
Technische Sessie Broedplaatsen

30 augustus 2021
Boost, Danie Theronstr. 2 Amsterdam

Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam

Technische Sessie Broedplaatsen

Datum Maandag 30 augustus
Locatie Boost
Adres Danie Theronstraat 2
Tijd Van 15.00 tot 17.00 uur
Moderator Jaap Schoufour

Programma

Tijd Wat Wie Organisatie Thema

14.45 Inloop
15.00 Aanvang Jaap Schoufour BOMRA / Stipo Welkom, intro en doel bijeenkomst
15.05 Woordje Ramon Schleijpen Boost Waar zitten we, wat is Boost ?

A. Negatieve impact - huidig beleid

15.10 Presentatie Hay Schoolmeesters BOMRA Consequenties bezuiniging en geen continuering 
broedplaatsenbeleid

15.20 Presentatie Simon van Dommelen BOMRA / Lola Dilemma's leegstandstender
15.30 Presentatie Hay Schoolmeesters BOMRA Kostprijs dekkende huur

Kortlopende contracten
Ontbreken integrale view
Motie broedplaatsen - niet uitgevoerd

15.40 Vragen / opmerkingen /discussie

B. Positieve impact - meerwaarde broedplaatsen

15.50 Presentatie Liesbeth van Walsum REBEL Economische impact
16.05 Presentatie Sebastian Duchene MAEX Sociaal maatschappelijke impact a.d.h.v. Maex 

profielen broedplaatsen
16.15 Vragen / opmerkingen /discussie

C. Perspectief - broedplaats van de toekomst

16.30 Presentatie Karien van Assendelft BOMRA / T85 5 poten en broedplaats nieuwe stijl
Integraler gebruik van maatschappelijk  vastgoed

16.45
Presentatie Isis van der Well Amsterdamse 

Kunstraad
Advies inzake broedplaatsen

16.50 Vragen / opmerkingen /discussie Gericht op hoe nu verder, wat is er nodig ?

17.00 Einde Jaap Schoufour Afspraken en Afronding

Drankje en hapje na afloop



Hay Schoolmeesters
(BOMRA / de Verademing)

Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam

Technische Sessie Broedplaatsen

Datum Maandag 30 augustus
Locatie Boost
Adres Danie Theronstraat 2
Tijd Van 15.00 tot 17.00 uur
Moderator Jaap Schoufour

Programma

Tijd Wat Wie Organisatie Thema

14.45 Inloop
15.00 Aanvang Jaap Schoufour BOMRA / Stipo Welkom, intro en doel bijeenkomst
15.05 Woordje Ramon Schleijpen Boost Waar zitten we, wat is Boost ?

A. Negatieve impact - huidig beleid

15.10 Presentatie Hay Schoolmeesters BOMRA Consequenties bezuiniging en geen continuering 
broedplaatsenbeleid

15.20 Presentatie Simon van Dommelen BOMRA / Lola Dilemma's leegstandstender
15.30 Presentatie Hay Schoolmeesters BOMRA Kostprijs dekkende huur

Kortlopende contracten
Ontbreken integrale view
Motie broedplaatsen - niet uitgevoerd

15.40 Vragen / opmerkingen /discussie

B. Positieve impact - meerwaarde broedplaatsen

15.50 Presentatie Liesbeth van Walsum REBEL Economische impact
16.05 Presentatie Sebastian Duchene MAEX Sociaal maatschappelijke impact a.d.h.v. Maex 

profielen broedplaatsen
16.15 Vragen / opmerkingen /discussie

C. Perspectief - broedplaats van de toekomst

16.30 Presentatie Karien van Assendelft BOMRA / T85 5 poten en broedplaats nieuwe stijl
Integraler gebruik van maatschappelijk  vastgoed

16.45
Presentatie Isis van der Well Amsterdamse 

Kunstraad
Advies inzake broedplaatsen

16.50 Vragen / opmerkingen /discussie Gericht op hoe nu verder, wat is er nodig ?

17.00 Einde Jaap Schoufour Afspraken en Afronding

Drankje en hapje na afloop



Effecten bezuiniging broedplaatsen

Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam
Amsterdam, 30 augustus 2021



