
	

 
 
Bestuursvergadering Urban Resort 
12 oktober 2022 
 

 1 

	
 
 
B1. Voortgangsrapportages van de afdelingen inclusief monitoring van 
het uitvoeringsplan toekomstbestendig UR 
 
Informatief & Meningsvorming | Zafer Yurdakul 
                                                           
 
 
Bijgaand treft het bestuur achtereenvolgens de volgende rapportages: 
 

- Voortgangsrapportage afdeling Financiën 
- Gecombineerde voortgangsrapportage januari t/m augustus, afdeling Verhuur en 

Ontwikkeling 
- Voortgangsrapportage afdeling Beheer 
- Voortgangsrapportageafdeling communicatie 
- Monitoring uitvoeringsplan toekomstbestendig UR  

(Zie bijgevoegde Excel kolom G – resultaat mei-augustus 2022) 
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1e+2e voortgangsrapportage (januari - augustus) 2022  
Financiën & Ondersteuning 
 

Bijlagen: 
- Realisatie tov het budget januari tm augustus 2022 
- Prognose van het resultaat eind 2022 
- Update van de prognose van het resultaat - 2022-

2026 
 

Teamsamenstelling 
Merijn Foet hoofd financiën en ondersteuning, Nicole Steiner senior Financieel medewerker 
inkoop en subsidies, Brenda de Blander financieel medewerker verkoop, Jelly van der Ploeg 
receptiemedewerker. 

Een paar aandachtspunten en dingen die we jullie graag vertellen over ons werk. 
Omdat zowel ikzelf als Nicole de organisatie gaan verlaten is een campagne ingezet om tot een 
tijdige vervanging te komen. Met slecht resultaat. Twee breed opgezette campagnes voor mijn 
functie leverden geen enkele serieuze kandidaat op. De campagne om Nicole te vervangen slechts 
één, die we inmiddels hebben afgewezen. Voor Nicole starten we nu een tweede campagne. Voor 
mijn functie hebben we een headhunter ingeschakeld op basis van no cure no pay. We maken ons 
zorgen over de opvolging en kennisoverdracht nu de tijd krap wordt en hopen met de 
vervolgacties problemen te voorkomen. 

Financieel toekomstbeeld 
De afgelopen tijd hebben we met het MT en ondersteuning van andere teamgenoten uitgebreid 
stilgestaan bij de toekomst van Urban Resort. Omdat twee van onze grote projecten wegvallen 
zien we de omzet kelderen. Omdat de  bijdrage aan de kosten van Works van SUP en LELY goed is 
in verhouding tot de noodzakelijke inzet van (door Works betaald) personeel dreigt de organisatie 
uit balans te raken. Daarvoor zoeken we een oplossing. 

Ten eerste spraken we uitvoerig over de strategie. Specifiek over de gevraagde meerwaarde die 
sinds een tijd van broedplaatsen gevraagd wordt. De waarde die wij al jaren creëren voor de 
creatieven van Amsterdam zonder veel geld wordt niet meer als voldoende gezien. Ook op andere 
vlakken is nu meerwaarde een noodzaak. Het team onderschrijft de noodzaak om op meerdere 
vlakken meerwaarde te creëren. In de praktijk lopen we aan tegen de vraag wie hiervoor de 
rekening betaald? 
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Personeelsbestand 
Uit de gesprekken over de toekomst is een duizelingwekkende lijst met teamopdracht naar voren 
gekomen. Nieuwe broedplaatsen, subsidies en opdrachten voor externe dienstverlening. Ik zie dat 
een aantal teamgenoten lijden onder een takenpakket dat qua tijd niet uitvoerbaar is. We beraden 
ons momenteel of en zo ja welk deel van ons werk door externen kan worden overgenomen 
zonder dat waardevolle kennis de organisatie verlaat. In de praktijk is deze puzzel niet makkelijk 
gemaakt. 

Budgetbeperkingen, het risico op meer vertrekkende collega’s en in samenhang met de algehele 
toestand op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat dit probleem een serieus aandachtspunt is en 
blijft. 

Baggerbeest 
Vanuit financieel oogpunt gezien zijn we op zoek naar broedplaatsen met weinig risico en een 
goede marge. Dat is een lastige uitdaging blijkt nu ook weer bij Baggerbeest. De afgelopen 
maanden is er veel gerekend aan Baggerbeest. Het project lijkt al maanden telkens niet of net 
haalbaar maar dankzij de tomeloze inzet van Bas en zijn ontwikkelteam lijkt succes nu dichtbij. In 
een bijzondere nieuwe samenwerking met SBC zal Baggerbeest, als het doorgaat de komende 10 
jaar een afgewogen zekerheid bieden van 75k per jaar aan het budget van Works. We schatten in 
dat het net mogelijk moet zijn onze uren Baggerbeest daaruit te betalen. Onze ambities op het 
gebied van meerwaarde zullen aan deze projectbijdrage bijgesteld moeten worden als er geen 
extern geld beschikbaar komt. Een begin hiervan is al gemaakt met een bijdrage van stadsdeel 
Oost van 20k. 

Apollo 
De ontwikkeling van Apollo loopt door. Op het gebied van facturatie en de controles op de omzet 
zijn de meeste kinderziektes nu verholpen. De afgelopen tijd is aan de contractenmodule gewerkt. 
Deze functie is nu vrijwel geheel operatief. Er is een plan gemaakt voor de verdere finetuning van 
reeds geproduceerde functionaliteiten. Een prioriteitenlijst is gemaakt op basis van de 
functionaliteit die ons team het meest zal ondersteunen. De komende tijd zal Apollo nog 
rekeningen blijven sturen voor ontwikkeling. 

Triodos - depositogarantiestelling DNB 
Op verzoek van het bestuur is getracht een rekening te openen bij een andere bank dan Triodos. 
Doel is het risico bij een mogelijk faillissement van Triodos te spreiden. DNB geeft garantie tot 
100k per stichting. Per saldo lopen we hierdoor een risico van 900k. Het oprichten van een nieuwe 
rekening is nog niet gelukt. ING werkt net als Bunq, ASN en Volksbank niet meer met stichtingen. 
Helaas stonden Duco en Jonne hierdoor voor niets bij een kantoor van ING. Nieuwe compliance 
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regels zorgen voor grote onwil bij de banken. Rabo heeft momenteel zo’n achterstand dat ze 
alleen nog rekeningen openen als bestuursleden meer dan een jaar klant zijn. Het stallen van geld 
ivm risicospreiding valt bij alle banken verkeerd. Duidelijk is dat er meer tijd gestoken moet worden 
in het vinden van een oplossing. 

Personeelswisselingen 
Er is momenteel een onderbesteding op de kosten voor personeel en algemene lasten van 32k. Er 
zijn nogal wat mensen overgestapt van ZZP naar loondienst of andersom, vertrokken, vervangen, 
ziek geweest of met verlof gegaan. De hoeveelheid wisselingen leveren een hoop extra werk op. 
Een kijkje in de mutaties: 

Verhuur en ontwikkeling 
Shai en Marijke zouden voor een deel betaald worden uit de inkomsten van de Vlugt flexruimtes. 
In de praktijk werkt Marijke een stuk minder dan verwacht en dat brengt een meevaller in de Vlugt 
maar een tegenslag van 17k voor Works. Stef is met zwangerschapsverlof geweest. Haar kosten 
worden vrijwel geheel gedragen door het UWV. Haar vervanger, waar budget voor gereserveerd 
was is vrijwel direct gestopt. Wat een meevaller veroorzaakte van 12k. Dit bedrag is voor een klein 
deel opgegaan aan extra uren van Eva en Dorien. Het budget voor de vervanging van Quirina en 
Tessa is slecht deels gebruikt met de inzet van Janthe, Rosanne en Rixta. Al met al levert dit een 
besparing op van 6k. Akwasi werkt op de Vlugt in de ondersteuning. Zijn salaris wordt vrijwel 
geheel gedekt door een subsidie van het UWV. Miriam is ingehuurd vanuit Podium Mozaïek ik ga 
er vanuit dat haar contract ongewijzigd blijft. Marijke en Stefanie zijn minder uren gaan werken ivm 
ouderschapsverlof. 

Financiën 
Jelly is tijdens haar ziekte vrijwel volledig vergoed door de ziekteverzekering. Cor en Rixta hebben 
haar werk overgenomen en passen binnen deze vergoeding. Om Brenda te vervangen was 
budget opgenomen. Besloten is om binnen dit budget Brenda langer aan te houden nu zij de 
stabiele factor in ons team is. Haar prijs is hoog maar ze levert zeer goed werk. Nicole neemt 
ontslag per 1 augustus 2023. Omdat niet op tijd een vervanger gevonden kan worden blijft zij tot 
februari 2023 deels aan als ZZP'er. 

Technisch beheer 
Terrus zou voor een deel betaald worden uit de inkomsten van de Vlugt flexruimtes. In de praktijk 
werkt hij daar een stuk minder dan verwacht en dat brengt een tegenslag van 8k. Zowel David als 
Twan vertrekken en alleen Ruud komt er voor terug. Maarten komt in loondienst. Al met al een 
flinke besparing bij TB. 
                                                     Merijn Foet, Financiën & Ondersteuning Urban Resort – 4 oktober 2022 
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1e+2e voortgangsrapportage (januari - augustus) 2022  
Verhuur, Ontwikkeling en Acquisitie 
 
Korte samenvatting doelstellingen 2022: 
 
Ontwikkeling en bestendiging broedplaatsen 
 

● Stabiliteit van de organisatie versterken (korte termijn en langere termijn) met name 
door nieuwe partners te vinden in de ontwikkeling van nieuwe panden. 

● Nieuwe panden onderdeel laten worden van de brede Amsterdamse samenleving, 
door meer culturele diversiteit in broedplaatsen 

● Verkennen van nieuwe ontwikkelrichtingen, aansluiten bij brede sociaal 
maatschappelijk opgaves, zoals duurzaamheid, vrije ruimten en 
woningbouwcoöperaties.  

