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In 2018 hebben we bewezen dat door samenwerking met veel partners in de stad en onze 
eigen krachten te bundelen door een fusie, er veel werk kan worden verzet. Om het grote 
tekort aan werkruimte te verkleinen, zoals in 2017 gesteld in het onderzoek van Bureau Buiten 
in opdracht van gemeente Utrecht, zijn we in 2018 in het project de Vrijhaven gestapt. In 
dat jaar hebben we ons ook aangesloten bij de ontwikkelingen op het Berlijnplein met de 
gemeente en RAUM, en hebben we het project aan de NPD-strook verder onderzocht met 
ontwikkelaar AM.

Uit de sectoranalyse 2018 van de gemeente Utrecht komen een aantal uitdagingen rond 
creatieve ruimte naar voren. Er blijkt grote behoefte aan samenwerking en verbinding tussen 
de instellingen en kunstenaars. Er is een brug nodig tussen de makers en de presentatie-
instellingen, zowel in de beeldende kunst als de theatersector. Tevens wordt de behoefte 
aan cross-over binnen de sector steeds groter. Dit vraagt om een ander type ruimte in 
de toekomst, waar maken en presenteren dichter bij elkaar komen te liggen. Het wordt 
ook duidelijk dat er in Utrecht faciliteiten of spannende (subcultuur en cross-over) plekken 
ontbreken en dat nog steeds veel kunstenaars naar andere steden vertrekken. Wij proberen 
hier een positieve bijdrage aan te leveren en zien dat er ook kunstenaars uit Amsterdam de 
weg naar Utrecht weer terugvinden.

De komende jaren verwachten wij dat er op veel plekken in de stad kansen liggen om 
vernieuwende plannen in de culturele sector te realiseren. In veel gebiedsontwikkelingen 
wordt ons de vraag gesteld welk verhaal er op een bepaalde plek moet worden verteld. 
Hoe wordt de plek ingericht, komen er werkruimtes, werkplaatsen, podia, oefenruimtes, 
expositieruimtes of experimenteerruimtes? Kortom, nu is de tijd om samen met de sector 
antwoorden te gaan formuleren vanuit de inhoud. Het is hierbij de uitdaging om plekken 
niet te gaan ‘vullen’ maar juist te toetsen, samen op te trekken, goed in contact te blijven 
over de behoefte van de sector en na te denken over wat de stad nodig heeft, nu en in 
de toekomst. Zo voorkomen we ontwikkelen en bouwen voor leegstand. Interessant is de 
invloed van de stedelijke regio’s in de komende jaren en de kansen die hier liggen om 
ruimte voor kunst ook buiten de stadsgrenzen te onderzoeken.

Dit kunnen wij niet alleen, dit doen we met de culturele sector, de gemeente, de vastgoed-
sector en financiers samen. En door goede samenwerkingen met alle partners in de stad op 
te bouwen en te onderhouden. Hierbij zijn een sterke organisatie en een gedreven team 
cruciaal. Daarom zijn wij trots op de fusie tot DePlaatsmaker. Met onze nieuwe organisatie 
bouwen we samen verder aan de ontwikkeling van de culturele stad en regio.

Het hele jaar 2018 stond in het teken van de fusie tussen SWK030 en Sophia. Het jaar 
waarin Sophia 30 jaar bestond en we tegelijk afscheid namen van Marion Jacobse. Het jaar 
waarin wij verder konden bouwen op de rijke historie en kracht van beide stichtingen.
Hierdoor is het jaar anders verlopen dan in de jaarplannen van de beide stichtingen stond. 
Toen ik eind 2017 werd gevraagd om naast mijn functie bij SWK030, ook directeur – 

1 . 
i n L E i D i n g

Muziekhuis Lombok - Makassarstraat 84
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bestuurder a.i. te worden bij Sophia, is het fusieproces versneld. De doelstelling van beide 
stichtingen liggen heel dicht bij elkaar en ook na de eerste verkenningen bleek de intentie 
en de werkwijze van de beide teams veel dichterbij elkaar te liggen dan ooit is aangenomen. 
Krachten bundelen, van elkaar leren en samen bouwen werden de belangrijkste uitgangs-
punten om de fusie concreet te gaan maken. We kregen daarin steun van ons bestuur 
(SWK030) en Raad van Toezicht (Sophia), gemeente, bank en andere stakeholders.

Aangezien er veel zaken al vanuit één directie zijn opgepakt, bundelen we de verant-
woording over het jaar 2018 in één verslag. Waar nodig splitsen we nog op in SWK030  
en Sophia.

Inmiddels stáát de stichting DePlaatsmaker en kunnen we met vertrouwen vooruitkijken. 
Met één team, één Raad van Toezicht en een nieuwe frisse jas. Het jaar 2019 vraagt van 
het team nog een verdere implementatie van deze fusie in een nieuw kantoor aan de 
Gruttersdijk 12.

Arna Notten

Directeur – bestuurder DePlaatsmaker

Vincent de Boer - Herman van Veen Arts Center 
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2.1 teAM
De organisaties SWK030 en Sophia worden gekenmerkt door een klein, zeer betrokken  
en loyaal team. SWK030 had in 2018 6,6 fte in dienst en Sophia 4 fte.

