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INLEIDING

De stad Utrecht is booming, aantrekkelijker, volop aan het bouwen en nieuwe plannen aan 
het maken in verschillende delen van de stad. Het culturele veld in de brede zin ontwikkelt 
ook mee. Er is een groei in samenwerkingen en meer contact tussen de instellingen die de 
deur open zetten voor multidisciplinaire programmering. Kunstenaars delen vaker hun ruimte, 
soms noodgedwongen om de huur te betalen, soms ook om meer samen te werken.

Deze razendsnelle ontwikkelingen in de stad en de culturele sector heeft ook consequenties 
voor de werkruimtebehoefte van kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele instellin gen. 
Enerzijds staat de (prijs voor) ruimte voor creatieven onder druk, anderszijds worden creatieve 
concepten, vaak in combinatie met horeca en programmering steeds vaker meegenomen 
in de gebiedsontwikkelingen. Deze ontwikkelingen bieden onze organisatie uitdagingen en 
kansen waar wij in 2019 mee aan de slag gaan.

Wij krijgen met onze fusie een geweldige kans om ons in dit veld opnieuw te positioneren 
en daarmee onze kerndoelstelling, het bieden van betaalbare werkruimte voor kunstenaars 
en creatieve sector, te versterken. Wij delen met u dit jaarplan 2019 van onze nieuwe 
organisatie, die vanaf volgend jaar de volgende naam krijgt:

DEPLAATSMAKER
voor creatief Utrecht

Wij spelen al bijna een halve eeuw een rol in het aanbod en de ontwikkeling van ruimte  
voor kunstenaars en culturele instellingen in Utrecht. De fusie tussen Sophies Kunstprojecten 
en SWK030 verbindt daarom een bulk aan kennis en ervaring met een groot netwerk onder 
kunstenaars en instellingen. Dit zetten wij voort en kunnen wij tegelijk vernieuwen naar de 
maatstaven in de huidige tijd met onze ambitie en visie.

Het jaarplan 2019 is een samensmelting van de beleidsdoelstellingen 2017-2020 van beide 
oorspronkelijke stichtingen. Dit vertalen wij in concrete activiteiten en een lijst aan concrete 
projecten op gebied van nieuwe ruimte voor onze doelgroep. In 2019 bouwen we ook verder 
aan ons kennisplatform rondom ruimtevraagstukken (behoefte, organisatie, exploitatie).

Utrecht, 15 november 2018

Arna Notten, Directeur

I N L E I D I N G
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Uitdagingen
Deze tijd van versnelling in vastgoed- en gebiedsontwikkeling met veel aandacht voor 
rendement op de verkoop van grond, woningen en hoger segment bedrijfsruimte, vraagt 
van ons om de meerwaarde van kunst & cultuur in de stad, wijken en gebieden scherper 
voor het voetlicht te brengen. In tegensteling tot de vastgoedsector en de politiek acteren 
kunstenaars en culturele partijen in een andere snelheid en realiteit; zij zijn juist bezig met 
verdieping, gericht op inhoudelijke kwaliteit van het project of programma. Deze bijdragen 
zijn zo veel rijker, gevarieerder en diverser dan de ‘mooie plaatjes’ in de tenders en plannen 
van commerciële vastgoedontwikkelaars, maar de uitdaging is om deze bijdragen op het 
juiste moment te concretiseren en te vertalen zonder de inhoudelijke kwaliteit geweld aan 
te doen. Een andere uitdaging is dat de opbrengst (of rendement) bij verhuur aan kunst en 
cultuur minder hoog is, of zelfs ‘onrendabel’. Hiermee is de sector niet concurrerend met 
snelle (en ook vaak creatieve) start ups of andere creatieve bedrijven.