 
Kerndoelen op basis van het meerjarenplan 

- Voorzien in de grote vraag naar betaalbare woon- en werkruimte in Amsterdam 
- Impact vergroten van nieuwe en bestaande broedplaatsen in stad en de buurten. 

 
Ontwikkeling & Acquisitie 

- Stabiliteit van de organisatie versterken (korte termijn en langere termijn) 
- Nieuwe panden onderdeel laten worden van de brede Amsterdamse samenleving, door 

meer culturele diversiteit in broedplaatsen 
- Verkennen van nieuwe ontwikkelrichtingen, aansluiten bij brede sociaal maatschappelijk 

opgaves, zoals duurzaamheid, vrije ruimten en woningbouwcoöperaties. 
  
Verhuur & Programmering van de panden 

- Leegstand in broedplaatsen minimaliseren. 
- Zoveel mogelijk ruimte bieden aan de grote vraag. 
- Kunstenaarschap van huurders zichtbaar maken. 
- Programma’s ontwikkelen. 
- Administratieve processen optimaliseren. 
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______________________________________________________________________________________ 
 
Inleiding   
 
Hierbij een overzicht van de gecombineerde 1e en 2e kwartaalrapportage. In 2022 hoeven we (nog) 
niet te krimpen. Er zijn een groot aantal panden verlengd, waaronder SUP, al is het definitieve einde 
nu in zicht: 2 april 2023. Ook is er een prachtig monumentaal gebouw in het buitengebied van 
Amsterdam bijgekomen: Lutke. Anders dan anders is Lutke eerder door het kernverhuurteam 
overgenomen. Wat goed is bevallen voor zo’n klein relatief eenvoudig pand. Al viel de animo voor 
Lutke wel tegen; er is nog steeds 1 atelier leeg. 
Overall is de leegstand beperkt gebleven ondanks een hoge werkdruk, lange onzekerheid over de 
verlenging van met name Broedplaats SUP en personele wisselingen. Het team moest wennen aan de 
nieuwe database Apollo waarvan een deel van de implementatie nog moet worden uitgevoerd - wat 
ook de nodige tijd in beslag heeft genomen. Binnen verhuur waren veel personeelswisselingen. Waar 
we eind 2021 met een tekort aan personele bezetting zaten vanwege het vertrek van Tessa, herstelde 
dat begin 2022. Er kwamen gelukkig weer goede en leuke mensen bij, maar een aantal stroomden ook 
zo weer weg helaas waardoor er toch opnieuw wat gepland werk is blijven liggen, met name bij 
communicatie. En helaas hadden we ook nu weer te maken met een flinke piekbelasting bij het 
kernverhuurteam. Door de verlenging van SUP die verschrikkelijk laat rond kwam was er een grote 
piekbelasting. Dit was zowel voor het team als de huurders niet prettig en heeft doordat het zo laat 
kwam extra mutaties opgeleverd en door de haast ook extra tijd gekost. Bij projecten als SUP en Lely 
ligt - met de einddata in zicht - de mutatiegraad sowieso hoger wat ook voor een hoge werkdruk zorgt 
voor de betreffende coördinator. Doordat de workload soms niet gelijk over het team verdeeld is 
nemen we steeds vaker werk van elkaar over en zijn we nu aan het kijken hoe we de 
overdraagbaarheid kunnen vergroten en efficiënter kunnen werken.  
De programmering en tijdelijke verhuur van de zalen in de Vlugt is op gang gekomen. En met de intrek 
van Cinema De Vlugt is er meer reuring en heeft De Vlugt een mooie publiekstrekker erbij. Al komen we 
nog niet uit op de verwachte huurinkomsten; het biedt wel perspectief. Ook de buurtkamers van Koch 
en Lycka kwamen tot leven. Al met al een goed begin van 2022. Al moet de organisatie ervan nog 
worden verbeterd. 
De verwachting van de laatste vier maanden 2022 is dat deze vanwege de verwachte verlenging van 
Lely o.a. ook weer een flinke piek zal opleveren. Op dit moment wordt gekeken hoe dit zo goed mogelijk 
gepland kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de verdere efficiëntieslag. Ook op De Vlugt 
trekt de zaalhuur aan en kijken we uit naar een Corona-arm seizoen. 
 
1. Ontwikkeling en acquisitie 

  
De ontwikkeling van panden wordt middels een kansenkaart (acquisitie) en de  
ontwikkeltrechter gerapporteerd. De volgende belangrijkste ontwikkelingen hebben  
plaatsgevonden: 

● Verlenging bestaande broedplaatsen 
 

- LIZZY is verlengd met een periode van nog 5 jaren van 1 mei 2022 tot 1 mei 2027. De 
overeenkomsten met alle huurders zijn ook verlengd. 
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- HW10 is verlengd met een periode van 1 jaar van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024 in 
afwachting van de plannen van de gemeente. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar 
de staat van het gebouw en maakt op basis daarvan een mjob waarna UR te horen krijgt 
de gemeente aan het pand gaat verbeteren en tegen welke huur we het gebouw kunnen 
gaan huren. De huurovereenkomsten met de huurders moeten nog worden verlengd.  

 

- WIJK7 wordt komende maanden verlengd met een tweejarige verlenging mits GV de 
onderhoudsstaat van gebouw en installaties voldoende acht. De huidige overeenkomst 
loopt af op 31 december 2022.  

 

- SUP is vanaf 7 september 2022 verlengd met een ruime 6 maanden tot 3 april 2023. Dit 
is de laatste verlenging. Hierna zal het pand worden opgeleverd aan eigenaar Vesteda.  

 

- LELY is nog niet verlengd, maar de verlenging van nog één jaar is toegezegd d.w.z. tot 31 
december 2023.  

 

- REMISE GV heeft een toezegging gedaan voor de verlenging van de Remise voor nog 5 
plus 5 jaar. 

 

- Westerdok Eigen Haard staat positief tegenover een verlenging van de van Eigen 
Haard gehuurde ruimten. Ymere heeft aangegeven dat we de ruimten die we huren van 
Ymere kunnen terughuren tegen commerciële tarieven. We gaan een visie opstellen, het 
Eigen Haard deel eerst verzilveren en dan Ymere proberen te overtuigen. 

 

- KAZERNE Het is nog niet bekend of de Kazerne opnieuw aan UR gehuurd kan worden. 
 

- DE VLUGT Helaas is er ook nog geen duidelijkheid over de toekomst van De Vlugt. 
 

 
● Ontwikkeling broedplaatsen ter vervanging van aflopende 

huurcontracten: 
 

- LUTKE 
Deze nieuwste broedplaats van UR van 570m2 is in februari in verhuur genomen, nadat 
de verbouwing afgerond was. Het team heeft een werving gedaan in de maanden januari  
(voorbereiding), februari en maart, waarmee 80% van de ruimtes bij start van de 
exploitatie verhuurd was. De laatste paar ruimtes waren lastiger te vullen. Inmiddels is er 
nog slechts 1 ruimte vrij. Hiermee hebben we voor de komende 10 jaar weer 15 
werkruimtes toegevoegd aan het aanbod van UR. 
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- BAGGERBEEST 

De broedplaats a ± 3.000m2 BVO wordt gerealiseerd als eerste gebouw in de 
Sluisbuurt/Zeeburgereiland, en blijft in ieder geval tien jaar staan. Afgelopen maanden 
hebben voornamelijk in het teken gestaan van het vinden van een aannemer die de 
bouwsels binnen het budget kan leveren en het rondkrijgen van de financiering. 
Afgelopen zomer is gebleken dat een eigendomssituatie van Baggerbeest voor UR niet 
haalbaar is, aangezien het bestuur niet akkoord gaat met het in onderpand geven van 
andere broedplaatsen, wat wel vereist is voor het verkrijgen van een hypotheek. Op dit 
moment wordt verkend of het Baggerbeest eigendom kan worden van SBC waarbij UR de 
hurende partij wordt.  
 

- WIJBURG 
(600m2) De bouw van dit nieuwbouwcomplex op Haveneiland vordert gestaag, en 
vermoedelijk wordt het opgeleverd in Q1 van 2023. Voor Q4 van 2022 zal er dus gestart 
moeten worden met de wervingscampagne. De broedplaats zal bestaan uit 10 
werkruimtes en een etalage waar een programmerende huurder voor gevonden moet 
worden.  

 

- Het DOK  
Om de hoek van het NDSM-terrein, op de Tt. vasumweg is dit wooncomplex verrezen met 
449 huurwoningen en een plint van waar plaats is voor een horecagelegenheid, een 
theater, een sportaccommodatie en werkplekken/werkruimtes voor creatieven. Specifiek 
voor dat laatste deel heeft afgelopen voorjaar de eigenaar Bouwinvest UR benaderd. In 
augustus heeft UR een eerste visieschets en berekening gemaakt voor een broedplaats 
van +- 770 m2, en momenteel lopen gesprekken hierover. 
 

- De Centrale 
Net buiten de gemeentegrens op weg van Amsterdam oost naar zuidoost vind je het 
bedrijventerrein bij Overamstel waar de kavel ligt waar De Centrale zal verrijzen; een 
groot nieuw gebouw met hotel, horeca, veel kantoorruimtes voor creatieven en een grote 
broedplaats van 2500m2 met een visie om hier een modebroedplaats van te maken. N.a.v. 
het gemengd positieve voorgesprek met de CAWA wordt de visie verder verdiept en in 
december opnieuw ingediend. 
 

- Parlevinker  
I.s.m. SBC zijn plannen gemaakt voor de herontwikkeling van de huidige broedplaats de 
Rietwijker die een mooie plaats terug krijgt in de gebiedsontwikkeling voor de Banne 
Noord. Behalve ateliers wordt ook gewerkt aan de realisatie van een buurtcultuurhuis 
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i.s.m. de gemeente en kunstenaarswoningen met Eigen Haard. Op dit moment wordt de 
planvorming geremd vanwege de moeizame samenwerking met Verdedig Noord. 