SWK030 kampte sinds 2017 met een aantal wisselingen en inwerken van nieuwe collega’s. 
Dit zette in 2018 helaas nog even door, inherent aan de professionaliseringsslag. Op het 
gebied van onderhoud en verhuur zijn er twee nieuwe collega’s gestart. Eind 2018 is er 
meer rust gekomen en is de bezetting stabiel. We hebben in 2018 ook een community/
communicatiemanager ingehuurd.

De medewerkers van Sophia werken al jaren met elkaar samen en hebben veel doorstaan. 
Dit resulteert in een redelijk zelfsturend team met veel kennis van zaken.

In september 2018 zijn de teams fysiek bij elkaar gaan zitten, om de samenwerking verder 
vorm te geven. Dit was in aanloop naar de formele fusiedatum van 1 januari 2019 nodig 
om zaken af te stemmen en samen uit te werken. We zijn in het kantoor van SWK030 bij 
elkaar gekomen, waarbij we met elkaar ook de keuze voor ons kantoor voor de langere 
termijn hebben bepaald. Deze keuze viel uiteindelijk uit op het kantoor aan de Gruttersdijk, 
waar we in 2019 na een kleine verbouwing een frisse start kunnen maken. Hierbij zijn we 
straks meer zichtbaar voor onze doelgroep en kunnen we letterlijk meer licht en lucht in 
het kantoor brengen.

2.2 Het FUsiePrOces
Het fusieproces hebben we begin 2018 inzichtelijk gemaakt en met alle stakeholders, het 
team, de besturen, de gemeente (Culturele Zaken) en Triodos Bank besproken. Vervolgens is 
het proces in kaart gebracht en zijn alle stappen gepland met de betrokken partijen. Hieruit 
volgde een begroting, waarvoor wij een bijdrage van de gemeente hebben gevraagd ter 
hoogte van € 50.000. Deze is in juni 2018 toegekend.

In aanloop naar de fusie hebben we Marina de Kanter van Claassen Molenbeek & Partners 
gevraagd om de geconsolideerde cijfers voor te bereiden, evenals de begroting 2019. 
Ook heeft zij op interim basis de hervorming op het gebied van arbeidsvoorwaarden en 
pensioen voorbereid. SWK030 had in 2017 net een nieuwe arbeidsvoorwaardengids 
gemaakt, gebaseerd op de cao Woondiensten. Dit pakket hebben we voor iedereen beschik-
baar kunnen stellen. De medewerkers van SWK030 hadden een pensioenregeling, Sophia 
medewerkers niet. De pensioenregeling van SWK030 verliep echter per 1-1-2019, dus hebben 
we ernaar gestreefd meteen voor iedereen een nieuwe regeling af te sluiten. Hiertoe is eind 
2018 besloten.

Er is voor iedereen een functieomschrijving gemaakt en een nieuw organogram op basis 
van de nieuwe samenstelling van het team.

2 . 
o R g a n i S at i E 
E n  B E S t U U R

Robert Roes - Herman van Veen Arts Center
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2.3 BestUUr en rAAD vAn tOezicHt
Het bestuur van SWK030 is 4 keer bij elkaar geweest. Belangrijkste onderwerpen op de 
agenda waren de financiële stand van zaken, het ziekteproces en bezwaar tegen het UWV 
van voormalig directeur Bert Mertens, het fusieproces en de start van het bouwproject aan 
de Nijverheidsweg 6.

het bestuur van SWK030 bestond in 2018 uit de volgende leden:

naam FUnctiE DatUm
aFtREDEn

nEVEnFUnctiES

H.G.M. Sprunken Voorzitter 07-02-2019 Directeur-eigenaar van Archiktenkollektief

P. van Anraad Penning- 
meester

17-06-2019 Directeur-eigenaar Van Anraad BV,  
directeur Stichting de Baten

H. Ernest Lid 27-06-2020 Fotograaf, bestuurslid Stichting Utrechtse Aarde, 
Penningmeester Stichting Kunstcollecties Utrecht 
(SKU)

M. Verschoor – Boisen Lid 31-12-2021 Senior Commercial Manager at EDGE 
Technologies

De Raad van Toezicht van Sophia is 4 keer bij elkaar geweest, waarvan 1 keer via een 
conference call. De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren de financiële stand 
van zaken, het afscheid van voormalig directeur Marion Jacobse en de fusie met SWK030.

De Raad van toezicht bestond in 2018 uit de volgende leden:

naam FUnctiE DatUm
aFtREDEn

nEVEnFUnctiES 

H. Hendrikse Voorzitter 01-05-2022 Partner bij KBS advocaten

R. Rikze Lid 01-06-2019 Directeur Pensioenen & Verzekeren bij MN

M. van Vilsteren Lid 07-02-2019 Directeur/bestuurder bij NV SRO
Bestuurslid Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Gezamenlijk zijn de besturen van beide stichtingen 7 keer bij elkaar geweest om het fusie-
proces te bespreken. Notulist bij deze vergadering was een professionele notulist van 
Bureau Rosenbaum Select. In deze bijeenkomsten zijn besluiten genomen op het gebied 
van de juridische fusie (fusievoorstel), de financiële positie na fusie en de begroting 2019, 
het organogram, de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en de pensioenregeling, 
en de nieuwe naam. Ook is men apart van de directie bij elkaar gekomen om de nieuwe 
samenstelling van de Raad van Toezicht na fusie te bespreken.

Er is in februari 2019 besloten om de Raad van Toezicht na de fusie te verkleinen tot 5 leden 
met Mieke Verschoor (voorzitter), Philip van Anraad, Han Ernest, Hans Hendriks en Ralf Rikze. 
De laatste zal per 1 juni 2019 aftreden. Eind 2019 zal er een nieuw lid worden geworven.