Positionering
De positie en de rol van deplaatsmaker is om kunstenaars, creatieven en culturele instellingen 
actief en in de breedst mogelijk zin te ondersteunen in het vinden van de juiste ruimte en plaats 
om zich artistiek en inhoudelijk te kunnen ontwikkelen. Dit kan binnen onze bestaande panden, 
maar ook door middel van transformatie van bestaand commercieel of maatschappelijk vastgoed 
en door deel te nemen aan nieuwe gebiedsontwikkelingen. We vertalen de ruimtebehoefte van 
de creatieve sector naar de taal van vastgoedpartijen en beleidsmakers en zoeken innovatieve 
oplossingen om binnen de beperkte financiële kaders ruimte te creëren voor de creatieve 
meerwaarde die de cultuursector kan leveren.

Deplaatsmaker heeft daarom een interessante positie in het veld, tussen de kunstsector, 
beleid en vastgoed(ontwikkeling) in.

Wij willen vanuit deze positie bijdragen aan het vestigingsklimaat voor kunst & cultuur in de 
stad en daarmee in algemene zin een bijdrage leveren aan een leefbare stad waarin kunst 
een plek heeft.

DePlaatsmaker

Gemeente / beleid

Kunst & cultuur

Vastgoed / markt

OV E R Z I C H T
L O P E N D E
P R O J E C T E N

A M B I T I E  E N  V I S I E
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In het verleden en op dit moment wordt deplaatsmaker door verschillende partijen om 
advies gevraagd over de invulling van ruimte voor kunst & cultuur, door gemeente, 
projectontwikkelaars en conceptontwikkelaars. Vanuit de jarenlange ervaring zijn wij in het 
algemeen goed op de hoogte wat m.n. (beeldende) kunstenaars voor ruimtes nodig heeft. 
Voor instellingen en bepaalde subsectoren, zoals musici, vraagt het om meer maatwerk. 
Ook een specifieke locatie of gebied vraagt om maatwerk. Vanuit het culturele netwerk 
in de stad en onder huurders in combinatie met de contacten bij zowel de gemeente als 
onder vastgoedpartijen gaan wij aan de slag om vraagstukken rond ruimte op te pakken. 
Hierbij zijn wij in staat om de ruimtevraag te organiseren, exploiteren en te financieren. Zo 
maken wij daadwerkelijk plaats voor kunst en de creatieve sector.

Onze kennis van de behoefte aan ruimte van verschillende kunstdisciplines dienen wij 
up-to-date te houden. Zo kunnen de behoeftes aan ruimte in sectoren als beeldend, dans, 
theater, muziek, fotografie, multidisciplinair, nogal uiteen lopen. Deze disciplines en de 
daarbij behorende (vaak specifieke) ruimte-behoefte zijn momenteel enorm in ontwikkeling. 
En dan is het dus (wederom) een uitdaging om ruimte te ontwikkelen voor een culturele 
sector als deze locatie(s) pas in 2022 opgeleverd wordt.

Kennislab
Om in te spelen op deze ontwikkelingen, om uitdagingen aan te gaan en onze kennis 
verder te ontwikkelen, starten wij in 2019 met een plek of platform waar vragen, onder-
zoeken en inhoudelijke discussies rond het vraagstuk van ruimte kunnen plaatsvinden 
in een breed spectrum van vastgoed, beleid en kunst & cultuur. Dit sluit aan bij onze 
netwerkbenadering en de doelstelling tot het creëren van een kennisplatform (SWK030 
beleidsplan 2017-2020).

Wij willen verbindingen aangaan met het veld, zowel instellingen zoals Het Huis, EKKO, 
BAK, Kunstuitleen, Casco, etc. maar ook HKU, UU (EFRO project), de gemeente (CZ, EZ en 
UVO),vastgoedpartijen en ondernemers om de meerwaarde van kunst & cultuur beter voor 
het voetlicht te brengen en kennis over te dragen over wat de behoeftes van deze sector 
zijn op het gebied van ruimte en exploitatie.

