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VOORWOORD
2019 was een jaar met belangrijke ontwikkelingen voor SHS Delft. De stichting heeft ruimte gecreëerd
om meer te kunnen focussen op acquisitie. SHS Delft heeft daarnaast een professioneel promotiefilm
laten maken, die is uitgezonden op televisie. Het netwerk van SHS Delft is uitgebreid met nieuwe partijen
in en buiten Delft. Daarnaast heeft het bestuur stappen gezet in exposure en naamsbekendheid onder
studenten en onderwijsinstellingen.
Een grafische huisstijl is ontwikkeld, die doorgevoerd is op de sociale media kanalen en website, met als
doel professionalisering en een betere bekendheid naar externen. Afgelopen jaar heeft ook het kantoor
een nieuwe inrichting gekregen.
Meerdere potentiële panden zijn gevonden om tijdelijk te transformeren. Door het maken van
deze plannen zijn ook verschillende combinaties van doelgroepen onderzocht. Daarnaast is een
strategie voor zorgvastgoed opgesteld, waarbij contact is gemaakt met verschillende gemeenten en
zorgpartijen om hun potentiële leegstand aan te pakken. Het maken van de acquisitiefolder is erg nuttig
gebleken tijdens acquisitie gesprekken.
Bij project Aan ‘t Verlaat is vrijwel alles relatief rustig verlopen. Er is goed contact onderhouden
met zowel Laurence Roose, Nikola Dimchev als 4-Freedom en TU Housing. De multifunctionele ruimte is
vernieuwd en aantrekkelijker gemaakt voor studenten om elkaar te ontmoeten.
In Abtswoude Bloeit is Dorian Kingma aangesteld als coördinator van de Woonkamer van de
Wijk. Samen met het enthousiasme van de andere betrokken partijen resulteerde dit in een jaar met veel
inspirerende evenementen, die de woonkwaliteit en het succes van het project hebben vergroot.
Zodoende is Abtswoude Bloeit in aanraking gekomen voor een pilot als cultuuranker, die in 2020 gestart
zal worden.
Op het gebied van externe communicatie heeft het bestuur afgelopen jaar een mijlpaal bereikt
door uitgezonden te worden op RTL Z. Het filmpje is veelvuldig ingezet. Het bestuur heeft daarnaast
veel contact gehad met gemeente Delft, waarbij zowel gepraat is over acquisitie en bestaande
projecten. Ook heeft het bestuur veel gepraat over studentenhuisvesting in het algemeen door onderdeel
te worden van de Klankbordgroep Studentenhuisvesting. Ook is veelvuldig contact geweest met
verschillende partijen van de TU Delft, zoals VSSD en ORAS, en is contact gelegd met decaan van
Bouwkunde Dick van Gameren, waardoor een betere connectie met deze faculteit is vervaardigd.
Daarnaast is de stichting onderdeel geworden van een digitaal platform van de TU Delft, genaamd TUS+.
Contact met andere studentenbesturen is relatief makkelijker geworden door de stappen die zijn gezet
in het netwerken en door dit platform.
De stichting heeft haar sociaal maatschappelijke doel afgelopen jaar veelvuldig kunnen delen,
zowel op kleine schaal onder studenten als op grote schaal onder ministeries en gemeentes. Er zijn drie
colleges op de TU Delft en Haagse Hogeschool gegeven, wat een groot succes was. Daarnaast zijn
meerdere presentaties gegeven aan verschillende externe partijen, wat voornamelijk heeft bijgedragen
aan de persoonlijke ontwikkelingen van de bestuursleden.
Romée Rodriguez
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1. BELEIDSPLAN
Iedere drie jaar wordt een meerjarenbeleid geschreven, wat in kaart brengt welke richting de
stichting op wil in de aankomende jaren. Zo is dit jaar opnieuw een meerjarenbeleid opgesteld.
Op basis hiervan wordt een jaarplan geschreven, waarbij specifieke doelen worden bepaald.
1.1 Beleidsdoel 1: Het vergroten van het portfolio
Naast betrokken blijven bij de bestaande projecten van de stichting, wil ze ook haar portfolio
vergroten. In 2019 heeft SHS Delft geen nieuw project gestart, maar heeft ze wel stappen
gemaakt die hiertoe in 2020 mogelijk kunnen leiden. Hieronder een overzicht van de
belangrijkste verrichte acties, gebaseerd op de doelen uit het jaarplan van 2019.
✓