Park Oog in Al 
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3 .
ac t i V i t E i t E n

Zowel Sophia als SWK030 hebben de doelstelling om betaalbare woon- en werkruimte te 
ontwikkelen en beheren voor kunstenaars, creatieven en culturele instellingen. Om deze 
doelstelling te realiseren organiseren wij verschillende activiteiten om onze doelgroepen beter 
te bereiken en te informeren. In 2018 hebben alle activiteiten plaatsgevonden onder de vlag 
van SWK030, maar dit hebben we alleen met de inzet van beiden teams kunnen realiseren.

3.1 netwerK Activiteiten

SWK connect

Na de lancering in oktober 2017 heeft SWK030 in 2018 een community manager aangesteld 
om de SWK030.CONNECT site verder te ontwikkelen en alle huurders hiervan kennis te la-
ten nemen. Alle profielen van de huurders zijn aangemaakt en we hebben diverse activiteiten 
georganiseerd.
Deze site is van waarde voor onze partners, bewoners in de wijk en huurders onderling om 
de kunst achter de voordeur van onze panden een gezicht te geven. Ook na de fusie is deze 
site meegegaan onder de naam Community en voegen we hier in 2019 de kunstenaars van 
Sophia aan toe.

SWK Lab

SWK030 had in het jaarplan 2018 een duidelijke doelstelling geformuleerd om het kennis-
centrum verder uit te werken in de rol van SWK Lab. Dit heeft zich in 2018 ontwikkeld tot een 
aantal ronde tafels, presentaties een meet-ups met verschillende partners. Zo zijn we aanwezig 
geweest bij een bijeenkomst van de Utrecht Development Board op initiatief van het KF Hein-
fonds. Het broedplaatsenbeleid van verschillende steden werd vergeleken, waaronder Rotter-
dam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Deze bijeenkomst heeft een vervolg gekregen in een 
kleiner gezelschap met het Centraal Museum, KF Heinfonds, HKU en SWK030. Belangrijkste 
vragen waren hoe we talent in en voor de stad behouden, en hoe we de juiste ruimtes vinden 
en ontwikkelen die meegroeien met de ambities van het culturele veld.

Dit zijn ook onderwerpen die wij twee keer per jaar agenderen met het landelijke netwerk 
Landen Overleg Atelierbeheerders (LOA). Het netwerk bestaat uit 15 atelierorganisaties in 
Nederland en 2 in Vlaanderen (Gent en Antwerpen). In 2019 bestaat dit netwerk 25 jaar en 
dit gaan we vieren met een interessante documentaire over de plekken die deze partners 
hebben ontwikkeld. Hiermee willen we laten zien hoe rijk de kennis over broedplaatsen is 
en wat we leren van de ervaringen van diverse steden. De rol van een atelierorganisatie 
mag zich de komende jaren gaan versterken gezien het feit dat wij ons met beperkte mid-
delen al decennia inzetten voor ruimte voor kunst in de stad tussen de krachten van beleid-
smakers en vastgoedontwikkelingen.

Vernissages herman van Veen arts center

Ook in 2018 hebben we de samenwerking met het Herman van Veen Arts Centre in Soest 
voortgezet. We nodigden verschillende huurders uit om hun werk te exposeren, waaronder 
Vincent de Boer, Raafat Ballan en Robert Roes.

Zomerfeest Haventuin - Nijverheidsweg 6
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Kunst op kantoor

We nodigden huurders uit om hun werk te exposeren bij ons op kantoor. Wanneer we 
bezoek hebben kunnen mensen gelijk zien wie er bij ons huurt en wat zij doen. Als iemand 
bij ons op kantoor exposeert nemen we dit gelijk mee in onze sociale mediakanalen. 
Daarmee laten we zien wat voor creatief talent er in Utrecht is. In 2018 deden we dit met 
Bas Lobik, Brigitte Heslenfeld, Anne Maréchal, Maja Badnjevic en Jop Vissers Vorstenbosch.

partners

Veel partijen maken het mogelijk dat wij onze activiteiten en doelstellingen kunnen rea-
liseren. Zoals onze huurders, waarmee we een aantal gevallen zeer intensief optrekken om 
ruimte te creëren voor hun programma en culturele activiteiten.
We hebben in 2018 nauw opgetrokken met De Nijverheid, als buren op de Vrijhaven. 
We hebben samen onderzoek gedaan naar de vormgeving van onze samenwerking op 
het terrein, en naar mogelijke invulling van het terrein van de vrijgekomen autosloperij.

De gemeente is ook een belangrijke partner. In het vormen van beleid, investeren in het 
realiseren van de ruimte en ondersteunen van onze organisatie. Daarnaast hebben ook 
Triodos Bank en het KF Heinfonds bijgedragen aan de realisatie van de Vrijhaven en zijn zij 
belangrijke partners gebleken. We hebben met het KF Heinfonds een samenwerking op het 
gebied van de Utrechtse Cultuurlening, waarin we gezamenlijk in de sector optrekken om 
deze faciliteit onder de aandacht te brengen.

Binnen het werkspoorkwartier zijn wij in 2018 aangeschoven bij het projectteam vanuit 
EFRO, dit wordt getrokken door Usi (University Sustainability Institute). Partners als Werk-
spoorkathedraal, Hof van Cartesius, Buurman Utrecht HKU, HU en Universiteit spreken wij 
op regelmatige basis. De bijdrage vanuit EFRO kunnen wij inzetten voor de ontwikkeling 
van de Haventuin en een communitymanager op de Vrijhaven.