Door te doen komen we verder en leren we om verder te gaan. We gaan dus gewoon 
klein starten met een paviljoen op het terrein van de Vrijhaven, binnenkort te openen. 
Dit willen wij in 2019 verder vormgeven, met een naam en scherpere doelstelling. Ook is 
ons doel om hiervan een haalbaar businessplan te maken, aangezien de adviespraktijk en 
projecten om tot de juiste ruimtes voor kunst & cultuur te komen van waarde kunnen zijn. 
Daarnaast is het doel om dit platform los van deplaatsmaker een plek in het veld te geven, 
waardoor belangenverstrengeling wordt voorkomen en samenwerking wordt bevorderd.  
Dit is onderdeel van onze maatschappelijke doelstelling.
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AC T I V I T E I T E N
2 0 1 9
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We gaan in 2019 richten op de vier onderstaande pijlers. Deze zijn gebaseerd op de 
beleidsplannen 2017-2020 van Stichting Sophia en Stichting SWK030. Met de nieuwe 
naam hebben wij een gelegenheid om de organisatie opnieuw te positioneren in het 
veld tussen vastgoed, beleid en kunstenaars/creatieve sector. Dit is een enorme kans 

die bijdraagt aan het bereiken van onze kerndoelstelling: betaalbare ruimte bieden aan 
kunstenaars en instellingen in Utrecht e.o. door middel van panden in eigendom of beheer. 
Alle activiteiten die wij ondernemen staan in dienst van deze maatschappelijke doelstelling.

AMBITIE TOELICHTING DOEL ACTIES

I ZICHTBAARHEID VERGROTEN

Dit betekent meer zichtbaar maken 
wat er in onze panden plaatsvindt 
van kunstenaars en instellingen 
en de connectie met de wijk/stad 
maken.

1.  belang van kunst & cultuur in de stad laten zien
2.  vindbaarheid van kunstenaars en instellingen vergroten
3.  zichtbaar en vindbaar zijn voorkunstenaars, creatieven,  

culturele instellingen, vastgoedpartijen en de gemeente  
(obv onze subsidievoorwaarden)

4.  van meerwaarde zijn voor de kunstpraktijk van onze huurders 
richting publiek, kopers, gebruikers d.m.v. onze zichtbaarheid

1.  nieuwe naam en website met publiciteitscampagne naar onze 
doelgroepen

2.  project kunst op gevels uitbreiden (d.m.v. aparte 
fondsenwerving)

3.  onderzoek over hoe verder met communitybuilding onder  
de huurders (o.a. evaluatie swk030.connect website)

4.  website en sociale media – doelgroepenbenadering verscherpen

II SAMEN WERKEN 

Dit betekent dat wij actief samen-
werkingen aangaan met culturele 
partijen, onderwijsinstellingen (HKU) 
en vastgoedpartijen om ruimte 
beter te kunnen ontwikkelen en 
onze kennis up-to-date houden.

1.  vestigingsklimaat van kunst en creativiteit in Utrecht verbeteren
2.  inhoudelijk sterkere en betere projecten ontwikkelen
3.  draagvlak vergroten bij politiek en kunstenveld
4.  relatie met onze huurders verbeteren
5.  ons netwerk versterken
6.  kennis versterken van behoefte aan ruimte in de toekomst

1.  haalbaarheid van het kennisplatform onderzoeken en uitwerken 
in een business case - start experiment op de Vrijhaven met 
caravan)

2.  evenement huurders
3.  contact en programmering partners op de Vrijhaven bevorderen 

middels een communitymanager
4.  LOA congres in 2019  ism met andere atelierorganisaties en 

partners

III NIEUWE JUISTE RUIMTE 

Wij beheren totaal 26.000 m2, ruim 
500 ruimtes in 40 panden verspreid 
in Utrecht.

De behoefte onder instellingen en 
kunstenaars aan soorten ruimtes 
verandert en zo kan er een ‘gat’ 
ontstaan tussen wat er in beheer is 
en wat er nodig is in het veld (zoals 
bijv. meer experimenteerruimte of 
juist woon-werkruimte) of juist ruim-
te voor een specifieke doelgroep 
(zoals starters).
Doorstroming van ruimtes is hierin 
ook een thema.