 
- LELY 

(3500 m2) in 2021 is de tender voor de herontwikkeling van de Kavels C/D Podium 
Lelylaan gepubliceerd. In de voorwaarden voor de herontwikkeling is een broedplaats 
van 3.500 m2 opgenomen. In samenwerking met SBC had UR zich aangesloten bij AM als 
ontwikkelaar, en hebben we gezamenlijk een voorstel ingediend voor de tender. Het was 
een arbeidsintensief traject, en het voorstel heeft het gehaald tot de laatste drie 
kandidaten, maar helaas hoorden we mid april dat ons plan niet als winnaar uit de bus is 
gekomen. Na de bekendmaking is contact opgenomen met de winnaar; Green, en op dit 
moment lopen verkennende gesprekken of UR alsnog een rol zou kunnen spelen in de 
exploitatie van het broedplaatsdeel van het gebouw. 
 

- Centrale Markthal  
UR heeft in opdracht van BOEi van januari t/m juni het mutatiebeheer en 
communitymanagement verzorgd voor de werkruimtes in de Centrale Markthal. De 
opdracht is door BOEi niet verlengd na juni, met als voornaamste reden dat zij van mening 
was dat UR en BOEi qua organisaties te veel overlap vertonen. 

 
    

2. Verhuur & programmering van de panden 
 

● Apollo & Efficientieslag 
Vanaf juli wordt er gewerkt aan een efficiëntieslag binnen het verhuurteam. Deze efficiëntieslag 
gaat hand in hand met het (steeds meer) integreren van de nieuwe database Apollo in het 
werkproces van de verhuurmedewerkers. Het team verhuur verwacht op via twee manieren 
efficiënter te kunnen gaan werken:  
 

1. Het mutatieproces, het gehele proces van een opzegging tot het selecteren en plaatsen 
van een nieuwe huurder, zal zo worden ingericht dat dit proces verder vereenvoudigd en 
gestandaardiseerd wordt en hiermee eenvoudiger van elkaar over te nemen. Op dit 
moment is de coördinator die verantwoordelijk is voor een bepaalde broedplaats - ook 
verantwoordelijk voor het mutatieproces. In de nieuwe situatie zal dit proces makkelijker 
uitwisselbaar zijn, waardoor het gemakkelijk is voor een andere collega dit op te pakken. 
In de praktijk blijkt dit namelijk niet makkelijk uit te wisselen, waardoor bij piekmomenten 
zoals verlengingen bij SUP en LELY, een te hoge werkdruk bij een verhuurmedewerker 
komt te liggen. Door dit centraler te regelen via een e-mailadres en meer zaken te 
administreren in de nieuwe database Apollo kan in de toekomst deze werkdruk beter 
worden gedistribueerd. De komende periode wordt dit nieuwe proces uitgewerkt. 

2. Hand in hand met deze uitwerking is de integratie van de Apollo database. Deze 
database heeft de mogelijkheid met contracten templates te werken - waardoor 
contracten niet meer handmatig hoeven te worden opgemaakt. Een nieuwe huurder hoeft 
alleen gegevens aan te leveren en aan de juiste ruimte te worden gekoppeld om een 
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nieuw contract op te maken. Een deel van de communicatie binnen het mutatieproces 
zoals bij bezichtigingen inplannen en contract pakket opsturen, kan via Apollo worden 
geregeld. De integratie van Apollo in het verhuurproces wordt de komende tijd verder 
uitgewerkt.  

 
In de tweede helft van 2022 worden overige communicatie-gerelateerde functionaliteiten van 
Apollo in het werkproces geïntegreerd:  

- Correspondentie met kandidaten die reageren op een advertentie 
- Pand nieuwsbrieven 
- Algemene nieuwsbrieven 
- Campagne nieuwsbrieven (bijv rondom een nieuw project) 
- CRM database van externe contacten 
- Storingen 

 
● Programmering 

 
- De Vlugt 

 
De programmering kreeg in mei echt vorm door de afronding van de programma’s gefinancierd 
door de EFRO gelden. Zo heeft Stichting Zichtbaar een eerste succesvolle Spoken Battle avond 
georganiseerd waar jongeren streden om de titel ‘Spoken word artist van Amsterdam’. Spoken 
Stories haalde verhalen van buurtbewoners op bij Plein ‘40-’45 en liet deze vertalen door 
verschillende woordkunstenaars. En vanuit het talentontwikkelingsprogramma was er de 
eindpresentatie van ID/Club, een workshopreeks waarin jongeren leren hun verhaal te vertellen 
en te presenteren. 
In de zomer was er programmering door de partners van de Vlugt. Female Economy nodigde 
Kabareh Cheikats uit Marokko uit voor een artistieke uitwisselen en presenteerde de uitkomst in 
de theaterzaal. Podium Mozaïek hield de eerste Zomerlab RRReuring, een voortraject op hun 
jonge makers festival. En Oxville Cinema sloot augustus af met hun samenwerking met World 
Cinema Amsterdam met buitenbios en filmvertoningen in de theaterzaal.  
Het talentontwikkelingsprogramma van de Vlugt kreeg een speciaal zomerprogramma met allerlei 
activiteiten voor jongeren van 6 t/m 12 jaar. En vond er de eerste samenwerking plaats met Oxville 
Cinema door elke zondag een kinderfilm te vertonen in de theaterzaal.  
 
Oxville Cinema begon in de zomer met de verbouwing van het café en de cinema en rondde deze 
begin september af.  
 

- LYCKA Buurtkamer 
Met dank aan een subsidie van het stadsdeel is UR instaat om in Lycka 7 uur per week een 
coördinator (en tevens bewoner)  aan te stellen om programmering te coördineren. Deze krijgt 
ondersteuning van de dit jaar ontstane activiteitencommissie; een groep van ~15 vrijwilligers die 
wonen in Lycka of één van de andere 3 wooncomplexen in Sloterdijk. Van januari t/m juli zijn er 
vervolgens 13 verschillende activiteiten georganiseerd en opgezet in de buurtkamer. Sommige 
activiteiten waren eenmalig, andere wekelijks of maandelijks. Op het kunst en culturele vlak zijn er 
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onder andere workshops georganiseerd en is er een pop-up expositie gestart. De workshops zijn 
georganiseerd door bewoners van de kunstenaars community of door kunstenaars uit hun 
netwerk. Op het gebied van sport en gezondheid is er vooral gefocust op het faciliteren van 
laagdrempelige activiteiten waarbij de buurt kan samenkomen en ontmoeten. Het doel was 
hierbij vooral het leren kennen van je buren. Wat betreft culinair en sociaal is de buurtkamer 
vooral een spil geweest in het zijn van een woonkamer voor de buurt. Zo zijn er meetings 
gehouden over veiligheid, was er iedere maandag en woensdag een walk–in middag en is de 
buurtkamer twee keer per week open voor Oekraïense statushouders om te koken en samen te 
komen. 
 

- KOCH Buurtkamer 
Begin 2022 is de buurtkamer is samenwerking met Dynamo en Stadsdeel Oost opgestart. De 
buurtkamer heeft een “make-over” gekregen en vanuit de broedplaats hebben een tiental 
kunstenaars introductieworkshops gegeven vanuit hun discipline. Ook kunnen partijen uit de 
buurt gratis gebruik maken van de buurtkamer om workshops voor de buurt te geven die 
laagdrempelig toegankelijk zijn. Dit houdt in dat de prijs van een workshop laag wordt gehouden. 
Zo kunnen stadspashouders 50% korting krijgen bij deelname. Omdat het beheer (wat bij Urban 
Resort ligt) toch meer werk is gebleken dan is verwacht is er vanuit het stadsdeel een klein budget 
vrijgespeeld zodat de beheerstaken vergoed kunnen worden. Een huurder vanuit de broedplaats 
neemt deze taken op zich.  
 

- Kazerne 
In de Kazerne vinden veel workshops plaats voor kinderen uit de buurt door stichting talent 
movement. Er zijn veel verschillende dansactiviteiten georganiseerd vanuit GLO. Er zijn 
verschillende basketbal lessen en events vanuit 3x3, maar ook allerlei buurtactiviteiten voor 
ouderen, zoals bingo. En er zijn inloopspreekuren. 
 

- Rietwijker 
Behalve de activiteiten die de Theaterstraat altijd al organiseerde zoals de kinderworkshops op 
zondag rondom eten of kunst en voorstellingen zoals dit jaar ook weer een theatervoorstellingen 
tijdens bijv. Over het Ij gemaakt door de Theaterstraat i.s.m. het Ragazze Quartet, vinden er nu 
ook activiteiten plaats vanuit Verdedig Noord. Zo werd Banne Eet georganiseerd, was er een 
feest met Keti Koti, een muziekavond en een filmavond. Daarnaast staat letterlijk de deur 
tegenwoordig grotendeels overdags open. 

 
● Huurderscomité   

Voor de zomer is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen UR en het Huurderscomité 
(HC). Hierin is de onderlinge samenwerking afgesproken met als basis een herfst en een 
voorjaarsmeeting geleid door UR respectievelijk het HC. Daarnaast kunnen altijd meer 
bijeenkomsten worden gepland. De eerste sessie welke geleid wordt door UR staat gepland deze 
herfst. 
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● Verhuurbeleid 
Het verhuurteam heeft de basis beleidsuitgangspunten verwoord in verhuurbeleid. Deze is 
vastgesteld in het bestuur. Op dit moment is dit een intern beleidsstuk; er dient nog een 
vertaalslag te worden gemaakt voor externe communicatie. 
             
 

3. Overige zaken in de panden 
 

● ACTA  
Na een lange corona periode draait Radion weer volop met bijna elk weekend een vol 
programma.  
 