We vinden ook steeds beter de weg naar vastgoedpartijen waarin we ook partners vinden 
die bereid zijn om ruimte voor kunst te bieden, zoals Campus Werkspoor, Urban Industrial 
(eigenaar de Vrijhaven) en AM (ontwikkelaar NPD-strook).

Om ruimte voor kunst te behouden en te creëren zijn al deze partners van groot belang en 
daarom is samenwerken met de culturele sector, de gemeente, financiers en de vastgoed-
partijen cruciaal. We hechten groot belang ook goede contacten te onderhouden met 
andere broedplaatsontwikkelaars of locaties, zoals Hooghiemstra, Kytopia, Vechtclub XL,  
de Stadstuin, de Createur en De Schaverij.

3.2 KAlenDer

27 maart en 13 april – Bijeenkomsten voor ondernemers i.s.m. cultuur+ondernemen

In samenwerking met de stichting Cultuur+Ondernemen hebben we twee sessies geor-
ganiseerd voor culturele ondernemers en kunstenaars. Door deze sessies in samenwerking 
met Cultuur+Ondernemen te organiseren kunnen we een bijdrage leveren aan de verdere 
professionele ontwikkeling van onze huurders en kennisuitwisseling stimuleren.
Op 27 maart hielden we een informatiebijeenkomst over de Utrechtse Cultuurlening voor 
onze huurders, waarin Jan Willem Campmans vertelde over hoe hij door middel van deze 
lening zijn onderneming als lichtkunstenaars kon starten.
Op 13 april vond er een sessie plaats over het schrijven van een Ondernemingsplan. 
Sébastien Kramer ging met de aanwezige huurders aan de slag met hoe je zo’n plan opzet, 
en wat de do’s en don’ts zijn.

19 april – Kirsten Jassies en social media voor culturele ondernemers

Kirsten Jassies, social media expert, kwam vertellen over social media voor kunstenaars en 
creatieve ondernemers. Ze deelde een rijk aanbod aan good-practices en gaf tips aan onze 

Raafat Ballan Maja Badnjevic
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huurders over hoe zij hun social media kanalen kunnen inzetten om hun verhaal te vertel-
len. Daarnaast keken we met onze huurders naar SWK030.CONNECT, ons online platform 
voor huurders, en hoe zij deze kunnen gebruiken om hun eigen werk te presenteren.

28 juni – Zomerfeest

Tijdens het zomerfeest kwamen voor het eerst de huurders van Sophies Kunstprojecten en 
SWK030 samen en konden de teams van Sophia en SWK030 kennismaken met elkaars 
huurders. Op het buitenterrein van de Havenloods lieten we iedereen kennis maken met 
het terrein. We keken vooruit hoe deze plek in 2019 een kersverse creatieve broedplaats zal 
zijn. Jos Witjes van De-Market, die ook plaats neemt op het buitenterrein, gaf een preview 
van hun plannen. Stichting De Nijverheid, onze buren bij de Havenloods, verzorgden de 
aankleding en de horeca.

Het zomerfeest was ook de lancering van Ruimte in Kaart, gemaakt door Het Huis van 
Betekenis. We hebben samen met ontwerp duo Koduijn alle locaties die Sophia en SWK030 
beheren in kaart gebracht. Deze kaart was de eerste uiting die Sophia en SWK030 in één 
overzicht samenbracht. Gelijk werd zichtbaar waar en hoeveel ruimte er is voor kunstenaars 
in Utrecht.

5 juli – Werkplek van de toekomst i.s.m. RaUm

Op het Berlijnplein worden plannen gemaakt voor de toekomst. In samenwerking met RAUM 
hebben wij onze huurders uitgenodigd om mee te denken over de werkplek van de toekomst. 
Plekken die passen in de stad van de toekomst, en die voldoen aan de wensen en eisen van 
vandaag en morgen. Wie kunnen daar beter over meedenken dan de kunstenaars en creatieve 
ondernemers van Utrecht?

7 oktober – Street art project muziekhuis Lombok

In oktober heeft de gevel van Muziekhuis Lombok een nieuw jasje gekregen. De Utrechtse 
graffitikunstenaar Munir de Vries (huurder op de Jutfaseweg) en Braziliaanse street-artist 
Nhobi hebben de muren van het gebouw veranderd in een venster naar de kunst. Het 
onbekende pand is nu een opvallende locatie geworden die de natuur rondom het pand 
en de muziek binnen het pand combineert. Op 7 oktober organiseerden we een buurtfeest 
met de wijk om de nieuwe muurschildering te vieren. Zo konden wijkbewoners een kijkje 
nemen in het gebouw en kennis maken met de kunstenaars en muzikanten uit de wijk.

Dit muurschildering project is een voorbeeld van de gevelprojecten die we op meerdere 
panden in de stad willen uitvoeren. Hiermee dragen we bij aan de zichtbaarheid van 
kunstenaars in de stad en versterken we de verbinding tussen de kunstenaars en de wijk.

Meer informatie is terug te vinden op onze website.