Budget Bureau Broedplaatsen

Collegeperiode 2019 t/m 2022

2019: 3,5 miljoen

2020: 2,7 miljoen

2021: 2,7 miljoen

2022: 1,7 miljoen

Totaal bezuiniging: 3,4 miljoen



2019 2020 2021 2022

3.500.000

2.700.000 2.700.000

1.700.000

3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

Aanvang 14.000.000
Werkelijk 10.600.000



Inventarisatie 
Belangengroep Broedplaatsondernemers MRA

4 soorten broedplaatsen:

• Broedplaatsen met subsidie BBP

• Broedplaatsen zonder subsidie BBP

• Leegstandbeheer (creatief en maatschappelijk)

• Andere panden



Overzicht 2021



Aflopende overeenkomsten 
broedplaatsen



Aflopende overeenkomsten 
leegstandbeheer



2021 2022 2023 2024 2025 2026

158.336

138.929

118.311

104.522

81.694
71.617

170.509 170.509 170.509 170.509 170.509 170.509



Specificatie panden



46%

30%

12%

12%

Gemeentelijk 
Vastgoed

Anders

Eigendom

Leegstand
beheer

Aandeel in aantal broedplaatsen



40%

30%

18%

12%

Aandeel in aantal m2 broedplaats

Gemeentelijk 
Vastgoed

Anders

Eigendom

Leegstand
beheer



46%

30%

12%

12%
Gemeentelijk
Vastgoed

Anders

Eigendom

Leegstand
beheer

40%

30%

18%

12%

Leegstand
beheer

Gemeentelijk
Vastgoed

Anders

Eigendom

Aantal Broedplaatsen Aantal m2



Specificatie panden aflopend



Samenvatting



Conclusie

• 32.000 m2 weg in komende 2 jaar
• 900 mensen zonder werkplek

• 79.000 m2 weg in 5 jaar
• 2.800 mensen zonder werkplek

Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam
Amsterdam, 30 augustus 2021



Simon van Dommelen
(BOMRA / Lola, beeld bij de presentatie)

Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam

Technische Sessie Broedplaatsen

Datum Maandag 30 augustus
Locatie Boost
Adres Danie Theronstraat 2
Tijd Van 15.00 tot 17.00 uur
Moderator Jaap Schoufour

Programma

Tijd Wat Wie Organisatie Thema

14.45 Inloop
15.00 Aanvang Jaap Schoufour BOMRA / Stipo Welkom, intro en doel bijeenkomst
15.05 Woordje Ramon Schleijpen Boost Waar zitten we, wat is Boost ?

A. Negatieve impact - huidig beleid

15.10 Presentatie Hay Schoolmeesters BOMRA Consequenties bezuiniging en geen continuering 
broedplaatsenbeleid

15.20 Presentatie Simon van Dommelen BOMRA / Lola Dilemma's leegstandstender
15.30 Presentatie Hay Schoolmeesters BOMRA Kostprijs dekkende huur

Kortlopende contracten
Ontbreken integrale view
Motie broedplaatsen - niet uitgevoerd

15.40 Vragen / opmerkingen /discussie

B. Positieve impact - meerwaarde broedplaatsen

15.50 Presentatie Liesbeth van Walsum REBEL Economische impact
16.05 Presentatie Sebastian Duchene MAEX Sociaal maatschappelijke impact a.d.h.v. Maex 

profielen broedplaatsen
16.15 Vragen / opmerkingen /discussie

C. Perspectief - broedplaats van de toekomst

16.30 Presentatie Karien van Assendelft BOMRA / T85 5 poten en broedplaats nieuwe stijl
Integraler gebruik van maatschappelijk  vastgoed

16.45
Presentatie Isis van der Well Amsterdamse 

Kunstraad
Advies inzake broedplaatsen

16.50 Vragen / opmerkingen /discussie Gericht op hoe nu verder, wat is er nodig ?

17.00 Einde Jaap Schoufour Afspraken en Afronding

Drankje en hapje na afloop



dit object 
wordt 

beheerd door

www.leegstandoplossers.nl

komt tot leven





























Hay Schoolmeesters
(BOMRA / de Verademing)

Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam

Technische Sessie Broedplaatsen

Datum Maandag 30 augustus
Locatie Boost
Adres Danie Theronstraat 2
Tijd Van 15.00 tot 17.00 uur
Moderator Jaap Schoufour

Programma

Tijd Wat Wie Organisatie Thema

14.45 Inloop
15.00 Aanvang Jaap Schoufour BOMRA / Stipo Welkom, intro en doel bijeenkomst
15.05 Woordje Ramon Schleijpen Boost Waar zitten we, wat is Boost ?