1.  behoud van talent voor Utrecht
2.  betaalbaar houden van ruimte en kwalitatief goede ruimtes 

aanbieden
3.  variatie in ruimte-aanbod op peil houden en goed inspelen  

op de vraag en behoefte in het veld.
4.  toekomstbestendigheid vergroten door in te spelen op de groei 

en verandering in de stad en sector (ambitie 2030)

1.  verhuurbeleid (incl. website) toegankelijker maken
2.  inschrijven op leegstandsbeheer i.s.m. partner(s)
3.  aantal projecten prioriteren
4.  kennis op vastgoedontwikkelingen vergroten (markt)
5.  kritisch onder de loep nemen van bestaande portefeuille versus 

de behoefte
6.  programma voor starters en middenveld ontwikkelen met 

partners (bijv. BK-NU, HKU)
7.  maatwerk op specifieke vragen meer bekendheid geven – zodat 

instellingen een zoekopdracht bij ons kunnen neerleggen
8.  actieplan maken om doorstroming te bevorderen.
8.  team verhuurzaken - verbeteren van efficiëntie op capaciteit 

om complexere en bijzondere vragen uit het veld te kunnen 
oppakken

9.  gesprek met gemeente over ambitie in 2030 in behoefte aan 
ruimte

IV DUURZAAMHEID

De portefeuille panden bestaat uit 
een mix van grootte, bouwjaren, 
monumenten, nieuwbouw, her-
bestemmingen. Dit maakt ‘one size 
fits all’-oplossing niet mogelijk en 
toepassing niet mogelijk en fasering 
noodzakelijk.

1.  bijdragen aan een beter milieu en leefklimaat
2.  creëren van flexibele, aantrekkelijke ruimtes die met minimale 

ingrepen bruikbaar blijven over een lange periode voor uiteen-
lopende doeleinden met lage energiekosten

3.  circulair toepassen bij verbouw en nieuwbouw

1.  eigen inkoopbeleid verduurzamen en hier bekendheid aan 
geven

2.  gedragsverandering bij de huurder aanzwengelen
3.  juiste samenwerkingspartners vinden op gebied van duurzaam-

heid en circulariteit (bijv. Hof van Cartesius)
4.  subsidiemogelijkheden en criteria BENG onderzoeken
5.  start met PV installaties op bestaande en nieuwe panden
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OV E R Z I C H T
L O P E N D E

P R O J E C T E N

Deplaatsmaker is nauw betrokken bij de ontwikkeling van ruimte voor kunst & cultuur 
in de stad en ook in het op orde houden van haar eigen vastgoedportefeuille. Steeds 
vaker krijgen wij verzoeken om mee te doen aan een tender of ontwikkeling van een 
visie of programma voordat er over de ruimte of ontwerp wordt nagedacht. De markt 
en de gemeente maakt steeds meer een beweging naar de inhoud; vorm volgt functie/ 
programma. Dit is voor ons een positieve ontwikkeling en sluit in die zin beter aan bij de 
specifieke behoefte van kunstenaar of culturele instelling. In 2019 willen wij derhalve in 
adviestrajecten zeer nauw samenwerken met ons netwerk aan kunstenaars en instellingen 
om de inhoud en ruimtebehoefte ook door hen te laten formuleren. Wij zullen deze 
behoefte moeten kunnen vertalen in haalbaarheid, organisatie en financiering. Kortom,  
in realisatie van de ruimte voor kunst & cultuur.