Bea van Frankenhuyzen - Nijverheidsweg 16C

https://deplaatsmaker.nl/maak-kennis/maak-kennis/onze-projecten/muziekhuis-lombok
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4 . 
p R o J E c t E n 
E n  Va S t g o E D - 
p o R t E F E U i L L E

4.1 BestAAnDe vAstgOeDPOrteFeUille

In de bestaande vastgoedportefeuille van SWK030 en Sophia waren in 2018 diverse ont-
wikkelingen. Het aantal verhuurde ruimtes en m2 van SWK030 en Sophia gezamenlijk is  
te vinden in bijlage.

OntwiKKelingen in vAstgOeDPOrteFeUille swK030:

Fort Blauwkapel (eigendom)

Per september 2018 is het huurcontract met coöperatie Theatertalent (bekend als Standplaats 
Utrecht) ingegaan. Dit is een nieuwe plek voor talentontwikkeling van podiumkunstenaars. 
Vijf Utrechtse podiumkunstinstellingen, Het Huis Utrecht, Theater Utrecht, SPRING Performing 
Arts Festival, DOX en Het Filiaal theatermakers, bundelen hier hun krachten om talentvolle 
theater- en dansmakers aan de stad te verbinden.
De buitengevel is in het najaar flink opgeknapt volgens het meerjaren onderhoudsplan. 
Dit geeft het pand een mooie nieuwe uitstraling ten behoeve van de nieuwe huurder. 
Standplaats Utrecht opende feestelijk op 18 november 2018.

Witte pand (eigendom)

In 2018 heeft het bestuur van SWK030 besloten om het pand te transformeren in een perma-
nente woon-werkruimte. Er is zeer veel vraag naar woon-werkruimtes in Utrecht, en er was in 
onze organisatie te weinig capaciteit om de artist in residence steeds voor korte duur te verhu-
ren. We vonden snel huurders, kunstenaars en creatieven, voor alle 4 de appartementen.

pauwstraat 13a (UVo)

In 2018 is het pand verbouwd en getransformeerd tot een beeldende kunst plek ten behoeve 
van het programma van BAK. In nauwe samenwerking met De Utrechtse Vastgoed Organisatie 
(UVO) en Culturele Zaken heeft SWK030 samen met BAK deze verbouwing uitgevoerd. 
De kantoren op de eerste verdieping zijn gerenoveerd, de foyer is flink aangepakt door de 
wanden op de vide te slopen, een nieuwe trap te plaatsen en er licht en lucht in te brengen. 
Er waren ook veel tegenvallers in deze renovatie doordat vanaf de start het pand constructief 
gebrekkig bleek. Door het openbreken kwamen deze gebreken aan het licht. Hierdoor moest 
bijvoorbeeld de vloer van de vide eruit en de trap extra constructieve ondersteuning krijgen. 
Ook de klimaatinstallatie werkte niet naar behoren, en hierover zijn we tot dit moment nog 
in gesprek met UVO. BAK heeft tussen de fases van de verbouwing door haar programma 
moeten laten doorgaan. Dit heeft veel flexibiliteit gevraagd van de organisatie.

Lange nieuwstraat (UVo)

Door het vertrek van BAK is Impakt begin 2018 in het pand aan de Lange Nieuwstraat 4 
getrokken. Dit pand gaf Impakt de kans om uit te breiden en een plek te vinden om in 
eigen pand programma te maken en het hele jaar door te presenteren. Zij hebben een plan 
gemaakt hoe dit uit te bouwen in de komende 3 jaar. SWK030 helpt Impakt in deze groei 
door tijdelijk een deel van de zaalverhuur nog op zich te nemen.

Superplint NPD Strook - AM ontwikkeling
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Lauwerecht 10 (eigendom)

De Ruimte ontwerpers (huurder Sophies aan het Hooghiemstraplein) hoorden dat Impakt 
weg zou gaan uit de ruimte aan de Lauwerecht. Zij hebben ons toen een plan gepresenteerd 
voor het opzetten van een huis voor illustratoren. Dit hebben ze vanwege deze kans versneld 
uitgewerkt. Een mooi plan om illustratoren een plek te bieden om te werken, te ontmoeten, te 
exposeren, genaamd Huis van Betekenis.
In september 2018 was het huis echt een feit, liep alles zoals verwacht en is het contract 
overgezet van De Ruimte ontwerpers naar de nieuw opgerichte stichting Huis van 
Betekenis.

muziekhuis -Loevehoutsedijk (eigendom)

In 2018 heeft SWK030 met het Muziekhuis een plan gemaakt samen met Planemos en 
architect Roderik van der Weijden om het pand meer uitstraling te geven. Er is een ontwerp 
gemaakt om de entree, de werkruimtes op de begane grond en de pantry op de eerste 
verdieping meer toegankelijk te maken. Ook zal er een aanduiding van het Muziekhuis op 
de gevel komen. Hiervoor worden momenteel financiële middelen geworven.

nijverheidsweg 16c (campus Werkspoor)

Dit pand hebben we in 2017 in gebruik genomen. Huurders op de begane grond hebben 
in 2018 het hele pand van binnen mooi opgeknapt en eigen gemaakt. Hiervoor hebben 
een groep huurders onder de naam Werkplaats Overvloed een succesvolle crowdfunding 
campagne gehouden. In december 2018 was iedereen aan het werk en hebben ze een 
gezamenlijke opening georganiseerd. Door alle ruimtes open te stellen en workshops te 
geven konden bezoekers kennis maken met de gebruikers van het pand. In oktober 2018 
hebben we het pand van Campus Werkspoor in het Werkspoorkwartier verder uitgebreid 
door op de eerste verdieping ruimtes te realiseren. Onder ander is het team van ’t Hoogt 
hier geland. In totaal telt het pand nu 18 ruimtes.

mgr. Van de Wetering (UVo)

In 2018 is het gehele pand verduurzaamd. De CV, het dak en de kozijnen zijn aangepakt. 
Deze aanpassingen moeten er voor zorgen dat de servicekosten (energielasten) flink kunnen 
worden verlaagd, en zo de huurverhoging deels wordt gecompenseerd.