✓
✓
✓

Betrokkenheid bij de start van een nieuw project uit categorie 1 of 2 van de
productdifferentiatie. In de situatie waarbij het bestuur geen project start, worden
ten minste vijf haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar verschillende concepten
voor potentiële projecten.
Contactlegging met minimaal drie nieuwe pandeigenaren (zowel binnen als
buiten Delft).
Tweemaandelijks onderzoek doen naar marktgebieden buiten Delft.
Updaten van 'Template businesscase bouwkosten'.

1.2 Beleidsdoel 2: Kennisdeling
SHS Delft vindt het belangrijk haar opgedane kennis en ervaring te delen met anderen. Dit kan
aan onderwijs-gerelateerde partijen zijn, maar ook aan overige partijen, zoals gemeentes en
professionals uit de vastgoedwereld. Hieronder is een overzicht van enkele acties te vinden
die het bestuur uitgevoerd heeft.
✓

✓
✓
✓

Het geven van tenminste vier gastcolleges aan onderwijs gerelateerde
instellingen, waarbij ten minste twee verschillende studierichtingen bezocht
worden.
Het geven van tenminste vier presentaties aan professionele, niet-onderwijs
gerelateerde, groeperingen.
Contact leggen met ten minste drie nieuwe gemeenten om de werkwijze van SHS
Delft bekend te maken.
Contactlegging met ten minste één onbekende universiteit.

1.3 Beleidsdoel 3: Exposure
Het zichtbaarder maken van de stichting onder zowel studenten en externe partijen is een
doel waar ieder jaar hard aan wordt gewerkt. Ook hiervoor zijn dit jaar weer stappen gemaakt
die voor meer exposure gezorgd hebben. Hieronder een overzicht van enkele van deze
stappen.
✓

✓
✓
✓
✓

Het bezoeken van tenminste vier vastgoedevenementen die relevant zijn voor de
huidige bezigheden van het bestuur waarbij tenminste één evenement
bijgewoond wordt met een eigen kraampje, presentatie of workshop.
Ten minste vier referentieprojecten bezoeken die bijdragen aan zowel de kennis
van de bestuursleden als de ontwikkeling van nieuwe concepten.
Onderzoek doen hoe nieuwe doelgroepen gecombineerd kunnen worden in
toekomstige projecten.
Ten minste één keer per kwartaal direct contact onderhouden met een ander
studentenbestuur.
Een video laten maken waarbij de werkwijze van SHS Delft toegelicht wordt.
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2. INTERN
2.1 Bestuur 15 en 16
SHS Delft wordt fulltime gerund door een bestuur van vier studenten van de TU Delft. De
projecten worden dus voor en door studenten ontworpen en gerealiseerd.
Zoals voorgaande jaren wisselt het bestuur van SHS Delft twee keer per jaar.
Halfjaarlijks wisselen de secretaris en voorzitter. In februari treedt er een nieuwe
penningmeester aan en in september een nieuwe bestuurslid vastgoed.

Bestuur 15 (februari)

Bestuur 16 (september)

Bestuurslid vastgoed: Bram Kok

Penningmeester: Jonathan Tang

Voorzitter: Job de Vogel

Secretaris: Romée Rodriguez

Secretaris: Lisanne Meijer

Voorzitter: Lisanne Meijer

Penningmeester: Jonathan Tang

Bestuurslid vastgoed: Roy Uijtendaal

2.2 Adviesraad
Wanneer bestuursleden aftreden uit het dagelijks bestuur, schuiven ze door naar de
Adviesraad. Dit betekent dat, naast de wissels in bestuursleden, ook de leden van de
Adviesraad tegelijkertijd wisselen.
De Adviesraad geeft een frisse blik op de lopende zaken en kan veel advies geven,
omdat ze dezelfde soort ervaringen gehad heeft.