A. Negatieve impact - huidig beleid

15.10 Presentatie Hay Schoolmeesters BOMRA Consequenties bezuiniging en geen continuering 
broedplaatsenbeleid

15.20 Presentatie Simon van Dommelen BOMRA / Lola Dilemma's leegstandstender
15.30 Presentatie Hay Schoolmeesters BOMRA Kostprijs dekkende huur

Kortlopende contracten
Ontbreken integrale view
Motie broedplaatsen - niet uitgevoerd

15.40 Vragen / opmerkingen /discussie

B. Positieve impact - meerwaarde broedplaatsen

15.50 Presentatie Liesbeth van Walsum REBEL Economische impact
16.05 Presentatie Sebastian Duchene MAEX Sociaal maatschappelijke impact a.d.h.v. Maex 

profielen broedplaatsen
16.15 Vragen / opmerkingen /discussie

C. Perspectief - broedplaats van de toekomst

16.30 Presentatie Karien van Assendelft BOMRA / T85 5 poten en broedplaats nieuwe stijl
Integraler gebruik van maatschappelijk  vastgoed

16.45
Presentatie Isis van der Well Amsterdamse 

Kunstraad
Advies inzake broedplaatsen

16.50 Vragen / opmerkingen /discussie Gericht op hoe nu verder, wat is er nodig ?

17.00 Einde Jaap Schoufour Afspraken en Afronding

Drankje en hapje na afloop



Dilemma’s broedplaatsen

Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam
Amsterdam, 30 augustus 2021





• Kostprijsdekkende huur

• Kortlopende contracten

• Ontbreken integrale view

• De praktijk: motie e.a.





Kostprijs dekkende huur

• te hoog voor (veel) broedplaatsen

• geen inzage in opbouw huur

• doorberekening kapitaallasten





Kortlopende contracten

• zelden langer dan 5 jaar

• kapitaalverspilling

• niet duurzaam



Ontbreken integrale view



Motie broedplaatsen



Het college op te dragen: 

• G & O in samenwerking met BBP
een inventarisatie te laten maken van 
broedplaatsen
waarvan het contract nog deze
collegeperiode afloopt
met het oog op (her)ontwikkeling





• Waar mogelijk het contract met min. 1 jaar
en bij voorkeur langer te verlengen, 
om zo bestaande broedplaatsen
een adempauze te geven
in deze moeilijke tijd; 





• De resultaten hiervan
uiterlijk in het tweede kwartaal 2021 
aan de raad mede te delen





Conclusie

•  Intenties Gemeente
•  Praktijk op maat
•  Los dilemma’s op

Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam
Amsterdam, 30 augustus 2021



Liesbeth van Walsum
(Rebel Group)

Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam

Technische Sessie Broedplaatsen

Datum Maandag 30 augustus
Locatie Boost
Adres Danie Theronstraat 2
Tijd Van 15.00 tot 17.00 uur
Moderator Jaap Schoufour

Programma

Tijd Wat Wie Organisatie Thema

14.45 Inloop
15.00 Aanvang Jaap Schoufour BOMRA / Stipo Welkom, intro en doel bijeenkomst
15.05 Woordje Ramon Schleijpen Boost Waar zitten we, wat is Boost ?

A. Negatieve impact - huidig beleid

15.10 Presentatie Hay Schoolmeesters BOMRA Consequenties bezuiniging en geen continuering 
broedplaatsenbeleid

15.20 Presentatie Simon van Dommelen BOMRA / Lola Dilemma's leegstandstender
15.30 Presentatie Hay Schoolmeesters BOMRA Kostprijs dekkende huur

Kortlopende contracten
Ontbreken integrale view
Motie broedplaatsen - niet uitgevoerd