OntwiKKelingen in vAstgOeDPOrteFeUille sOPHiA:

Vlampijpateliers (UVo)

De Vlampijpateliers is met 63 ateliers het grootste atelierpand voor beeldende kunstenaars 
in Utrecht. Oorspronkelijk zou het pand gesloopt worden om plaats te maken voor een 
weg, maar inmiddels is bekend dat de sloop niet meer nodig is. Daarom waren we al een 
aantal jaar met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden om dit pand voor de lange 
termijn te behouden als atelierpand.

In 2018 zijn, onder leiding van een nieuwe projectleider vanuit de gemeente, deze gesprek-
ken in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad in haar 
Voorjaarsnota geld beschikbaar heeft gesteld om het pand te kunnen renoveren. Na dit 
besluit is er in september een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd met de huurders in het 
pand. Op dat moment werd ervan uit gegaan dat de renovatie in het najaar van 2019 zou 
kunnen beginnen. Dit bleek al snel niet meer haalbaar. We gaan er nu vanuit dat de renova-
tie in de eerste helft van 2020 alsnog kan beginnen.

4.2 nieUwe PrOJecten

Er is in 2018 verder invulling gegeven aan diverse nieuwe projecten. Er zijn nieuwe huur-
contracten gesloten. Ook zijn een aantal projecten niet doorgegaan of op een lager pitje 
gezet. Dit zijn bijvoorbeeld het Lumax pand waar wij met de gemeente (UVO) niet tot over-
eenstemming zijn gekomen over de huurprijs. Verder is de ontwikkeling aan de Havenweg in 
het Werkspoorkwartier (n.a.v. een haalbaarheidsonderzoek in 2017) op een lager pitje gezet, 
omdat we zijn gestart op de Nijverheidsweg 6 in hetzelfde gebied. Ook het Wolvenplein is 
een lange termijn project waarbij afhankelijk is wie de tender gaat winnen (2019/2020) en 
hoe de eindbelegger omgaat met de maatschappelijke huurprijs voor kunstenaars en culturele 
instellingen. We zijn met een consortium hierover in gesprek.

in deze nieuwe projecten zijn SWK030 en Sophia in aanloop naar de fusie gezamenlijk opgetrokken,

nijverheidsweg 6 – havenloods en haventuin

Begin 2018 is een oude loods op het voormalige Van Vliet-terrein aan de Nijverheidsweg 
in het Werkspoorkwartier in beeld gekomen als een potentiële locatie. Op het terrein was 
al Stichting De Nijverheid gehuisvest die daar ruimtes voor kunstenaars had gerealiseerd. 
Vanaf maart zijn gesprekken met de eigenaar gevoerd over de huur van deze loods en het 
naastgelegen terrein van ruim 5.000 m2. Tegelijk met deze gesprekken hebben we met 
De Nijverheid, Ekko en een aantal andere partijen plannen gemaakt voor de herontwikke-
ling van dit verrommelde terrein tot een levendige creatieve broedplaats. Onder de naam 
“De Vrijhaven Utrecht” gaan we met hen samenwerken om dit terrein een aantrekkelijke 
culturele bestemming te geven.

In april hebben we Urbanizer Architecten geselecteerd voor de verbouwing van de loods, 
die inmiddels tot De Havenloods is omgedoopt. Op basis van een programma van eisen 
is een schetsontwerp gemaakt waarin 58 werkruimtes met in totaal meer dan 2.000 m2 
vloeroppervlakte worden voorzien. Daarna zijn gesprekken gevoerd met Groenluik aan-
nemers over het vormen van een bouwteam om dit project zo snel mogelijk en zoveel 
mogelijk volgens circulaire bouwprincipes te kunnen realiseren.

Parallel met het ontwerpproces zijn we aan de slag gegaan om de financiering van dit 
project rond te krijgen. Het project is deels gefinancierd uit eigen vermogen, Triodos 
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Bank, KF Heinfonds, de gemeente Utrecht, een bijdrage van de eigenaar. Ook zijn we 
toegetreden tot het project vanuit EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

In juli is de huurovereenkomst met de verhuurder van het terrein en de loods getekend. 
Gedurende de zomer is het definitieve ontwerp gemaakt voor de Havenloods, en heeft 
Charlotte Ernst van Hof van Cartesius een inrichtingsplan voor het buitenterrein, de 
Haventuin, gemaakt.

Vanaf november is de aannemer begonnen met de voorbereidingen voor de verbouwing 
van de Havenloods. In april 2019 is de verbouwing zo goed als afgerond en zijn de eerste 
huurders in het pand getrokken.