PROJECT STATUS ROL VAN 
DEPLAATSMAKER

AANTAL 
RUIMTES

NIEUW

De Vrijhaven 
– Nijverheidsweg 6

Start bouw najaar 2018 
– oplevering voorjaar 
2019

Hoofdhuurder en 
ontwikkelaar incl. inhuur 
communitymanager

65 in de hal (2.200 m2) 
en ruim 1.600 m2 
zelfbouwkavels, horeca 
in onderhuur, eventspace

Werkspoorgebied  
– Havenweg

On hold 

Cultuurkavel 
Leidsche Rijn*

Ontwikkelfase  
– visievorming

Advies en potentiële 
hoofdhuurder van aantal 
culturele m2 tbv ateliers 
en culturele instelling(en)

Ntb

Wolvenplein Ontwikkelfase  
– visievorming

Advies Ntb

NPD strook* Intentie, uitvraag aan 
culturele partijen (najaar 
2018)

Hoofdhuurder Werkruimte en event-
space voor culturele 
partijen met program-
mering evt. icm  verhuur 
aan horeca. 

Lombokplein Ontwikkelfase  
– visievorming

Advies, mogelijk hoofd-
huurder

Ntb 

BESTAAND

Vlampijp ateliers Renovatie in voorberei-
ding met projectteam 
van UVO

Hoofdhuurder 67 ateliers

Fort Blauwkapel Nieuwe huurder de 
Standplaats en renovatie 
in uitvoer (najaar 2018)

Eigenaar Zaal, foyer en kantoren 

Pauwstraat 13 Verbouwing in fases, 
laatste fase(s) in 
voorbereiding

Hoofdhuurder Zaal, expositieruimte, 
foyer en kantoren 

Muziekhuis Herinrichting interieur in 
voorbereiding (budget)

Eigenaar Zaal, foyer, kantoren  
en flexplekken
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Projecten uitgelicht*
Het project Cultuurkavel Leidsche Rijn is een bijzonder project. De gemeente heeft Stichting 
RAUM geselecteerd om te starten met programmering en placemaking om vervolgens pas 
over de vorm en ontwerp van de gebouwen na te denken. Wij zijn sinds de zomer 2018 
betrokken in het projectteam met directeur van RAUM, Donica Buisman en projectmanager 
Trudie Timmermans. Onze rol is in deze fase vooral advies op welke vormen van organisatie 
en financiering past bij deze manier van ontwikkelen. Ook denken wij mee met welke 
partijen op dit kavel nog meer passen naast de organisatie en het programma van RAUM. 
We denken mee met de identiteit van het gehele kavel en over de fases waarin we de 
culturele voorziening kunnen realiseren in samenwerking met UVO. Wij spreken ons netwerk 
in de stad en daarbuiten aan om dit tot een unieke plek te maken voor kunst & cultuur. Na 
ontwikkeling zouden wij mogelijk een van de partijen zijn die als hoofdhuurder ruimtes zal 
beheren, zoals werkruimtes, zalen of expositieruimtes voor kunstenaars en instellingen.

Bij het project aan de NPD strook is ook een bijzonder traject vooraf gegaan. Voormalig 
directeur van Sophia is vanaf 2016 in contact geweest met projectontwikkelaar AM over de 
tender aan de NPD strook. Hier was toen nog ateliers en werkplaatsen (o.a.Das Spectrum) 
gevestigd in de diverse gebouwen op dit terrein. De intentie was van alle partijen om deze 
plek te behouden. De tender is uiteindelijk deels gegund aan AM, maar niet voor het blok 
dat ter hoogte van Das Spectrum lag. In de blokken die nu worden ontwikkeld door AM, 
start voorjaar 2019, zal 2.000 m2 cultuur komen icm horeca. Wij zijn intensief in gesprek 
om als hoofdhuurder deze plek ter beschikking te kunnen stellen aan een culturele partij 
die op deze plek interessante programma kan maken, verbindingen kan aangaan met de 
wijk en de bewoners. We zullen naar aanleiding van een uitvraag partijen gaan selecteren 
en begeleiden naar deze plek.
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Het team is door de fusie gegroeid door het samenvoegen van twee teams van Sophia 
en SWK030. Om toekomstbestendig te zijn en zowel het beheer als de ontwikkeling van 
ruimte goed te kunnen uitvoeren, hebben wij iedereen behouden.
We hebben drie subteams;

1.  Verhuurteam: richt zich op de bezetting in de panden (leegstand maximaal 3,5%), 
aanbod en oplevering van ruimtes, wisselingen van huurders en het oppakken van 
nieuwe locaties en projecten.