● SBV 
Binnen SBV zijn er, na de corona periode, eindelijk weer verschillende samenwerkingen geweest 
tussen UR,  Volkshotel en huurders. Hieronder een aantal voorbeelden:  

- UR werkte samen met Volkshotel aan de selectie van hun ‘Artist and Residence’ 
programma. Dit programma draait om huurders die een samenwerking aangegaan met 
creatievelingen uit het buitenland. 

- In juli is er een editie geweest van ‘Live Coding’ in Doka, een evenement van huurder 
Klasien van de Zandschulp en Saskia Freeke.  

- Phoebe Pryor heeft ism met het Volkshotel een workshop ‘Plant Drawing’ georganiseerd.  
- Robin Jay Boekhout heeft haar werkt ‘ Your content may be removed’ geëxposeerd, op de 

7de en 8ste verdieping, als onderdeel van het Volkshotel Pride programma. 
- Huurders Yazan en Nasam hebben in juli, mede door het SBV sponsorbudget, de  

expositie ‘The Philosophy of Shelter’ in RIET georganiseerd.  
- Het jaarlijks pandbreed feest in juni: het Volksfeest. UR draagt bij middels programmering 

en huurders activatie. 
 
Daarnaast zijn er een aantal sollicitatierondes geweest. Huurders die hebben gesolliciteerd voor 
een derde huurtermijn.  
Binnen het bestuur van stichting SBV zijn een aantal beleidszaken opgepakt. Zo is het 
kortingstarief meer gespecificeerd, met als resultaat dat we het komende periode beschikbare 
studio’s in het kortingstarief kunnen aanbieden. Hier wordt de wervingsprocedure op aangepast. 
 

● Rietwijker 
De theaterzaal is per januari overgegaan van de Theaterstraat naar Productiehuis Noord; het 
mediaproductiebedrijf van de groep Verdedig Noord. Ook huurt deze de voormalige studio aan 
de voorzijde als multifunctionele ruimte. De Theaterstraat heeft wel de kantoorruimte behouden. 
De overkoepelende beheerswerkzaamheden zijn met de overdracht van de zaal ook overgegaan 
van Theaterstraat naar Productiehuis Noord. 
 

● SUP 
Het heeft tot in de zomer geduurd voor de toegezegde verlenging met Vesteda is 
overeengekomen. Vervolgens konden we pas op het allerlaatste moment de laatste allonges cq 
beëindigingsovereenkomsten overeenkomen met de bedrijfsruimten en nieuwe 
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huurovereenkomsten voor de woonruimten. Dit heeft gezorgd voor een enorme piek in het werk 
waar met het hele (kleine) verhuurteam hard aan is gewerkt om dit voor mekaar te krijgen. 
 

● Lely 
Tot aan de zomer bleef het spannend of de gemeente voornemens was nog een verlenging toe te 
zeggen. Pas in de zomer werd duidelijk dat de gemeente de intentie had om te verlengen met nog 
een jaar. Er is helaas nog geen overeenkomst. 
 

● Fort Knox 
Zolang er geen opzegging komt vanuit de gemeente, worden de overeenkomsten met onze 
huurders ieder jaar verlengd met 11 maanden. Zo is dit ook dit voorjaar gebeurd. 
 

● Heining 
Met de huurders van de Heining is overeengekomen dat huurders met entresols ofwel zelf zouden 
zorgen voor legalisering ofwel dat wij dat zouden doen voor hun. De vergunningsaanvraag voor 
de entresols ter legalisatie is verstrekt. UR moet de entresols nog verbeteren om aan de vereisten 
uit het bouwbesluit te voldoen. Helaas is begin van het jaar onze aannemer failliet gegaan en 
moest UR op zoek naar een nieuwe aannemer voor de noodzakelijke aanpassingen. Hopelijk kan 
dit project snel worden afgerond. 
 

4. Het team 
 
Sinds drie jaar werkt de afdeling verhuur met junior verhuur medewerkers op de meeste panden. 
Het team heeft al jaren te maken met wisselingen in de bezetting.  De vele wisselingen zijn lastig 
voor de continuïteit en vragen veel van de ervaren mensen in het team in de vorm van 
begeleiding, inwerken en structuren van de dagelijkse werkprocessen.  
Zo heeft Janthe slechts een half jaar in het verhuurteam gewerkt. En het zat niet mee toen de 
tijdelijke vervangster van Stefanie op communicatie van de en op de andere dag zonder opgaaf 
van reden haar werkzaamheden staakte. Ook in het werk voor de aanvullende opdrachten zoals 
de Centrale Markthal, de buurtkamer Lycka, zaalverhuur in de Vlugt is weinig continuit is het 
personeel. Quirina, reeds drie jaar werkzaam voor de organisatie, kreeg een droombaan als 
muziekprogrammeur elders, waardoor zij helaas stopte met haar werk voor de Centrale Markthal.  
Ryan werkte al 2,5 jaar op de verhuur afdeling en is met veel enthousiasme gestart in de Centrale 
Martkhal. Maar dat bleek maar van korte duur want de opdracht met Boei werd tegen de 
verwachtingen in niet verlengd. Sindsdien is hij weer werkzaam op het verhuurteam om te 
werken aan algemene verhuurwerkzaamheden waaronder ook de standaardisering, 
automatisering en efficiëntieslag. Op de Vlugt is er een zaalverhuurmedewerker die na een half 
jaar is vertrokken. En de coördinator van de buurtkamer is ook na een periode van zes maanden 
aan een andere klus begonnen. Met uitzondering van de opdracht in de Centrale Markthal zijn 
deze banen slechts voor een aantal dagen of een paar uur in de week.  
Gelukkig weten we ondanks het oververhitte arbeidsmarkt steeds weer goede nieuwe mensen 
aan te trekken, die het werk met enthousiasme doen. Maar de wisselingen trekken een grote 
wissel op de mensen die hen aansturen, inwerken en naar vervanging moeten zoeken.  
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Er zijn bergen verzet in de afgelopen acht maanden. Maar dat gaat uitsluitend met een hoge 
werkdruk en enorme ureninzet van het personeel. De afdeling heeft de afgelopen jaren steeds 
meer taken op zich genomen, zonder dat de organisatie zich mee heeft kunnen ontwikkelen. De 
basis; het verhuurteam, maar daar behoort intussen ook de tijdelijke verhuur en de programma’s 
toe, is nog niet stabiel. De ervaren medewerkers zouden zich nu moeten richten op het 
ontwikkelen van nieuwe panden en zich nieuwe taken eigen maken. Maar daar zijn we nog lang 
niet, want ze blijven onmisbaar om de kernorganisatie draaiende te houden.  
 
 

Bas van de Geyn, Verhuur, Ontwikkeling & Acquisitie Urban Resort 5 oktober 2022 
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1e+2e voortgangsrapportage (januari - augustus) 2022  

Technisch Beheer 
 

Korte samenvatting doelstellingen 2022: 
 
 
A.1 Planmatig onderhoud 

- Tijdige uitvoering van planmatig jaarlijks onderhoud UR volgens jaarplanning. 
- Uitvoering van meerjarig onderhoud SBC en UR: T85, Heining en Lizzy; volgens opgestelde 

MJOB’S 2022 
- Onderhoudsplan & technische data per pand  

 
A.2 Incidenteel onderhoud 

- Bijhouden van logboeken meldingen/storingen en status van de meldingen/storingen 
- Opzetten centraal meldpunt storingen/onderhoudsverzoeken 

 
A.3 Projecten verbouw/technisch beheer 

- Voorbereiden & uitvoering van verbouwingen in 2022 binnen de gestelde termijnen: 
Lutkemeerweg/Baggerbeest 

- Project: legalisatie van de entresols ateliers op de Heining 1e helft 2022 
 
B: Facilitaire ondersteuning 

- Technische ondersteuning bieden aan programmering/activiteiten 
- Facilitair: opzetten centrale facilitaire dienst: sleutelbeheer, schoonmaak, internet, afval 

 
C: Team 

- Herindeling medewerkers panden 
- Acquisitie nieuwe medewerkers 
- Project database: werkbaar maken voor team TB:  
- Voeren van Ontwikkeling/voortgangsgesprekken 

 
 
Inleiding: 
 
Wat een mooi voorjaar en zomer was het, de bedrijvigheid was terug.  Het Baggerbeest eet veel 
tijd op, maar is er nog steeds, ondanks een budgettair onhaalbaar 1e plan. Bij broedplaats Lutke 
zijn de laatste aanpassingen gedaan, kinderziekten verholpen en is het pand en de ateliers op 
orde. De 2 ooievaars-paren die wonen op de schoorstenen weigeren te vertrekken; buitenzijde 
dak is dus nog niet gerenoveerd door Gemeentelijk Vastgoed. We zoeken samen naar een 
mogelijkheid om ook de kap te gaan verduurzamen/isoleren. Het technisch beheer-team 
functioneert goed en we kunnen de werkzaamheden met 4-en aan. Ruud heeft zijn draai meer en 
meer gevonden en opereert volledig mee in het team. We zijn erg blij met zijn aanwezigheid in het 
team. De zomer was rustig, iedereen is goed op vakantie geweest, we zijn klaar voor een nieuw 
seizoen. De werkzaamheden ter voorbereiding Baggerbeest gaan gestaag voort………we hopen 
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volgend jaar een bijzondere plek toe te voegen aan de rijke geschiedenis van Urban Resort. 
Uiteraard staat het team klaar om voor SBC het onderhoud uit te voeren -). Mooi seizoen iedereen. 
 