Superplint npD-Strook

In 2017 heeft projectontwikkelaar AM de tender gewonnen voor nieuwbouw van drie woon-
blokken tussen de Brailledreef en Winkelcentrum Overvecht. Onderdeel van dit plan was het 
creëren van een creatieve plint onder één van die bouwblokken met in totaal ruim 2.300 m2 
aan vloeroppervlakte. In februari en maart zijn gesprekken gevoerd met de projectontwikke-
laar over onze rol bij de invulling van deze zogenaamde ‘superplint’. In mei en juni hebben 
wij LaGroup, een adviesbureau op het gebied van cultuur en vrije tijd, de opdracht gegeven 
om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar onze rol in dit project. Hierbij zijn verschillende 
scenario’s voor deze locatie geformuleerd. Op basis hiervan hebben we met de projectontwik-
kelaar verdere stappen gezet om de invulling voor deze locatie te realiseren. Zo is er in novem-
ber een presentatiemiddag geweest in het Muziekhuis aan de Loevehoutsedijk waar we enige 
tientallen geïnteresseerden over onze plannen hebben geïnformeerd. Ook is er een informatie-
brochure gemaakt, die is verspreid onder ons netwerk. Daarna is met ruim 10 partijen verder 
gesproken over de mogelijke invulling. Begin 2019 is nog geen definitieve keuze gemaakt over 
de precieze invulling voor deze locatie en hebben wij nog geen contract getekend.

Shelter – Vliegbasis Soesterberg

In 2018 zijn wij in gesprek gekomen met Stichting Het Utrechts Landschap over de culturele 
invulling van een shelter op de Vliegbasis Soesterberg. Gezien de bijzondere locatie, een 
lege shelter van 800 m2 waarin ateliers moesten worden gebouwd in een beschermd 
natuurgebied, hebben we actief naar huurders gezocht die dit konden en wilden realiseren. 
Er zijn 4 kunstenaars gevonden van voormalig Das Spectrum, die graag samen ruimtes 
wilden bouwen in de shelter en die geïnteresseerd waren om in goed overleg met Het 
Utrechts Landschap een werkplek te realiseren in dit natuurgebied. Het huurcontact is per 
juli getekend met een huurvrije periode van 4 maanden om de kunstenaars de ruimte 
te geven om hun ateliers te bouwen in de shelter. Het Utrechts Landschap is blij met de 
kunstenaars op het terrein en heeft ons benaderd om in 2019 een tweede shelter te huren. 
Hierover zijn we met kunstenaars in gesprek.

culturele Voorziening Leidsche Rijn centrum – Berlijnplein

Sinds medio 2018 is SWK030/ Sophia betrokken bij de invulling van de Culturele Voor-
ziening Leidsche Rijn Centrum. Wij zijn gevraagd om te adviseren over het uitwerken van 
de ambities en invulling van de ruimte voor meerdere culturele partijen en kunstenaars. Zo 
zijn wij als partner betrokken om de identiteit van de kavel, de vertaling naar ruimte en de 
businesscase verder vorm te geven. Er is op structurele basis een projectteam samengesteld 
met een projectleider van de gemeente als opdrachtgever, RAUM als pionier en Place-
makers op de kavel, wij als facilitator van ruimte voor kunst en een externe adviseur. Het 
projectteam heeft eind 2018 geleid tot een visie/ontwikkelkader, waaraan op moment van 
schrijven nog steeds wordt gewerkt. Medio 2020 besluit het College van B&W en de 
gemeenteraad over de investering en de verdere uitwerking van deze visie.

Superplint NPD Strook - AM ontwikkeling Berlijnplein - Culturele Voorziening Leidsche Rijn Centrum
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5 . 
F i n a n c i Ë n  E n 
B E D R i J F S Vo E R i n g

5.1 tOelicHting JAArreKening 2018 swK030

Het resultaat van SWK030 was negatief. De fusie en een derde ziektejaar van de voormalig 
directeur waren niet begroot. Het nieuwe project aan de Nijverheidsweg, waarvoor al in 
het najaar huur moest worden betaald maar nog geen inkomsten tegenover stonden was 
eveneens niet begroot. Er moest tevens een extra voorziening worden opgenomen in 2018 
voor groot onderhoud in 2020.

Baten

De omzet bestaat uit huurinkomsten. Er is extra opbrengst gerealiseerd op de Pauwstraat 
en Nijverheidsweg 16 en een betere bezetting van het Witte Pand (Anthoniedijk) en de 
Makassarstraat. De leegstand was 1,19% (geen begroot percentage beschikbaar).
De structurele subsidie was begroot o.b.v. 2017 (met indexering van 1,8%) en eenmalig 
verhoogd wegens extra subsidie voor de doelstellingen in het jaarplan 2018. Er is in 2018 
ook een eenmalige subsidie verstrekt voor het fusietraject, die in de begroting nog niet 
bekend was. 

Directe kosten

De directe kosten zijn hoger dan begroot, onder andere door de huur van de uitbreiding 
van de Nijverheidsweg 16 en de Shelter. Verder moest er vanaf november huur betaald 
worden voor de Nijverheidsweg 6, waar de Havenloods gerealiseerd wordt, terwijl de 
huuropbrengst daarvan pas vanaf april 2019 gaat lopen.

overige kosten

Overige kosten bestaan uit personeelskosten. De verkoopkosten zijn hoger dan begroot 
vanwege het feit dat we extra inspanningen hebben verricht t.b.v. de doelstellingen, gedekt 
door de eenmalige extra subsidie.

De algemene kosten zijn hoger dan begroot, onder andere omdat de kosten voor accoun-
tant en externe administratie hoger waren dan begroot. Ook zijn de kosten voor fusie met 
Stichting Sophia onder deze post opgenomen, deze kosten zijn gedeeltelijk gedekt door de 
eenmalige subsidie en de rest 50-50 verdeeld over SWK030 en Sophia.