2.  Onderhoudsteam: richt zich op het onderhoud en meldingen in de panden evenals het 
meerjarenonderhoud van de 15 eigen panden.

3.  Bedrijfsvoering: richt zich op een gezonde financiële huishouding met een eigen 
controller die jaarrekeningen en rapportages samenstelt. Een nieuwe functie 
bedrijfsvoering zal zich in 2019 richten op efficiëntie van de processen en ondersteuning 
bieden in HR en ICT.

De Raad van Toezicht van deplaatsmaker zal in 2019 bestaan uit alle leden van het bestaande 
bestuur van SWK030 en Raad van Toezicht Sophia.
Dit zorgt in het eerste jaar voor continuïteit. De leden zullen vanaf 2019 afwisselend aftreden.

O R G A N I S AT I E
E N  B E S T U U R

Senior verhuur & 
projectontwikkeling

Senior
Financiën

Coördinator
Onderhoud

Facilitair
Medewerker

Medewerker
Financiën

Allround
onderhoud

Medewerker
verhuurzaken

Senior
verhuurzaken

deplaatsmaker
voor creatief

Utrecht

Service
Coördinator

SE
N

IO
R BEDRIJFSVOERIN

G

DIRECTEUR / BESTUURDER

RAAD VAN TOEZICHT
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B E G R O T I N G  2 0 1 9

Bedragen x € 1.000,-

- omzet huur (+ inschrijfgelden)
- af: directe kosten omzet
- af: dotaties MJOP’s
- activiteitensubsidie Gemeente Utrecht
- overige inkomsten (doorberekende loonkosten)

2.292
- 1.373

- 159
246
49

1.055

- salarissen (incl. soc. lasten)
- overige personeelskosten
- huisvestingskosten
- kosten vervoermiddelen
- verkoopkosten
- kantoorkosten
- algemene kosten

500
41
12
8

20
18
34

635

- afschrijvingen
- rentelasten
- div lasten en baten (niet verrekenbare btw)
- bijzondere lasten (opstart Vrijhaven)

193
152
15

60

420

RESULTAAT 0

Nieuwe identiteit
De organisatie zal de nieuwe naam in januari 2019 lanceren met een nieuwjaarsevent. Hier 
zal dan ook het nieuwe logo en identiteit bekend worden gemaakt. Hier wordt momenteel 
aan gewerkt door een creatief Utrechts team bestaande uit Loudmouth/ Ramdath, Koduijn 
met advies van Fred Allers van het Kantoor. De waarden die tot uiting komen zijn innovatief, 
vernieuwend, sociaal, duurzaam, ambitieus, ondernemend, verbindend en helder. De uitstraling 
wordt stoer, grootstedelijk maar laat ook de grote diversiteit zijn van alle kunst die wij in huis 
hebben. We willen de kunstenaar in onze uitstraling ook een actieve rol geven.

Belangrijk in dit proces is ook de diepgang van waarom we er al zo lang zijn en waarom 
kunst in de stad zo van belang is voor de leefbaarheid. Wij beheren al decennia plekken 
voor kunstenaars en culturele partijen en het is dus niet een ‘marketingtruc’ of ‘ window-
dressing’. Er wordt door het creatieve team dus ook gezocht naar balans tussen eigentijds 
en tijdloos, waarin onze rollen goed naar voren moeten komen van beheerder, ontwikkelaar 
en netwerker.

Algemeen
De begroting 2019 is nog niet vastgesteld door de raad van Toezicht, wij dienen een 
voorlopige begroting in.
De begroting 2019 is pand voor pand opgebouwd, waarbij zo veel mogelijk getracht is 
de verschillende werkwijzen (bijvoorbeeld mbt. de verwerking van leegstand en onder-
houdskosten) van Stichting Sophia en SWK030 te harmoniseren. In de loop van 2019  
zal deze harmonisatie ook daadwerkelijk plaatsvinden.