 
Voortgang: 
 
A1. Planmatig 
Regulier onderhoud van technische installaties zoals Brandmeldinstallaties, Blusmiddelen, 
Noodverlichtingen, Centrale verwarmingssystemen in de broedplaatsen van Urban Resort 
verloopt volgens planning, zonder noemenswaardige incidenten of problemen. Zowel bij Lely als 
bij Acta is een brandveiligheidsinspectie uitgevoerd door Gemeente Amsterdam. Na wat 
aanpassingen zoals slecht sluitende deuren, kleine brandwerende aanpassingen en het 
overhandigen van de gevraagde documenten (onderhoud BMI, blusmiddelen e.d.), is alles ok 
bevonden. Lely kan er nog een jaar tegenaan. De overzichten van de diverse onderhouds-
gegevens en technische informatie per pand is bijna compleet. 
 
Schilderwerk uit MJOP T85 aan achterzijde van het pand is uitgevoerd en naar tevredenheid 
opgeleverd. Aan de voorzijde is de vochtdoorslag van de gevel aangepakt. De gevel is 
schoongemaakt. Spouwmuur ventilatie-openingen daar waar water naar binnen kon, zijn 
dichtgezet en verplaatst naar hoger. Er is een waterkering aangebracht op het uitstekende 
muurdeel halverwege de gevel. Daarboven (halverwege gevel) was de muur al geïmpregneerd. De 
onderzijde is nu ook geïmpregneerd waardoor we hopen dat de vochtdoorslag verholpen is. 
Zodra binnenmuur droog is zal stucwerk worden hersteld. 
Vervangen van 2 CV-ketels bij de Heining staat voor november in de planning. 
 
De MJOP van de SBC-panden zijn ge-update 2022-2026. Momenteel worden panden Krelis 
Louwenstraat en Arubastraat geschilderd door Wijnands Schilderwerken. Hierna staan 
Chasseestraat en Reinier Claeszenplein in de planning bij Wijnands. Inspectie gasleidingen zijn bij 
alle panden goedgekeurd. 3140 E-keuring en scoop 10 keuring voor zonnepanelen staat voor 
einde jaar in de planning. Bijna alle kleine onderdelen uit de MJOP 2022 zijn door ons reeds 
uitgevoerd. Bij de Bonte Zwaan wordt gestart met het vervangen van de cv-ketels. Gekeken wordt 
naar de mogelijkheid om de 8 ketels te vervangen door een kleiner aantal ketels indien meer 
economisch/duurzaam. Het groot onderhoud van het ponton/in het water liggende deel wordt 
voorbereid. Het ‘schip’ moet de helling op. Er wordt door SBC en Loods6 onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Voor einde van het jaar hopen we samen met SBC 
een plan te hebben opgesteld en uitgewerkt met budget voor het verduurzamen van de daken van 
Sneeuwbes en Pionier. 
 
Onderhoudsplannen & technische data per pand is compleet. Er wordt gewerkt aan aanpassing 
Apollo voor indienen en registreren onderhoudsmeldingen. 
 
A2. Incidenteel 
Afgelopen 4 maanden zijn er ongeveer 115 incidentele onderhoudsverzoeken, calamiteiten, 
geregistreerde reparaties uitgevoerd. Meldingen gaan deze zomer o.a. over: niet werkende 
elektra, deuren die niet opengaan, rioolvliegjes, muggenplaag, storende ventilatie, versleten 
sluitwerk, wespennesten, kapotte opengewaaide ramen. Ook zijn daar de specifiek technische 
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huurders vragen zoals “Mag ik een danspaal in mijn studio monteren…Acta” Meeste meldingen 
kunnen we binnen 2 weken oplossen, spoedmeldingen dezelfde dag en/of aaneensluitende 
dagen. Veel vragen nu betreffen energiebesparende maatregelen. Wat kunnen we samendoen om 
de kosten te drukken? We gaan een plan van aanpak maken voor de panden. Wat kunnen we 
samen om energie te besparen. 
 
Aan het communicatieplan (website-meldingen) m.b.t. verwerking en registratie van de 
onderhoudsverzoeken wordt weer gewerkt nu er budget is voor uitbreiding binnen Apollo. (zie B)  
 
Bijzonderheden panden:  
- Kazerne: sanibroyeur toiletten is vervangen door systeem met meer capaciteit. Na herhaalde 

meldingen van verstoppingen met dezelfde (niet nodige) oorzaak is het onderhoud 
(poepscheppen) bij de gebruikers neergelegd. 

- SUP: voorbereidingen leeg oplevering volgend jaar. 
- SUP: liften hebben het definitief begeven.  
- Vlugt: Begeleiding bouw filmtheater Oxville afgerond. 
- Stuart: s.v.z. gevel is waterdicht gemaakt 
- Acta: wederom veel water in kruipruimtes, nu ook stank. Bij hoog grondwater (hevige regelval) 

loopt de kruipruimte vol. Bij opdrogen ontstaat er stank 
- Acta: nieuwe muurschilderingen Radion en TWA rondom binnenplaats 
- Acta: voorstelling Stichting Bencha op de verticale gevel van Radion 
- Wijk 7: bouwkundige inspectie uitgevoerd t.b.v. advies bewonersgroep m.b.t. 2 jaar verlenging 
- t’Landje SBC: s.v.z. verzwaren van de stroomaansluiting: we staan in de rij bij Liander…. 
- Fort Knox: kosten legen van de beerput fors omhoog,.. bleek dat Cai een goede deal had met 

dit bedrijf, helaas mogen zij niet meer met deze wagen de stad in. 
- HW10: onderzoek aanwezigheid asbest in kruipruimte en opstal uitgevoerd door Gemeentelijk 

vastgoed (GV) m.b.t. voorbereidingen investeringen verduurzamen van het pand door GV. 
- Rietwijker: er wordt samen met Verdedig Noord gekeken naar een aantal ingrepen m.b.t. 

ventilatie en geluid 
- Lutke: samen met GV 2 zomerschool bijeenkomsten georganiseerd over GV, UR en 

broedplaatsen 
- Lycka: s.v.z. herstelwerkzaamheden inbraakschade is het wachten op handelen van aannemer 

Eigen Haard. Buurtkamer krijgt steeds meer smoel. 
- Lizzy: klein onderhoud uitgevoerd in toiletruimten en keuken 
- Lely: lekkages aula stapelen zich op, 2 grote ramen aula uitgewaaid, er worden door UR in 

overleg met GV een aantal veiligheids werkzaamheden uitgevoerd m.b.t. achterstallig 
onderhoud van de buitengevel. Te denken valt aan vastzetten van kozijnen en schuiframen, 
weghalen van loszittende beton delen. 

 
A3. Verbouw en projecten 
Broedplaats Baggerbeest:  
Vanaf april  is er een VO uitgewerkt gebaseerd op gebruik van schottenketen. 3 Aannemers/ 
‘schottenketen partijen’ hebben een aanbieding gedaan om het geheel te bouwen. 
Investeringskosten kwamen ruim uit op 2.5 mln waarna de aankleding en buiten infra nog 
moesten worden aanbesteed. Deze 2 onderdelen zijn door 2 aannemers ook geoffreerd waarna 
de investeringskosten uit kwamen boven de  2.5 mln. Budget voor aannemer was maximaal 2.2 mln 
omdat overig budget 300k beschikbaar is voor investeringen door UR (architect, sonderingen, 
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adviezen, enz). Aannemer Aker Engineering kwam met een turnkey aanbieding van 2.5 mln. Binnen 
deze aanbieding is bezuinigd waarna we uit zijn gekomen op +/- 2.2 mln. Dat heeft wel 
consequenties voor het programma: geen theater, geen omloop, geen uitkijkterras, en alle 
bouwonderdelen verder minimaal uitgevoerd. Bv vloerbedekking enkel in verkeersruimten en 
toiletten. Tevens is het de aankleding, dwz het Baggerbeest, opnieuw uitgewerkt om binnen het 
budget te blijven. Baggerbeest zoals in eerste instantie getekend zou rond de 300k gaan kosten, 
hetgeen budgettair niet haalbaar is. DO-ontwerp ligt nu voor aan gemeente Amsterdam.  
 
De aanvraag omgevingsvergunning staat in de startblokken. Benodigde tekeningen, documenten 
worden momenteel uitgewerkt. Aansluitingen nutsvoorzieningen worden nu centraal samen met 
Gemeente Amsterdam uitgewerkt en gerealiseerd. 
 
Heining entresols: 
Aanbesteding voor het plaatsen van nieuwe en aan te passen entresols is afgerond, prijzen zijn 
aanzienlijk omhoog gegaan, gekozen aannemer staat klaar. Omgevingsvergunning is verleend. 
Wij wachten op een positief investeringsbesluit van ons bestuur. 
 
Aanpassingen Rietwijker: 
Er is via UR een budget beschikbaar om het theater van de Rietwijker te verbeteren. Urban Resort 
heeft samen met verdedig Noord een aantal offertes aangevraagd n.a.v gesprekken met Verdedig 
Noord over de wensen. Momenteel wordt er een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld. 
 
Aanpassingen remise Kazerne: 
Er is een budget beschikbaar voor verbetering van de gevels van de remise. 
(Deze gevels  bestaan nu uit overheaddeuren hetgeen veel geluid doorlaat. We zijn samen met de 
Kazerne bezig met offreren van geluidswerende wanden die in de plaats dienen te komen van de 
overheaddeuren. Om de kwaliteit van de remise te behouden dienen er grote ramen in te komen 
met geluidswerend glas. Daarnaast dient er gekeken te worden naar verbetering van de ventilatie 
en het stiller krijgen van de huidige verwarming.) 
 
