikname van ‘de zusterflat’ voor 150 studentenkamers, is 

een feit. De oude zusterflat is succesvol herontwikkeld tot studentenhuisvesting en zal van 2015 tot 2025 plaats 

bieden voor 150 studenten. De start van de bouw is echter meerdere keren uitgesteld, ten gevolge van uitstel 

van de benodigde wetswijziging in de crisis- en herstelwet. Daardoor is de flat niet in augustus 2014 opgeleverd 

zoals eerst de bedoeling was, maar op 1 januari 2015. 

Het hoofdargument om in augustus op te leveren was de grote aanwas aan studenten rond die tijd, die het 

makkelijker zou maken om alle kamers vol te krijgen. Dit bleek echter ook in de winter geen enkel probleem, 

gezien de grote wachtlijst die al zeer snel begon. Het had echter wel gevolgen voor de start van het mogelijke 

tweede project, de 100 kamers Aan ’t Verlaat. 

Pas na afronding van de herontwikkeling van de zusterflat kon men verder met de 100 kamers Aan ’t Verlaat. 

Dat is dan ook de hoofdreden waarom er in 2014 nog geen huurcontact voor dat project is getekend en CSZ 

nog geen goedkeuring heeft verleend. Er is echter goede hoop dat dit in 2015 alsnog zal gebeuren, tezamen 

met de ontwikkeling van dit project. 

Wat in de tussentijd wel is afgerond is het opstellen van een inventarisatie van geschikte leegstaande panden 

voor transformatie tot studentenhuisvesting in Delft en omstreken. Hiervoor wordt niet alleen de 

kantorenmarkt in de gaten gehouden, maar wordt er ook met veel aandacht naar zorgvastgoed gekeken. In 

2014 zijn op de markt van het zorgvastgoed de nodige veranderingen doorgevoerd, en SHS Delft houdt deze 

nauwlettend in de gaten. 

  

3.2 Onderzoek en kennisontwikkeling omtrent tijdelijke transformatie 

o Het geven van tenminste 3 presentaties voor studenten aan faculteiten            🗹 

o Het geven van tenminste 1 presentatie aan een niet-onderwijs gerelateerde 

instelling               🗹 

o Het geven van tenminste 1 rondleiding door het herontwikkelingsproject         🗹 

o Het opstellen van een perskit rondom de transformatie van ‘De Zusterflat’        

en het toepassen hiervan in tenminste 5 publicaties          🗹  

       

Op het moment van schrijven (2 april 2015) zijn alle toetsingscriteria gehaald. Zo zijn er in 2014 onder andere 

presentaties gegeven aan de studenten van het B&R dispuut, de Passiegroep en Stylos. Tevens is er een 

presentatie gegeven aan de fractie van STIP. Al deze presentaties hebben plaatsgevonden in de flat, waar op 

dat moment de bouw gaande was. Deze presentaties zijn dan ook gecombineerd met rondleidingen, zodat de 

studenten en de STIP fractieleden een kijkje konden nemen in het pand. Daarmee is er ruimschoots voldaan 

aan de eerste drie criteria. 
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Ook is er een perskit opgesteld van de transformatie van de zusterflat, welke onder vele persbronnen is 

verspreid. De oplevering van de Studentenflat is uiteindelijk later voltooid in eerste instantie verwacht, op 1 

januari 2015 om precies te zijn. Zo’n twee maanden later vond de officiële opening plaats, op 9 maart 2015. 

Alvorens deze opening is de perskit voltooid, en is gecombineerd met een officieel persbericht de media 

gezocht. Dit heeft onder andere geresulteerd in publicaties op Architectenweb, de Haagsche Courant, Delft op 

Zondag, de Telegraaf en PropertyNL. Strikt gezien is dit niet in 2014 behaald, desalniettemin kan hierbij worden 

gesproken van een succes. 

 

Tevens weten steeds meer studenten van buiten Delft ons te vinden. Dankzij de hierboven beschreven 

publicaties heeft het project de Studentenflat Aan ’t Verlaat veel aandacht gekregen, waardoor meerdere 

studenten ons hebben gevraagd het project als casus in hun scriptie, onderzoek of verslag mogen gebruiken. 

We juichen dit erg toe en werken hier dan ook graag aan mee. 
 

3.3 Het professionaliseren van de stichting 

 Het opstellen van een portfolio van voltooide herontwikkelingsprojecten              🗹 

 Het houden van een georganiseerd en overzichtelijk fysiek en digitaal archief              🗹 

 Het opzetten van een actief adviesorgaan voor afgetreden bestuursleden              🗹 

 Het hanteren van een 1-op-1 inwerkperiode per nieuw bestuurslid                🗹 

 Een vaste plek  innemen in het netwerk van studentenorganisaties               🗵 

 Het vastleggen van de uitbetalingsprocedure voor oud-bestuursleden               🗵 

 Het houden van een permanente kantoorlocatie van SHS Delft                🗹    

     

In 2014 is er veel vooruitgang geboekt in het professionaliseren van de stichting, waarmee bijna alle 

toetsingscriteria zijn behaald. Zo is door middel van de perskit een goed begin gemaakt aan het portfolio van 

voltooide herontwikkelingsprojecten. Niet alleen bleek deze perskit goed te werken rondom de officiële 

opening van het eerste project, ook voor kennisdeling met bijvoorbeeld studenten blijkt het document veel 

waarde te hebben. 

SHS Delft heeft tegenwoordig een permanente kantoorlocatie in de Studentenflat Aan ’t Verlaat, die dankzij 

subsidie van onder andere het StuD Fonds erg goed functioneert. Tevens wordt in dit kantoor een overzichtelijk 

fysiek archief bijgehouden, wat goed aansluit op het digitale archief.  

Ook op het gebied van de bestuursleden is het een en ander geprofessionaliseerd. Zo is er een adviesraad 

opgezet, die maandelijks met het zittende bestuur vergaderd. Hierdoor is er niet alleen meer kennisbehoud 

maar fungeert de adviesraad ook als extra controle op de werkzaamheden. Tevens is er sprake van een 1-op-1 

inwerkperiode bij nieuwe bestuursleden. 

Er is helaas nog geen uitbetalingsprocedure voor (oud-)bestuursleden vastgelegd. Doordat de bouw van de 

studentenflat later is gestart dan in eerste instantie was verwacht zijn de kosten voor de bestuursvergoeding 

opgelopen, wat het vaststellen van een duidelijke uitbetalingsprocedure heeft vertraagd. Belangrijk is dat dit in 

2015 alsnog wordt voltooid. 

Als laatste heeft SHS Delft in 2014 nog geen vaste plek ingenomen in het netwerk van studentenorganisaties. 

De interactie met andere organisaties, verenigingen en besturen is wel geïntensiveerd, maar alvorens te 

kunnen spreken van een vaste plek binnen dit netwerk dient hier in 2015 nog verder aan te worden gewerkt. 

 

IV. Financiën           
De financiële stukken kunnen op aanvraag verstrekt worden.  
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