Het Vrijhaven project is niet in deze begroting verwerkt. Het begrotingssaldo voor het project 
is “onder de streep” weergegeven. De Vrijhaven begroting is bij de gemeente bekend en komt 

T O E L I C H T I N G  B E G R O T I N G  2 0 1 9



20  DePlaatsmaker  JAARPLAN 2019

in het eerste jaar uit op een verwacht verlies van € 60K. De belangrijkste uitgangspunten voor 
deze projectbegroting 2019 zijn: huurbetaling miv. oktober 2018, verbouwing gereed per april 
2019 en een leegstandspercentage voor geheel 2019 van 30%.

Inkomsten
Rekening is gehouden met een leegstandspercentage van 3,5% en een huurindexering van 1,5%.
We gaan ervan uit dat er uit de huidige portefeuille geen panden verdwijnen, behalve de 
Vlampijpstraat vanaf oktober 2019.
De activiteitensubsidies van de gemeente voor Stichting Sophia en SWK030 komen onge-
wijzigd ten goede van deplaatsmaker. Het betreft een bedrag van in totaal € 246.000. 
Overige inkomsten betreffen de doorberekening aan huurders van werkzaamheden door 
eigen onderhoudsmedewerkers voor een bedrag van ca. € 45.000.

Directe kosten
Er is rekening gehouden met de verwachte extra leegstand in aanloop op de verbouwing 
van de Vlampijpstraat (aanvang oktober 2019).

In de directe kosten is een bedrag van € 159.000 opgenomen voor de dotatie aan de 
voorziening groot onderhoud voor alle eigen panden (15). Voor de (2) panden uit Stichting 
Sophia is het vastgestelde bedrag volgens het MJOP € 38.840. Het bedrag voor de (13) 
panden van SWK030 betreft een een dotatie ter hoogte van € 120K op basis van een nog 
vast te stellen MJOP.

Personeelslasten
In 2019 is uitgegaan van een ongewijzigd personeelsbestand van 9 fte. (12 personen) en 
inhuur van een communicatiemedewerker.
Er is in de begroting vanuit gegaan dat de medewerkers uit Stichting Sophia per 1/1/2019 
ook onder dezelfde arbeidsvoorwaarden vallen.

Pensioenlasten
De pensioenlasten zijn meegenomen voor alle medewerkers, van zowel SWK030 als 
Sophia, uitgaande van een beschikbare premie regeling, totaal ad. € 45.000. Deze regeling 
gaat in per 1 januari 2019.

Organisatiekosten
Bij de begroting van de organisatiekosten is nauwkeurig gekeken naar dubbele kosten bij 
beide stichtingen. De fusie levert een verwachte besparing van in totaal ca. € 70.000 op, 
waarbij mogelijk in de komende jaren nog verdere kostenbesparingen op het gebied van 
verzekering, vervoermiddelen, kantoorautomatisering gerealiseerd kunnen worden.

Afschrijvingen, rentelasten, diverse baten en lasten
Afschrijvingen en rentelasten zijn het resultaat van het samenvoegen van de activa en 
leningen van Stichting Sophia en SWK030.

Onder diverse lasten is een bedrag van € 15.000 opgenomen voor niet verrekenbare BTW.

Jaarplan 2019
Om de activiteiten van het jaarplan 2019 uit te voeren hebben wij verkoopkosten opgenomen 
van totaal € 20K. Hieronder vallen marketing, communicatie, evenementen e.d. om de doel-
stellingen van vergroting zichtbaarheid en samenwerkingen te realiseren.

Resultaat
De begroting komt op een nulresultaat uit. Met dit nulresultaat vangen wij een exploitatie verlies 
van zowel de Vlampijp en de Vrijhaven (samen € 90.000) op, grotendeels gecompenseerd 
met het wegvallen van 1 directielid na fusie en de besparingen door de fusie.

Colofon: ontwerp: Loudmouth vs Ramdath, fotografie: Lize Kraan