Bestuur 13 (februari)

Bestuur 14 (september)

Bestuurslid vastgoed: Aditya Parulekar

Penningmeester: Tim Luijten

Voorzitter: Karlou Westerbeek

Bestuurslid vastgoed: Bram Kok

Secretaris: Anneloes Tilman

Voorzitter: Anneloes Tilman

Penningmeester: Tim Luijten

Secretaris: Job de Vogel

2.3 Raad van Toezicht
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De Raad van Toezicht ondersteunt het dagelijkse bestuur en bestaat uit professionals uit de
vastgoedwereld. Ze heeft een controlende en adviserende rol binnen de stichting. Ieder lid uit
de Raad van Toezicht heeft een andere achtergrond; hierdoor biedt zij veel kennis uit
verschillende sectoren van de vastgoedwereld, waar het dagelijkse bestuur veel van kan leren.
Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende vier raadsleden:

Raadsleden
Mascha van Vuuren-Sanders

Sake Zijlstra

Voorzitter

Coach

Jos Melchers

Meindert Booij

2.4 Kas-controle commissie
De Kas-controle commissie bestaat uit de laatste twee afgetreden penningmeesters. Met de
kennis en ervaring, opgedaan uit een jaar bestuurslid zijn van de stichting, bieden zij veel hulp
en ondersteuning aan de huidige penningmeester. Daarnaast vervult de KCC ook een
goedkeurende rol.
De KCC en de zittende penningmeester hebben halfjaarlijks een vergadering, waarbij
de financiële stukken van de stichting besproken worden.
Afgelopen jaar bestond de Kas-controle commissie uit de volgende twee penningmeesters:

KCC-leden
Steven Hamming

Tim Luijten

Penningmeester februari 2017-2018

Penningmeester februari 2018-2019
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3 PROJECTEN
3.1 Studentencomplex Aan ‘t Verlaat
Partners
Afgelopen jaar heeft SHS Delft een goede samenwerking gehad met zowel investeerpartij
Euroyal BV als technisch beheerpartij 4-Freedom. Daarnaast is de relatie met Nikola Dimchev,
van Klus9+ en werkzaam in het studentencomplex, nog altijd erg positief. De stichting heeft in
zowel de zusterflat als in de paviljoens een uitvoerende rol als kwaliteitsbewaker, waarbij ze
de belangen van de studenten probeert te behartigen.
Daarnaast is afgelopen jaar ook goed samengewerkt met TU Housing, ofwel Central
International Office; een partij van de TU Delft die verantwoordelijk is voor het opvullen van
zowel de kamers in de flat als de paviljoens, welke beschikbaar zijn gesteld voor
internationale studenten.
Multifuntionele ruimte
Afgelopen jaar is de multifunctionele ruimte, op de begane grond van de zusterflat,
heringericht. Hierbij is een betere sfeer gecreëerd om ontmoeting te stimuleren. Dit heeft een
positief resultaat: de ruimte wordt veel vaker gebruikt!
Voor:

Na:
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3.2 Abtswoude Bloeit!
Partners
De stichting heeft in 2019 goed contact gehad met de initiatiefnemers van Abtswoude Bloeit!:
Pieter van Foreest, Perspektief en CoJo Vastgoed.
In juli is 4-Freedom aangesteld als nieuwe technische en administratieve beheerpartij.
Aangezien SHS Delft al tevreden was met hun werkzaamheden in het andere project van de
stichting, heeft zij 4-Freedom aangedragen aan CoJo Vastgoed.
Woonkamer van de Wijk
De Woonkamer van de Wijk is afgelopen jaar in volle gang gebruikt. Door het verkrijgen van
fondsen, was het mogelijk om grotere activiteiten te organiseren, zoals de nieuwjaarsborrel,
de verjaardag, een zomerbarbacue, en meer! Kortom, het sociaal culturele thema bloeit op en
met haar, de bewoners van het project ook!
Daarnaast is de COMPLeat applicatie ontwikkeld door studenten van de TU Delft,
waarbij bewoners gezamenlijk kunnen koken en eten. Dit is nu onderdeel van de Woonkamer
geworden en heeft tot veel nieuwe initiatieven geleid.
Vanwege dit succes is het mogelijk geworden om een cultuuranker te creëren, waarbij
ideeën grotendeels in 2019 uitgewerkt zijn door betrokken partijen van de Woonkamer van de
Wijk.
Hieronder een overzicht van enkele activiteiten, georganiseerd in de Woonkamer van de Wijk.