15.40 Vragen / opmerkingen /discussie

B. Positieve impact - meerwaarde broedplaatsen

15.50 Presentatie Liesbeth van Walsum REBEL Economische impact
16.05 Presentatie Sebastian Duchene MAEX Sociaal maatschappelijke impact a.d.h.v. Maex 

profielen broedplaatsen
16.15 Vragen / opmerkingen /discussie

C. Perspectief - broedplaats van de toekomst

16.30 Presentatie Karien van Assendelft BOMRA / T85 5 poten en broedplaats nieuwe stijl
Integraler gebruik van maatschappelijk  vastgoed

16.45
Presentatie Isis van der Well Amsterdamse 

Kunstraad
Advies inzake broedplaatsen

16.50 Vragen / opmerkingen /discussie Gericht op hoe nu verder, wat is er nodig ?

17.00 Einde Jaap Schoufour Afspraken en Afronding

Drankje en hapje na afloop



Onderbouwen & benutten 

Meerwaarde creatieve 
bedrijfshuisvesting 



1. Systematiek ‘Ladder der Bekostiging’

2. Multiplier creatieve bedrijfshuisvesting

3. Vergelijking met if not scenario & wonen

4. Overzicht gesprekspartners

5. Tot slot: andere effecten/ inzichten

Inhoud



Directe financiële baten

Indirecte financiële baten

Niet-financiële, monetariseerbare baten

Niet-financiële, niet monetariseerbare baten

kosten baten

EUR

1. Systematiek ‘Ladder der Bekostiging’



Directe financiële baten
- Opbrengst huur

- Omzet programmering/ events, etc.

- Huurafdracht/ koperslasten

Indirecte financiële baten
- Behoud/ borging werkgelegenheid en eigen banen

- Minder uitkeringen door meer werkgelegenheid

- Extra inkomsten belastingen (BTW, inkomsten- en 

vennootschapsbelasting, etc.) 

- Economische activiteit leidt tot toeleveranties en partnerschap

- Omzetstijging aanpalende retail/ ondernemers (o.a. meer publiek)

- Minder beheerslasten bij overnemen fysiek beheer & onderhoud gebouw 

& omgeving

- Toename OZB door waardestijging vastgoed

- Waardestijging omliggend vastgoed

- Waardestijging betreffende vastgoed 

- Omzet bedrijven

Niet-financiële, monetariseerbare baten

Niet-financiële, niet monetariseerbare baten

kosten baten

EUR

- Gemeente, ondernemers zelf

- Gemeente

- Rijk, gemeente

- Andere bedrijven/ partners

- Omliggende ondernemers

- Gemeente

- Gemeente

- Gemeente, eigenaren, ontwikkelaars
- Initiële pandeigenaar

- Cultureel ondernemer(s)

- Atelierorganisatie

- Atelierorganisatie, organisators

- Initiële pandeigenaar, financier

Baathebber

1. Systematiek ‘Ladder der Bekostiging’



Directe financiële baten
- Opbrengst huur

- Omzet programmering/ events, etc.

- Huurafdracht/ koperslasten

Indirecte financiële baten
- Behoud/ borging werkgelegenheid en eigen banen

- Minder uitkeringen door meer werkgelegenheid

- Extra inkomsten belastingen (BTW, inkomsten- en 

vennootschapsbelasting, etc.)

- Economische activiteit leidt tot toeleveranties en partnerschap

- Omzetstijging aanpalende retail/ ondernemers (o.a. meer publiek)

- Minder beheerslasten bij overnemen fysiek beheer & onderhoud gebouw 

& omgeving

- Toename OZB door waardestijging vastgoed

- Waardestijging omliggend vastgoed

- Waardestijging betreffende vastgoed 

- Omzet bedrijven

Niet-financiële, monetariseerbare baten
- Minder schooluitval door actieve leerlingbegeleiding

- Betere weerbaarheid betrokken ondernemers

- Activerende rol in buurt, minder kosten sociaal beheer

Niet-financiële, niet monetariseerbare baten
- Meer geluksbeleving burgers

- Betere kwaliteit leefomgeving/ leefbaarheid algemeen

- Uitbouw cultuur en kunst voor toekomstige generaties

kosten baten

EUR
- Gemeente/ provincie/ Rijk

- Gemeente en buurtbewoners

- Overheden, evt. private stichting

- Gemeente

- Gemeente, zorgverzekeraar

- Gemeente

- Gemeente, ondernemers zelf

- Gemeente

- Rijk, gemeente

- Andere bedrijven/ partners

- Omliggende ondernemers

- Gemeente

- Gemeente

- Gemeente, eigenaren, ontwikkelaars
- Initiële pandeigenaar

- Cultureel ondernemer(s)