S.v.z: Omgevingsvergunning wordt aangevraagd. GV geeft akkoord. Offertes voor zijn beschikbaar, 
aannemer en installateur gaan verbeteringen uitvoeren:  

- gevels worden dichtgemetseld en geïsoleerd 
- elke gevel krijgt een raampartij/inbraakwerend glas 
- entree krijgt een sluis 
- installatie van verwarming via inblazen van warme lucht  (i.v.m. geluid) 
- ventilatie tevens afzuigen lucht WTW (warmte terugwin) 

 
Bonte Zwaan: 
De huurder heeft aangegeven graag te willen verduurzamen. Huurder zou eventueel zonnepanelen 
op het dak te willen plaatsen. Samen met UR worden nu een aantal offertes uitgewerkt. Investering 
in de panelen wordt via omslag in de huur terugbetaald aan investeerder SBC. Tevens wordt 
gekeken naar stroomverbruik van ventilatie en efficiëntie van de CV-opstellingen per verdieping. 
Zou 1 cv-systeem efficiënter zijn? Einde van het jaar/evt. voorjaar 2023 moet de BZ de helling op 
voor groot onderhoud aan buitenzijde ponton. Hier worden nu de voorbereidingen voor 
getroffen. 
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Retort: 
Kunstinitiatief Retort (http://www.retortproject.nl/) kwam bij ons met de vraag of UR wellicht het 
onderhoud zou kunnen gaan uitvoeren. TB is gaan praten met Retort en gaan kijken in het 
ateliergebouw. Na gesprekken met het bestuur van Retort is door ons een offerte opgesteld voor 
het uitbesteden van het onderhoud aan UR. Contract is ondertekend; bijdrage aan UR is een kleine 
4,5k omzet per jaar.  
 
In de pijplijn: 
Bijdrage aan de ontwikkeling van projecten Wijburg, Centrale & Dok. 
 
 
B. Facilitaire ondersteuning broedplaatsen  
Diverse activiteiten zijn weer terug in de broedplaatsen: opening van Lycka, borrels in Remise, 
Stuart, HW10, opening van Lutke komt eraan. Wegens drukte rondom voorbereidingen voor het 
Baggerbeest, is er niet veel tijd geweest voor uitwerking van onderstaande: 
 
Samen met verhuur en financien zijn we gestart met een inventarisatie van de facilitaire zaken die 
we gezamenlijk uitvoeren en hoe we die in de toekomst centraal kunnen gaan regelen. Hieronder 
een kleine samenvatting van hetgeen we met verhuur hebben ingezet: 
 
- mogelijkheid onderzoeken tot centraal systeem voor uitgifte druppel/elektronische sleutels – 

in ontwikkeling, koppeling met database Apollo: maken van applicatie / invulformulier 
meldingen, sleutels bij bestellen: er is een start gemaakt met invulformulier tbv website 

- opstellen van een universele sleutelverklaring – in ontwikkeling 
- ontwikkelen webformulier onderhoudsverzoeken (iom Merijn/Apollo) Er is gestart met overleg 

en het maken van een opzet van een geautomatiseerde verwerking en registratie van 
onderhoudsmeldingen in Apollo: in proces 

- centraliseren schoonmaak: Onze vaste schoonmaker heeft i.o.m. Maarten een nieuwe opzet 
en offerte opgesteld voor alle panden die zij onderhouden. TB/Maarten stuurt e.a. aan. 
Schoonmaak voor nieuwe panden worden volgens zelfde stramien opgezet. 

 
C. Team 
Door  de versterking van het team met Ruud is de rust weer een beetje teruggekeerd. 
Werkzaamheden worden binnen de gestelde termijnen uitgevoerd. We kunnen het werk goed aan 
maar het blijft nu en dan druk om alles voor elkaar te krijgen. De samenwerking met andere teams 
verloopt goed. Er is dagelijks contact met collega’s van financiën en verhuur.  
 
 
 
 
Taakverdeling 2022: 
 
Maarten: 
Kerntaak: Projectleider incidenteel onderhoud en storingen UR & SBC 
Aansturing Ruud, Terrus voor inzet op deze onderdelen. 
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Algemene ondersteuning taken Laurens & speciale projecten 
Ruud: 
Kerntaak: Incidentele onderhoudsmeldingen en storingen UR en SBC 
assistentie bij verbouwingen & projecten 
Terrus: 
Kerntaak: Technisch beheer Sup & Lely 
Technische ondersteuning verhuur zalen/theater de Vlugt 
Laurens: 
Kerntaak: Hoofd team technisch beheer 
Meerjaren onderhoud UR en SBC , projecten en ontwikkeling. 
 
 

 
Laurens van Rens, Technisch Beheer Urban Resort – 3 oktober 2022 
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1ste & 2de Voortgangsrapportage (januari - augustus) 2022  
Communicatie & Pr 
 
Doelstellingen & Ambities 2022 
Naast de regulier werkzaamheden ligt er in 2022 extra focus op de volgende onderdelen: 

1. Oplevering/afronding websites & middelen De Vlugt & LYCKA 
2. Implementatie huurders communicatie functionaliteiten en middelen (website, socials en o.a. 

posters/flyers/templates) De Vlugt & LYCKA 
3. Communicatiecampagnes  De Vlugt (o.a. Zaalverhuur campagne, samenwerkingspartners campagne, Young-

programma campagne, Community-campagne) 
4. Communicatiecampagnes LYCKA (o.a. Buurt(kamer)campagne), Community-campagne) 
5. Communicatie werkwijze optimaliseren/finetunen De Vlugt i.s.m. zaalverhuur, programmapartners en curator. 
6. Communicatie werkwijze optimaliseren/finetunen LYCKA  i.s.m. Buurtkamer coördinator en Buurtkamercomité. 
7. Afstemming communicatiestrategie i.s.m. Oxville in de Vlugt 
8. Coördinatie ontwikkeling & vormgeving Jaarverslag 2021 
9. Werkwijze/implementatie CRM-beheer vanuit Apollo (I.s.m. (verhuur)team) 
10. Werkwijze/implementatie Advertentiecampagnes vanuit Apollo (I.s.m. Verhuurteam) 
11. Werkwijze/implementatie Communicatietools vanuit Apollo (o.a. (pand)nieuwsbrieven) (I.s.m. Verhuurteam) 
12. Wervingscampagne LUTKE 
13. Campagne Openingsevent LUTKE 
14. Opzetten en uitzetten acquisitietraject & programma-avond Pakhuis de Zwijger i.s.m. team Ontwikkeling 
15. Communicatieplan, huisstijl & Wervingscampagne Baggerbeest 
16. Maandelijkse nieuwsbrieven UR (en opstart nieuwsbrieven De Vlugt & LYCKA) 
17. Wervingscampagne WIJBURG 
18. Optimalisatie gebruik vaste communicatiemiddelen en templates (o.a. d.m.v. Apollo) voor Verhuurteam op 

pandniveau: Interne-nieuwsbrief, social-mediastrategie, advertentie-templates, aanbod-brochures etc. 
19. Doorlopende vacaturecampagnes (incl. stage jan & sept) 

Daarnaast wordt de interne communicatie (o.a. voorbereiding van de personeelsbijeenkomsten) en het 
Bestuurssecretariaat gevoerd vanuit team Communicatie. 

 
 
Begin 2022 
Aan het begin van 2022 droeg Stefanie haar werkzaamheden over aan Marieke Josselet. Zij zou in freelancefunctie, 
een deel van de communicatie-werkzaamheden (20u) van Stefanie overnemen tussen maart en juli 2022. Helaas stopte 
zij na slecht enkele weken met haar opdracht. Er is geen vervanging voor haar gevonden.  
 
Eva zou vanaf begin 2022, 12u i.p.v. 10u voor Urban Resort gaan werken. Dit om haar nieuwe werkzaamheden voor De 
Vlugt te kunnen accommoderen (voor Lycka zijn er geen extra uren begroot, en deze vallen binnen de algemene UR 
communicatieuren). Zij heeft in de afwezigheid van Stefanie, i.v.m. andere werkverplichtingen, helaas niet structureel 
meer uren kunnen werken ter vervanging van Marieke, iets wat wel de wens was. Eva heeft incidenteel extra uren 
gemaakt. Ondanks dat, heeft Eva de afgelopen periode, ongelooflijk hard gewerkt om alsnog voort te zetten waar het 
team aan gewerkt had in 2020, en dat in haar zeer beperkte uren. Zonder te niet te doen aan wat er wél staat, en wat er 
staat m.b.t. De Vlugt is indrukwekkend, is er, zoals verwacht, ook heel veel werk blijven liggen m.b.t. afronding, strategie, 
aansturing en investeringen. Eva heeft de etalage als het waren mooi weten te houden, maar pakte Stefanie bij 
terugkeer het werk wat zij in januari achterliet in augustus weer op.  
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Stand van zaken vanaf augustus  
Er lagen een aantal ambities voor het eerste deel van 2022. Het jaarverslag is, ondanks centrale aansturing vanuit 
Communicatie, in team verband alsnog goed uit de verf gekomen. Vaste tekstschrijver, Sara Kee, heeft een grotere rol 
gespeeld in de productie ervan. Doordat Baggerbeest vertraagd is, is het werk wat dit grote nieuwe project mee zou 
brengen, gelukkig weggevallen in het eerste deel van 2022. In Q4 zal echter aan een communicatiestrategie gewerkt 
moeten gaan worden voor deze locatie, welke ook de wervingscampagne van Wijburg zal incorporeren. Voor het 
Baggerbeest staat een eigen huisstijl, website, grote wervingscampagne en het aangaan van culturele – en educatieve 
partnerschappen op de agenda. Een flinke workload voor team communicatie dus om dit alles op tijd op te bouwen 
voor de start van het project.  
 
Door de lange onderbreking in de werkzaamheden, werken we op dit moment nog niet optimaal en efficiënt. Met name 
heeft Lycka niet de aandacht en de tijd gekregen die het nodig had om een goede start te maken m.b.t. de Buurtkamer.  
Het communicatieteam had daar een veel grotere rol moeten spelen in het strategisch neerzetten en profileren van 
deze locatie, als ook een basis kunnen bieden voor communitymaking en ondersteunen in de opzet van een duurzaam 
en succesvol buurtcomité. We hebben voor Lycka een aanzienlijke financiële investering gedaan in het ontwikkelen van 
communicatiemiddelen en het neerzetten van een strategie. Een strategie die laat zien dat Urban Resort een 
Buurtkamer met impact kan opzetten. Het is jammer dat deze investering tot nu toe grotendeels onbenut is gebleven in 
de afwezigheid van personeel. Een grotere wervingscampagne om vrijwilligers, buurtinitiatieven, culturele partijen en 
maatschappelijke organisaties aan de Buurtkamer te verbinden, is, uitgebleven. In Q3 en Q4 zal hard gewerkt worden 
om hier een inhaalslag in te maken.  
 