Balans

Het vrij besteedbare vermogen stijgt door het resultaat (tot 5% van het balanstotaal).

Anne Maréchal - Makassarstraat 84
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5.2 tOelicHting JAArreKening 2018 sOPHiA

Het resultaat van Sophia was positief. Met het oog op de fusie is uitgegaan van een ‘status 
quo’ principe en zijn er geen nieuwe projecten opgepakt. Er is een vrijval in de voorzieningen 
groot onderhoud door een aanpassing in het meerjaren onderhoudsplan.

Baten

De omzet bestaat uit huurinkomsten. De leegstand was in 2018 was 3,3% (begroot 3,1%). 
De structurele subsidie is ongewijzigd.

Directe kosten

De directe kosten met betrekking tot het beheer van de panden waren zoals begroot.

overige kosten

De overige kosten bestaan uit personeelslasten, verkoopkosten en algemene kosten.
De verkoopkosten zijn lager dan begroot: de voorziene aanpassingen aan de website  
zijn uitgebleven en er is veel minder aan representatie uitgegeven.

De algemene kosten zijn hoger dan begroot, dat komt onder andere doordat er een samen-
stellende verklaring van de accountant was begroot. Dit moest in het licht van de voorge-
nomen fusie toch een goedkeurende verklaring worden, dat betekent een veel uitgebreider 
controle. Bovendien werd het raadzaam gevonden de controle te laten uitvoeren door dezelf-
de accountant die de jaarrekening van SWK030 controleert. Deze – voor Sophia – nieuwe 
accountant had hiervoor meer tijd nodig omdat het de eerste keer was. Dat kost meer.

Verder zijn er meer uitgaven geweest aan advieskosten en heeft Sophia een – niet begrote 
– eigen bijdrage aan de kosten voor de fusie met SWK030 gedaan. 
De voorziening voor reorganisatie valt geheel vrij in 2018. De kosten waren in 2017 voor zien 
en hebben in 2018 ongewijzigd tot uitgaven geleid. Per 1 november 2018 is het dienstverband 
van de voormalige directeur definitief beëindigd.

Balans

Het vrij besteedbare vermogen neemt toe met het positieve resultaat. De voorziening groot 
onderhoud komt te vervallen en toegevoegd aan het eigen vermogen (13% van het balans-
totaal).

Draaiweg 51
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6 . 
Vo o R U i t B L i K  2 0 1 9 
D E p L a at S m a K E R

6.1 PiJlers JAArPlAn 2019

In het jaarplan 2019 hebben we een aantal pijlers opgenomen gebaseerd op de meerjaren-
plannen 2017-2020 van zowel Sophia als SWK030. Hierbij hebben we tevens de ambitie 
meegenomen die wij als nieuwe organisatie hebben en de rol die wij in het veld willen 
vervullen.

De PiJlers vAn Het JAArPlAn ziJn Als vOlgt;

1.  Zichtbaarheid vergroten: dit betekent meer zichtbaar maken wat er in onze panden door 
kunstenaars en instellingen wordt gedaan, en de connectie met de wijk/stad maken.

2.  Samenwerken: dit betekent dat wij actief samenwerking aangaan met culturele partijen, 
onderwijsinstellingen (HKU) en vastgoedpartijen om ruimte beter te kunnen ontwikkelen 
en onze kennis up-to-date te houden.

3.  Nieuwe juiste ruimte realiseren: wij beheren totaal gezamenlijk 26.000 m2, ruim 500 
ruimtes in 42 panden 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 bijvoorbeeld meer experimenteerruimte of juist woon-
werkruimte) of juist ruimte voor een specifieke doelgroep (zoals starters). Doorstroming 
van ruimtes is hierin ook een thema.

4.  Duurzaamheid: de portefeuille panden bestaat uit een mix van grootte, bouwjaren, 
monu menten, nieuwbouw en herbestemmingen. Dit maakt ‘one size fits all’-oplossing  
niet mogelijk en fasering noodzakelijk.

Brigitte Heslenfeld - Concordia 67a
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KengetAllen 2018 swK + sOPHiA

Aantal panden in beheer 42

Aantal panden eigendom 17

Aantal gehuurd van UVO 16

Aantal gehuurd corporaties/bedrijven 9

Aantal ruimten 486

Ateliers/werkruimte categorie A* 253

Kantoren/werkplaatsen categorieen B en C* 130

Muziekstudio’s 18

Zaal/overig 35

Opslag 16

Woonateliers 34

Aantal tijdelijke ruimtes 72

Aantal permanente ruimtes 414

Leegstand (% van de omzet) 1,88%

Aantal beheerde m2 VVO 26.108

Aantal m2 permanente verhuur 22.996

Aantal m2 tijdelijke verhuur 3.112

Aantal huurders in panden 01-01-18 31-12-18

Aantal contracten 467 481

Aantal medegebruikers 152 166

TOTAAL 619 647

Aantal ingeschrevenen/wachtlijst 01-01-18 31-12-18

A 303 354

B 288 352

C 160 189

TOTAAL 751 895

* A: autonome kunstenaars

 B: toegepaste kunstenaars

 C: kunstinstellingen, makers en creatieve ondernemers

B i J L ag E  1 
K E n g E ta L L E n  2 0 1 8

Kersenboomgaard - Emmy van Lokhorststraat 2-60
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