- Atelierorganisatie

- Atelierorganisatie, organisators

- Initiële pandeigenaar, financier

Baathebber

1. Systematiek ‘Ladder der Bekostiging’



2. Multiplier creatieve bedrijfshuisvesting
Kwantificeerbare economische effecten

Verhuren van creatieve 

bedrijfsruimte/ broedplaatsen
BESTEDINGSIMPULS WAARDE-CREATIE

huursom/ koperslasten huuropbrengsten

servicekosten

inkomen huurders

waardestijging vastgoed

besparing uitkeringen



2. Multiplier creatieve bedrijfshuisvesting
Voorbeeldcasus: Broedplaats LELY (bij een exploitatietermijn van 15 jaar) 

Verhuren van creatieve 

bedrijfsruimte/ broedplaatsen
BESTEDINGSIMPULS WAARDE-CREATIE

huursom/ koperslasten huuropbrengsten

servicekosten

inkomen huurders

waardestijging vastgoed

besparing uitkeringen

EUR 1,5 miljoen EUR 6,8 miljoen

EUR 2,3 miljoen

EUR 33,7 miljoen

EUR 0,5 miljoen

EUR 1,0 miljoen



2. Multiplier creatieve bedrijfshuisvesting
Voorbeeldcasus: Broedplaats LELY (bij een exploitatietermijn van 15 jaar) 

Verhuren van creatieve 

bedrijfsruimte/ broedplaatsen
BESTEDINGSIMPULS WAARDE-CREATIE

huursom/ koperslasten huuropbrengsten

servicekosten

inkomen huurders

waardestijging vastgoed

besparing uitkeringen

EUR 1,5 miljoen EUR 42,8 miljoen EUR 1,5 miljoen



2. Multiplier creatieve bedrijfshuisvesting
Voorbeeldcasus: Broedplaats LELY (bij een exploitatietermijn van 15 jaar) 

Verhuren van creatieve 

bedrijfsruimte/ broedplaatsen
BESTEDINGSIMPULS WAARDE-CREATIE

huursom/ koperslasten huuropbrengsten

servicekosten

inkomen huurders

waardestijging vastgoed

besparing uitkeringen

EUR 1,5 miljoen EUR 42,8 miljoen EUR 1,5 miljoen

MULTIPLIER:

Bestedingsimpuls + waarde-creatie / kosten vastgoed

(EUR 42,8 miljoen + EUR 1,5 miljoen) / (EUR 1,5 miljoen) = EUR 30 



2. Multiplier creatieve bedrijfshuisvesting
Voorbeeldcasus: Broedplaats LELY (bij een exploitatietermijn van 15 jaar) 

Verhuren van creatieve 

bedrijfsruimte/ broedplaatsen
BESTEDINGSIMPULS WAARDE-CREATIE

huursom/ koperslasten huuropbrengsten

servicekosten

inkomen huurders

waardestijging vastgoed

besparing uitkeringen

EUR 1,5 miljoen EUR 42,8 miljoen EUR 1,5 miljoen

MULTIPLIER:

Bestedingsimpuls + waarde-creatie / kosten vastgoed

(EUR 42,8 miljoen + EUR 1,5 miljoen) / (EUR 1,5 miljoen) = EUR 30 

Oftewel: elke in het vastgoed geïnvesteerde euro t.b.v. het huisvesten van creatieve bedrijven 

genereert €30 aan extra bestedingen en waarde-creatie



3. Vergelijking met if not scenario & wonen

I. 
Huurinkomsten + 
servicekosten 

II. 
Inkomen
huurders

III. 
Omzetstijging
derden

IV. 
Waardestijging
vastgoed

V. 
Waardestijging
omliggend vg

VI. 
Besparing
uitkeringen 

Creatieve 
bedrijfshuisv.