Gelukkig kon Stefanie met Eva de communicatiewerkzaamheden van De Vlugt, goed op de rails zetten voor Stefanie 
haar verlof. Eva heeft de winkel warm gehouden. Een aantal interactieve websitepagina’s, die een samenwerking met 
huurders en samenwerkingspartners teweeg zouden moeten brengen, zijn echter nog steeds niet in gebruik, en 
daardoor blijft er veel werk bij Eva hangen (dit is ook het geval bij Lycka), alsook mist het eigenaarschap voor de 
huurders en gebruikers. Heel jammer, maar gezien de beperkte uren die Eva als marketingmanager heeft, zijn ze niet 
toereikend om dit alsnog snel op te pakken. Shai (coördinator De Vlugt) en Miriam (programma coördinator De Vlugt) 
hebben veel ondersteuning geboden de afgelopen maanden m.b.t. het etaleren van het programma op onze kanalen, 
en er is daar alsnog een ontzettend mooie samenwerking ontstaan. Er staat wat dat betreft echt een sterk team op De 
Vlugt die korte lijntjes met elkaar hebben. Er zijn waardevolle partnerschappen aangegaan op het gebied van 
communicatie. De socials groeien gestaagd en we krijgen meer en meer bekendheid in de stad. Er is ondertussen een 
maandelijkse nieuwsbrief die wordt verstuurd vanuit De Vlugt.  
 
Goed getimed, was dat betreft, de intrek van Oxville. Met hen heeft Stefanie op tijd, en met gewicht, de samenwerking 
m.b.t. het strategisch neerzetten van een eenduidig verhaal, bij hun start afgelopen zomer, in goede banen kunnen 
leiden. Uitingen online, in het gebouw en op de gevels hebben wij in samenspraak goed vorm kunnen geven. Er is een 
leuke samenwerking ontstaan. In Q3 staat een gezamenlijke buurtcampagne op de agenda. Het bereik van Oxville in 
de buurt is zeer waardevol voor de profilering van De Vlugt.  
 
Om af te ronden, hebben we de afgelopen weken de achterstallige aankleding van de entree, gevels en zalen, alsnog in 
werking gezet. Deze zijn sfeerbepalend en maken het verschil tussen een houtje-touwtje, stoffige, broedplaats en een 
verzorgde en professionele culturele voorziening.  Binnen enkele weken zal De Vlugt er meer uit gaan zien zoals ooit 
beoogd, en zal Stefanie zich inzetten om ook de functionaliteiten van de website(s) en de ontwikkelde middelen in hun 
volledigheid af te ronden en in te zetten. In Q4 staat een finetunen van de werkwijze en een aantal campagnes op de 
agenda.  
 
Binnen Apollo lagen een aantal grote communicatie ambitie s die t.z.t. een efficiëntieslag met zich mee zouden moeten 
gaan brengen voor het team Verhuur. Het voorwerk om het programma op communicatie vlak, op een goed manier te 
kunnen gaan gebruiken in het mutatieproces, is in 2020 afgerond. Een aantal functionaliteiten moeten op dit moment 
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echter nog technisch afgerond worden voordat deze in werking genomen kunnen worden. Zodra deze werken, zal team 
communicatie de communicatietools moeten gaan implementeren in de werkwijze van het team. Dit betekent in Q4: de 
invoer van data, gevolgd door een test fase, en het coördineren van het in gebruik nemen van de nieuwe tools en 
werkwijze. Al met al zal dit een flinke lading werk met zich mee brengen tegen het einde van het jaar.  
T.z.t. moet het gebruik van de CRM en de marketingtools van Apollo voor een efficiëntie slag zorgen bij het Verhuurteam 
en voor een breder bereik van onze communicatie uitingen zorgen, zowel intern als extern.  
 
Daarnaast heeft team Communicatie, meer dan regulier, tijd en energie moeten steken in het opzetten van 
vacaturecampagnes voor personeel en stagiaires. Gezien de huidige banenmarkt vergt het meer dan ooit inzet van het 
communciatieteam om onze vacatures aan de man te brengen. Daarnaast zijn het aantal vacatures binnen UR er dit 
jaar uitzonderlijk veel. Er is een geschikte kandidaat gevonden voor de functie Zaalverhuur coördinator in De Vlugt. Na 
een vacaturecampagne is er gekozen om oud-stagiaire Rixta in het team Verhuur op te nemen als coördinator.  In juli 
en augustus is er een grote wervingscampagne uit gegaan voor de vacature voor Hoofd Financiën (vervanging Merijn) 
en Financiële administratie (vervanging Nicole). In Q3 gaan we een derde wervingscampagne uitzetten aangezien er 
nog geen geschikte kandidaten zijn gevonden. Er heeft zich al een hele tijd geen stagiaire meer aangediend.  
 
De zichtbaarheid van Urban Resort zou in 2022 hoog op de agenda komen te staan. Profilering van Urban Resort in het 
algemeen (o.a. als interessante samenwerkingspartner en projectontwikkelaar) is nauwelijks gelukt in onze externe 
communicatie zonder de extra aansturing van Stefanie in Q1 en Q2. De strategie was om belangrijke thema’s 
‘verhalend’ aan te kaarten, d.m.v. bijvoorbeeld beeldreportages en thematische nieuwsitems, om, Urban Resort, op die 
manier goed in het huidige culturele/broedplaatsen klimaat te positioneren. Thema’s als het wegvallen van m2, druk op 
wonen, kansen in gebiedsontwikkeling projecten, en culturele partnerschappen, zijn niet of nauwelijks expliciet terug te 
vinden in onze uitingen, terwijl dit juist zo hoog op de agenda zou moeten staan gezien onze opgave. De 
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het verlies van talloze woningen door het wegvallen van Sup en Lely, onze inzet m.b.t. 
de Rietwijker en de stappen die we zetten naar het ontwikkelen van het Baggerbeest toe, zouden juist erg zichtbaar 
moeten zijn en zijn dat nu niet voor een extern publiek. In de tweede helft van 2022 moet hier dus veel meer aandacht 
voor komen.   
 
In de notitie ‘Toekomstbestendig UR’ en het daaropvolgende uitvoeringsplan committeren we ons op een intens 
acquisitietraject in het najaar van 2022 voor het verwerven van nieuwe projecten en opdrachten. ‘Zichtbaarheid’ en de 
manier waarop (profilering) van Urban Resort, zoals hierboven omschreven, is binnen dat traject zeer belangrijk. Het 
traject zullen wij stapsgewijs aan vliegen.  
 
 
 
• ACQUISITIETRAJECT  

VOORWERK: 
    1. Zichtbaarheid op pandniveau optimaliseren (logo’s, gevelborden, posters etc). 
    2. Redactie & finetunen  van al onze UR kanalen (website teksten, beeld redactie, nieuwsitems) 
    3. Doorlopend ‘Verhalen’ publiceren, en daarmee ontwikkelingen, ambities en succes zichtbaar maken voor een  
        extern publiek (o.a. ook in de pers).  
    4. Online zichtbaarheid vergroten d.m.v. SEO-optimalisatie, online adverteren en online communitybuilding. 
    5. Ontwikkeling van acquisitie middelen: een Acquisitiefilmpje en acquisitiemailings 
FASE 1: 
    6. In kaart brengen van netwerk ontsluiting, met name in aangewezen ontwikkelgebieden. 
    7. Benadering ‘warme contacten’  
FASE 2: 
    8. Ondersteuning bij de organisatie van netwerkbijeenkomsten (rond-de-tafelgesprekken), programmaavond  
        Pakhuis de Zwijger enrondleidingen. 
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FASE 3: 
    9. Benadering ‘lauwe-‘en ‘koude contacten’ 

Redactie & Finetunen UR kanalen 
De website van UR is het visitekaartje van onze organisatie. Hier kunnen we laten zien wie we zijn. Potentiele partners 
(maar ook ruimte- en werkzoekenden) zullen zich hier als eerste willen oriënteren op wie Urban Resort is en wat we 
doen en kunnen.  Om ons op deze plek goed te profileren staan er een aantal aanpassingen op de planning zoals o.a. 
de weergave van onze partners en samenwerkingsverbanden (o.a. d.m.v. logo’s), een redactie van onze ‘Over UR’ 
pagina (die flink verouderd is) en zorgen dat onze nieuwspagina is voorzien van ‘verhalende’ teksten en beelden die 
onze ontwikkelingen, ambities en successen weergeven.  

Verhalen UR 
De ‘verhalen’ moeten verteld worden die onze positie in de stad weergeven, ambities weerspiegelen en kansen 
benoemen. In overleg met Bas en Zafer kiezen we een aantal thema’s die we in onze communicatie verder kunnen 
gaan uitdiepen. Bijvoorbeeld: 
- De herontwikkeling van De Vlugt 
- Ontwikkeling van kunstenaarswoningen in Lycka 
- Wegvallen van SUP en LELY, verlies van woningen en belangrijke speler in de buurt 

Online zichtbaarheid vergroten 
Met name het optimaliseren van SEO van de website zorgt voor betere vindbaarheid van UR via online zoekplatformen. 
Ook het inzetten van betaalde promotie op onze social media kanalen, kan ons helpen onze boodschap breder aan de 
man te brengen. Deze technische toepassingen willen we dit jaar nog beter in de vingers krijgen.  