3.3 Acquisitie
De focus van afgelopen jaar is grotendeels gelegd op het acquireren. Een aantal concepten
zijn uitgedacht en meerdere haalbaarheidsstudies en business cases zijn uitgevoerd. SHS
Delft heeft nagedacht over de toekomstvisie van Delft en is in contact gekomen met
meerdere gemeentes buiten Delft. Een nieuwe acquisitiestrategie is opgesteld, waarbij de
focus gelegd wordt op (deels) leegstaand zorgvastgoed, gezien het feit dat de er
veranderingen in de zorgwet plaats zullen vinden in 2020.
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4 EXTERN
4.1 Promotie
Afgelopen jaar heeft de stichting als doel gehad om haar externe kanalen te
professionaliseren, middels het verder ontwikkelen van de huisstijl. Deze is op de sociale
media kanalen doorgevoerd. Daarnaast is de website onder handen genomen; dit zal in het
eerste kwartaal van 2020 afgerond worden.
Een hoogtepunt van 2019 is toch wel geweest het maken van een reportage bij RTL Z
voor het nieuwe programma ‘Nederland Maakt Het’. Hierbij zijn de doelen en werkwijze van de
stichting uitgelegd in een kort filmpje.
SHS Delft is daarnaast ook ieder jaar bezig met het verkrijgen van meer zichtbaarheid,
onder andere onder studenten. Zo heeft de stichting dit jaar een evenement georganiseerd
met meerdere studentenbesturen, genaamd ‘A Call for All Entrepreneurs’. Ook heeft ze een
‘Meet the Alumni’ evenement gehouden, waarbij studenten kennis konden maken met oudbestuursleden en hun kennis en ervaring aan konden horen.
4.2 Kennisdeling
SHS Delft heeft als doel om kennis te delen met zowel
onderwijs-gerelateerde groepen als niet-onderwijsgerelateerde groepen. Zo heeft ze meerdere colleges
gegeven aan studenten, waarbij voor het eerst ook aan
Bouwkunde studenten van de Haagse Hogeschool.
Daarnaast heeft het bestuur presentaties
gegeven aan gemeentes, ministeries en op
bijeenkomsten, zoals Langer en Weer Thuis en
KamerZoekDagen.
4.3 Contact externe partijen
Ieder jaar probeert de stichting contact te maken met nieuwe partijen en blijft ze contact
onderhouden met bestaande relaties. Denk hierbij aan studentenbesturen, TU Delft, de
burgemeester, gemeente Delft en meer!
Hoogtepunten waren de kennismaking met burgemeester Marja van Bijsterveldt en decaan
van Bouwkunde Dick van Gameren.
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5 CONCLUSIE
Ondanks dat afgelopen jaar geen nieuw project gestart is, heeft de stichting veel bereikt. Een
echt hoogtepunt is was het maken van een item voor het nieuwe programma ‘Nederland
Maakt Het’ van RTL Z. Hiermee heeft SHS Delft een flinke stap gemaakt in haar
professionalisering.
Daarnaast is het bestuur erg tevreden met de ontwikkelingen die plaatsgevonden
hebben in de Woonkamer van de Wijk in Abtswoude Bloeit! De bewoners, en de omwonenden,
hebben een plek gekregen waar ze op kunnen bloeien en elkaar kunnen ontmoeten, aan de
hand van de thema’s kunst, cultuur en gezamenlijk dineren. Verschillende evenementen zijn
georganiseerd, zoals Burendag, de verjaardag van Abtswoude Bloeit en een nieuwjaarsborrel.
Ook worden wekelijkse initiatieven een plekje gegeven, zoals het parkinson praathuis en
stoelgymnastiek.
De stichting heeft de relaties met de bestaande partners goed in stand gehouden en
heeft interessante connecties vergaard met nieuwe partijen. Middels het bezoeken van
verschillende bijeenkomsten en congressen, denk aan de Provada en het Landelijk Kences
Congres Studentenhuisvesting, heeft ze zowel nieuwe kennis opgedaan als haar netwerk
vergroot. SHS Delft streeft ernaar om deze trend ook in 2020 door te zetten en op die manier
zichtbaarder te worden voor zowel studenten als professionals uit de vastgoedwereld.
SHS Delft kijkt tevreden terug naar afgelopen jaar en is benieuwd wat 2020 met zich mee zal
brengen!
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