+/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+

If not 
-/- -/- -/- +/- -/- -/-

Wonen
(koop)

-/- -/- +/- +/+ +/- -/-

Bij niks doen en transformatie tot wonen is waarde-creatie beperkt 



Gemeente (beleid) Gemeente (afd. vastgoed) Corporaties/ zorginstellingen Commerciële vg eigenaar 

Multiplier Elke in het vg geïnvesteerde euro t.b.v. 

het huisvesten van creatieve bedrijven 

genereert €30 aan extra bestedingen 

en waarde-creatie

Elke in het vg geïnvesteerde euro t.b.v. 

het huisvesten van creatieve bedrijven 

genereert €30 aan extra bestedingen 

en waarde-creatie

n.v.t. n.v.t.

Waarde-creatie

waardestijging vastgoed De waarde van het pand neemt toe 

met een gemiddelde factor van 0,7% 

bij 15 jaar exploitatie bovenop de 

reguliere stijging

De waarde van het pand neemt toe 

met een gemiddelde factor van 0,7% 

bij 15 jaar exploitatie bovenop de 

reguliere stijging

De waarde van het pand neemt toe 

met een gemiddelde factor van 0,7% 

bij 15 jaar exploitatie bovenop de 

reguliere stijging

De waarde van het pand neemt toe 

met een gemiddelde factor van 0,7% 

bij 15 jaar exploitatie bovenop de 

reguliere stijging

waardestijging omliggend 
vastgoed

De aantrekkelijkheid van het gebied, 

en daarmee de waarde van het 

omliggende vastgoed, neemt toe

De aantrekkelijkheid van het gebied, 

en daarmee de waarde van het 

omliggende vastgoed, neemt toe

De aantrekkelijkheid van het gebied, 

en daarmee de waarde van het 

omliggende vastgoed, neemt toe 

[relevant indien breder eigendom]

De aantrekkelijkheid van het gebied, 

en daarmee de waarde van het 

omliggende vastgoed, neemt toe 

[relevant indien breder eigendom]

besparing uitkeringen Er worden werkplekken gerealiseerd, 

waardoor het aantal 

uitkeringsafhankelijke kunstenaars 

afneemt 

n.v.t. Er worden werkplekken gerealiseerd, 

waardoor het # uitkeringsafhankelijke 

kunstenaars afneemt 

[maatschappelijke bril]

n.v.t.

omzetstijging derden Bestedingsimpuls neemt toe door de 

huurders zelf & nieuwe bestemming 

voor mensen buiten het gebied

n.v.t. n.v.t.  Bestedingsimpuls neemt toe door de 

huurders zelf & nieuwe bestemming 

voor mensen buiten het gebied

Werkgelegenheidseffect Iedere gerealiseerde werkplek 

genereert ca. 0,7 additionele 

arbeidsplaatsen

n.v.t. Iedere gerealiseerde werkplek 

genereert ca. 0,7 additionele 

arbeidsplaatsen

[maatschappelijke bril]

n.v.t.

Inverdieneffect Elke in het vg geïnvesteerde euro t.b.v. 

het huisvesten van creatieve bedrijven 

genereert €14 voor de overheid. Een 

deel daarvan vloeit (terug) in de 

gemeentekas.  

Elke in het vg geïnvesteerde euro t.b.v. 

het huisvesten van creatieve bedrijven 

genereert €14 voor de overheid. Een 

deel daarvan vloeit (terug) in de 

gemeentekas.  

n.v.t. n.v.t.

4. Overzicht gesprekspartners 



Een goed functionerende stad heeft een gezonde culturele sector, huisvest de succesvolle bedrijven van 

de toekomst, biedt werk aan alle (soorten) bewoners en brengt diensten voort die nodig zijn om goed in 

de stad te kunnen leven 

Onvoldoende betaalbare bedrijfsruimte vormt een bedreiging voor het leefklimaat van de stad

Culturele sector draagt in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van Amsterdam als plek om te 

wonen en bedrijf te vestigen

Risico op mislopen ondernemers van de toekomst (‘trekpaarden’ Next Economy): bedrijven in de ICT- en 

creatieve sector zijn de motoren achter innovatie en groei, daar zit de vernieuwing

Invloed op (economische) aantrekkelijkheid van de stad

5. Tot slot: andere effecten/ inzichten



Sebastian Duchene
(MAEX)

Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam

Technische Sessie Broedplaatsen

Datum Maandag 30 augustus
Locatie Boost
Adres Danie Theronstraat 2
Tijd Van 15.00 tot 17.00 uur
Moderator Jaap Schoufour

Programma

Tijd Wat Wie Organisatie Thema

14.45 Inloop
15.00 Aanvang Jaap Schoufour BOMRA / Stipo Welkom, intro en doel bijeenkomst
15.05 Woordje Ramon Schleijpen Boost Waar zitten we, wat is Boost ?