Acquisitiemiddelen 
I.s.m. Bord & Stift is er ondertussen een filmpje in de maak, waarin we kort en bondig uitleggen wie we zijn en wat we 
doen, en welke gebruikt kan worden in onze email marketing, op onze kanalen en in presentaties. We verzorgen de 
(email)materialen om ‘warme-‘, ‘lauwe,-‘ en ‘koude contanten’ te kunnen gaan benaderen in Q3 en Q4.  

Netwerkontsluiting 
In (tenminste) de volgende ontwikkelgebieden willen we zichtbaar worden als potentiële ontwikkelpartner. Om dat te 
kunnen doen moeten we spelers in ons vizier krijgen (en zij ons) en kennismakingen initiëren: 
- Hamerkwartier 
- Havenstad 
We onderzoeken waar er mogelijkheden zijn voor (tijdelijke) woonlocaties en met welke partijen we daarin een alliantie 
aan kunnen gaan. We doen mee aan tendertrajecten (zoals het Amstelkwartier en De School), en zoeken daarin 
continue naar nieuwe partnerschappen. We zouden onze diensten nog beter aan de man willen brengen bij o.a. 
coöperaties, en meer beheersopdrachten binnen halen.  

Bovenstaande betekent dat we met heel veel mensen, bedrijven en organisaties om tafel willen om gedeelde ambities 
en ontwikkelkansen met elkaar te bespreken en samenwerkingen te onderzoeken. De contacten zullen o.a. uit de 
volgende doelgroepen bestaan: nieuwbenoemde bestuursleden van de stadsdelen, woningcorporaties, 
gebiedsontwikkelaars, vastgoedontwikkelaars, en de grotere culturele instellingen van onze stad.  De ontsluiting van dit 
netwerk doen we door hen in 3 kringen van contacten ‘warm, louw en koude contacten’ aan te spreken. We doet dat in 3 
fasen. 

 
 
Team Communicatie  
Stefanie Nijenbandring de Boer – 24u p/w* 
Eva Sierksma – 12u p/w  
 
*Vanaf juli is Stefanie 28u werkzaam i.p.v. 36u p/w i.v.m. ouderschapsverlof. De secretariaat functie is op dit moment 
nog bij Marijke neergelegd. Stefanie werkt op dit moment 24u in haar communicatiefunctie.  Het ligt nog in het midden 
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hoe het bestuurssecretariaat moet worden opgevangen in Q3 en Q4, aangezien er meerdere opgaven liggen bij 
Stefanie en Marijke m.b.t. hun werkzaamheden binnen het Ontwikkelteam. 
 
I.v.m. betaald ouderschapsverlof door het UWV zijn er de afgelopen maanden, en de aankomende maanden een flink 
aantal personeelskosten uitgespaard. Ter overweging ligt het voorstel bij het MT om deze personeelsuren, desnoods 
gedeeltelijk, de aankomende tijd alsnog op een aantal projecten in te zetten door het inhuren van extern personeel. 
Vanuit Communicatie is daartoe het volgende voorstel gedaan: 
- Afronding communicatietools Apollo  
- Netwerkbijeenkomsten n.a.v. acquisitie  

 
 
 

 
Stefanie Nijenbandring de Boer, Amsterdam, 26 augustus 2022 

 



Monitoring uitvoeringsplan toekomstbestendg Urban Resort

mei-augustus 2022

Project Activiteit Planning
Benodigde 
inzet (uren)

Benodigd 
budget resultaat resultaat resultaat resultaat resultaat

Stimuleren van 
programmering 2022 100

subsidieaanvraag afgrond -Integraal 
maatschappelijk initiatief 
€100.000,-

€19.000,-

Herontwikkeling
2022 – Q2 
2023 240

Visiedocument is in afrondede fase, 
dient nog afgetemd te worden met 
de beoogde ontwikkelaar Rochdale 
waarna lobby richting gemeeente 
kan worden vormgegeven

UR wordt ontwikkelaar 

Verlenging contract tot 
2029 2022 verlengd met 1 jaar

Herontwikkeling
2022 – Q2 
2023 550

UR gaat pand herontwikkelen

Koch Herontwikkeling
2022 – Q3 
2023 120

Herontwikkeling is gegund aan 
Habion. In hun eerste schets is 
broedplaats gehalveerd in omvang.   
Wij zijn in gesprek met de Gemeente 
Amsterdam voor behoud van 
huidige vierkante meters

UR wordt (mede)ontwikkelaar

Verlenging contract 2022 20 contract verlengd met gelijke marge

Herontwikkeling
2022 – Q4 
2023 20

Verkenning naar de mogelijk rol UR als 
partners afgerond

Rietwijker - Parlevinker Herontwikkeling 2022 120

Verbetering van de  samenwerking 
met Verdedig Noord begint vorm te 
krijgen  mede met inzet van 
wethouder Meliani  

intentie overeenkomst voor de 
ontwikkeling parlevinker

samenwerkings ovk programmerende 
partner 

Westerdok
Verlenging contract tot 
2030 2022 20

Verlanging door Eigen Haard is 
toegezegd, Ymere moet nog worden 
overgehaald hetzelfde te doen

verlengd

ACTA
Verlenging contract tot 
2027 2022 40

Acta verlengd tot 2027

WIJK 7
Verlenging contract tot 
2024 2022 10

verlengd

Volkskrantgebouw
Verlenging contract 
jaarlijks 2022-2023 8

€57000,-

SBC
Verlenging contract 
periodiek 0

€63.000,-

LOLA
Verlenging contract 
jaarlijks 2022-2023 4

€30.000,-

Broedplaats 1 Baggerbeest

Naar uitvoering – bouw, 
huur, beheer en 
placemaking 2022-2023 3000

€25.000,- (bijdrage uit 
bouwbudget) €50.000,-(stadsdeel)

oplevering en start exploitatie

Wijburg

Naar Uitvoering - bouw, 
huur, beheer en 
placemaking 2022-2023 500

Het bestuur is een haalbaar 
investeringsplan voorgelegd

oplevering en start exploitatie

De Centrale Start up fase 2022 100 CAWA preadvies is binnen
Elsenhage Zuid Start up fase 2022 40

DOC Start up fase 2022 500

Er is een toezegging van de 
Gemeente Amsterdam om 
eenmalige investeringen te 
bekostigen maar er is nog geen 
overeenstemming over huurprijs.

visiedocument en 
intentieovereenkomst

oplevering en strat exploitatie

LELY Start up fase 2022 500

Met ontwikkelaar Green hebben we 
goed contacten kunnen bouwen 
middels een inspratietour lang 4 van 
onze broedplaaaten

Hamerkwartier Lobby en Acquisitie fase 2022 60

samenwerkingsovk met gemeente

Kazerne

BESTAAND
Diensten voor derden

NIEUW
Ontwikkeling full service

BESTAAND Herontwikkeling

BESTAAND Verlenging

mei - augustus 2023 september - december 2023september - december 2022 januari - april 2023

NIEUW
Placemaking en community 

building

De Vlugt

HW10



Havenstad Lobby en Acquisitie fase 2022 350

Gebiedsontwikkeling is akkoord met 
ons aanpak, binnenkort worden 
concrete afspreken gemaakt over de 
opdracht ter grootte van circa 
€35.000,- 

€65.000,-

Tijdelijke woonlocaties Lobby en Acquisitie fase 2022 120

samenwerkingsovk met corp. x

ontwikkelbudget BBP Toegezegd €125.000,- 50.000 25.000

Tenders zoals Amstelkwartier, de School 
e.d. Lobby en Acquisitie fase 2022 100

Nieuwe opdracht Lobby en Acquisitie fase 2023 € 50.000,00

WG - Atelierswoningen Lobby en Acquisitie fase 2022 120

Een vervolggesprek wordt ingepland 
op het moment dat Stadgenoot de 
benodigde 
duurzaamheidsinvesteringen in 
beeld heeft gebacht.

intentie ovk met stadgenoot

Beheersopdrachten cooperaties Lobby en Acquisitie fase 2022 80

contractbeheer gestandaardiseerde bedrijfsprocessen

klachtenafhandeling
€15.000,- Gestart met het opstellen van een 

plan van aanpak

onderhoud en service

t.b.v. externe 
begeleiding en 

aanpassing 
fuctionaliteiten 

Apollo

rapportage(tijd) en doorbelasting
huurders informatie 

Profilering PR gericht op verwerven van panden en opdrachten 0,5 fte €15.000,- Een promofilmpje is gereed

acquisitie training

5% van uren 
ontwikkelteam 
= 298 uur €5.000,-

ontwikkelteam is allround opgeleid 
voor projectontwikkeling en 
reorganisatie

On the job training projectontwikkeling gekoppeld aan acquisitiedoelen

5% uren 
ontwikkelteam 
= 498 uur €10.000,-

Zoekopdrachten tijdelijke broedplaatsen € 15.000 greeed, moet nog worden uitgezet
contract voor 5000 m2 aan tijdelijke 
broedplaatsen

netwerk ontwikkeling in 3 kringen

Een gespreksrode met nieuwe 
bestuurders van staddelen is 
gepland en gesprekken met 
woningbouwcorporaties en 
perojectontwikklelaars waar we 
mee samenwerken volgt daarop. 
Op 29 november 2022- 
netwerkbijeenkomst in de Zwijger 
met als thema versnelling van 
ontwikkeling van broedplaatsen

beter verbinden netwerken van 
intern (team en bestuur), 
opdrachtgevers en verhuurders, 
potentiele opdrachtgevers en 
verhuurders

Stimuleren programmering fondsenwerving/subsidie aanvraag 2023 200 uur 3 aanvragen zijn ingediend voor circa 250K €45.000,-

NIEUW
Tenders nieuwbouw

Competentie 
ontwikkeling/versterking

5% van TEAM 
tijd 298 uur

NIEUW diensten aan derden

NIEUW
Placemaking en community 

building

Efficiencyslag  -  Order 
doorloop proces 

optimaliseren