A. Negatieve impact - huidig beleid
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Advies inzake broedplaatsen

16.50 Vragen / opmerkingen /discussie Gericht op hoe nu verder, wat is er nodig ?

17.00 Einde Jaap Schoufour Afspraken en Afronding

Drankje en hapje na afloop



De bijdrage van broedplaatsen aan 
de Sustainable Development Goals
MAEX
Sébastian Duchène



MAEX helpt organisaties impact maken, meten en managen. 
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• MAEX Amsterdam
• 346 initiatieven
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Social Handprint
Toegankelijke uniforme impactvisualisatie voor 
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Bedoeld voor:
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• Sturen op eigen waarde

• Voor gemeente: inzicht in gemeenschappelijke impact 
Amsterdamse broedplaatsen
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…



Stichting LOLA



Kunst- en Cultuurgebouw 
Tugela85
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Toespraak Isis van der Wel, bestuurslid Amsterdamse Kunstraad
dd 30/8/21

Technische Broedplaatsensessie

Vandaag sta ik hier in eerste instantie als bestuurslid van de Amsterdamse
Kunstraad.
Afgelopen maand heeft de kunstraad advies uitgebracht op het eerder
verschenen beleidsdocument ‘Toekomst van de nacht’. Zoals in deze ‘Nachtvisie’
wordt gesteld is nachtcultuur een belangrijke voedingsbodem voor het algehele
culturele klimaat van de stad. Dus ook voor de ontwikkeling van nachtcultuur
spelen broedplaatsen een belangrijke rol. Spelenderwijs kunnen zowel
beginnende als meer ervaren artiesten en ondernemers hun werk
doorontwikkelen. Hiermee vervullen broedplaatsen niet alleen hun springplank
functie naar de buitenwereld, maar bieden ze ook aan makers en publiek een
welkom alternatief op de reeds bestaande structuren. In het advies van de
kunstraad pleiten we dan ook om af te zien van de bezuinigingen op het
broedplaatsenbeleid. Vanwege het karakter van het advies is er hierbij alleen
ingegaan op het belang van broedplaatsen voor nachtcultuur. Dit neemt niet weg,
dat de kunstraad zich wel degelijk bewust is van het grotere belang van het
broedplaatsenbeleid. Uiteraard manifesteren broedplaatsen zich voornamelijk
overdag en beperkt de reikwijdte zich niet tot één enkele discipline. Daarnaast
dient, zoals we dit vandaag hebben kunnen horen, naast het artistieke belang
ook de sociaal maatschappelijke impact te worden meegewogen.

Namens mijn rol als commissielid CAWA kan ik deze waarneming bevestigen.
Door deze commissie worden maandelijks portfolio’s van kunstenaars
beoordeeld om te wegen in welke mate zij in aanmerking komen voor
zogenaamde CAWA ruimte binnen broedplaatsen. We hanteren daarbij
verschillende criteria die eventueel leiden tot een accordering van de
zogenaamde basistoets of toptoets waarbij het niveau van professionaliteit in
kunstenaarschap doorslaggevend is. Niet zelden zien wij ons genoodzaakt om
aanvragen negatief te beoordelen omdat de aanvrager zelf niet per se
professioneel kunstenaar is, alhoewel het werk van de aanvrager wel degelijk
van toegevoegde waarde is voor de desbetreffende broedplaats, de buurt waarin
deze broedplaats zich bevindt en daarmee uiteraard ook de gehele stad.
Hiermee verliezen we gedreven sociaal maatschappelijk werkers die met een



klein beetje ondersteuning Amsterdammers van allerlei leeftijden en
achtergronden de kans kunnen geven om liefdevol tot wasdom te komen. In de
criteria voor toekenning zou er dus niet alleen ruimte moeten zijn voor
professionaliteit van kunstenaars maar ook voor de toegevoegde
maatschappelijke waarde.

Hiermee kom ik ook meteen op mijn volgende punt van aandacht: We hebben nu
wel broedplaatsen, maar zijn dit eigenlijk ook geen bloeiplaatsen? Plaatsen waar
ook de grotere gemeenschap de kans krijgt tot co-creatie. Een plek voor cultuur
in de bredere zin des woords. Een ont-moet-ings plek. Daar waar ook geschapen
wordt door de zogenaamde ‘consument’ en geconsumeerd door de makers, een
wederzijdse inspiratieplek.

Wij zijn allemaal kinderen van de industriële revolutie. En hoe fantastisch
bepaalde uitvindingen ook zijn, er komt ook een stukje machinaal denken bij
kijken waardoor de menselijke maat vaak uit het oog verloren raakt. Een
prikkelende uitspraak die ik maar niet kan vergeten is: De hedendaagse mens
wordt steeds verder opgeleid steeds meer te begrijpen van steeds minder. We
worden allemaal geacht, afgescheiden van elkaar en onze natuurlijk
leefomgeving, mee te draaien in het economisch stelsel. Hierdoor ontstaat een
lineaire leefwereld waarin wij werken om te kunnen leven en leven om te kunnen
werken. Deze steeds verdergaande segregatie van het grote geheel en de
daarbij behorende constante vercommercialisering van de maatschappij heeft
verstrekkende gevolgen voor ons welzijn. Zoals Einstein als zei: we kunnen de
problemen van vandaag niet oplossen met dezelfde denkwijze zoals we deze
hanteerden ten tijde van het ontstaan van deze problemen. In broedplaatsen
vindt een continu experiment plaats waarbij niet alleen nieuwe manieren worden
onderzocht om innovatie op het gebied van kunst en cultuur te bereiken, maar
ook antwoorden worden gevonden op hedendaagse sociaal maatschappelijke
vraagstukken.

Vanuit deze meta gedachten kom ik weer terug bij de broedplaatsen waarvan ik
hoop dat ze ooit bloeiplaatsen zullen heten en zijn. Want ook broedplaatsen zijn
bij uitstek plekken waar mensen van verschillende achtergronden, leeftijden en
disciplines, zowel succesvol als zoekende, elkaar kunnen treffen zonder in een
commerciële structuur te vervallen. Wij mogen als stad deze belangrijke
interdisciplinaire trefpunten van de zogenaamde samen-leving nooit kwijtraken.



Zowel de AKR als CAWA commissie adviseren: draai de bezuinigingen op het
broedplaatsenbeleid terug. Vanuit CAWA luidt het advies: maak jaarlijks 4 miljoen
vrij voor het broedplaatsenbeleid. We hebben niet voor niets 20 jaar gewerkt aan
deze structuur waar voorlopig nog geen waardig alternatief voor is. De stad heeft
niet alleen kunst en cultuur nodig, maar ook een stukje menselijkheid.



De Technische Sessie broedplaatsen werd op 30 augustus 2021 georganiseerd door 
de Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam (BOMRA)

Met speciale dank aan de deelnemers in het programma:

Jaap Schoufour (Stipo), Ramon Schleijpen (Boost), Simon van Dommelen (Lola), Hay 
Schoolmeesters (BOMRA/De Verademing), Liesbeth van Walsum (Rebel group), 
Sebastian Duchene (MAEX), Karien van Assendelft (BOMRA/Tugela85), Isis van der 
Wel (Amsterdamse Kunstraad/Cawa), alle aanwezige politici, ambtenaren en
experts.
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Dank ook aan Boost voor de locatie, Martijn Braamhaar (Bureau Broedplaatsen 
Amsterdam) voor financiële ondersteuning en alle broedplaatsen in de 
Metropoolregio Amsterdam.

Coördinatie en productie: BOMRA, Hay Schoolmeesters en Karien van Assendelft
Techniek: Mooren Productief (Marco Mooren en Mees van der Wijk)
Inhoudelijke ondersteuning: Jacek Rajewski (Maakgemeenschap de Hoop), Gerben 
Mienis (Old School), Zafer Yurdakul (Urban Resort), Lucas Hendricks (A-Lab), Simon 
van Dommelen (Lola)
Verslaglegging: Ditte Veerman

Op naar een open en eerlijkere stad !
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