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Bestuursverslag 2018

Vooraf
Het jaar 2018 is het tweede jaar van de vierjarige beleidsperio de 2Ot7-2020 waarin de stichting
Architectuur Lokaal haar werk uitvoert tegen de achtergrond van het beleids- en bedrijfsplan Fen beetje
intelligente versnelling.ln dit plan zette het bestuur uiteen hoe de stichting als onafhankelijke
bruggenbouwer fungeert tussen de vele partijen die zij behulpzaam is bij het realiseren van een
zorgvuldig ingerichte omgeving waarin plaats is voor iedereen.
Het leggen van verbindingen tussen politiek en ontwerp wordt steeds moeilijker nu radicale oplossingen
nodig zijn voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, werken, zorg, mobiliteit,
voedsel, klimaat en energie. Tegelijkertijd is sprake van onzekerheden in een internationale context
(zoals geopolitiek, migratie, klimaatafspraken) die grote gevolgen hebben voor ruimtelijke ontwikkeling
en economie. En hoewel de overheid zich steeds verder terugtrekt zullen er altijd domeinen zijn waarin
dat niet kan, en waarbij opgaven van regionaal tot op Europees niveau moeten worden opgelost.
Als constante factor in de permanent veranderende omgeving wordt Architectuur Lokaal gewaardeerd
als een gerespecteerde kennisinstelling die de nodige continuiteit biedt, verbíndingen legt en kennis
borgt. Daarbij is onze onafhankelijke, n¡et-commerciële positie telkens essentieel om het werk te
kunnen doen. Tegelijkertijd blijft de stichting kwetsbaar doordat het werkterrein vanuit de aard ervan in
de culturele voorhoede ligt, en juíst omdat we ons werk 'tussen' alle partijen doen. De ingrijpende en
permanent veranderende context vraagt van alle betrokkenen, dus ook van de stichting zelf, de nodige
flexibiliteit om tot oplossingen voor de grote vraagstukken te komen.
Nieuwe opgaven bieden altijd weer ruimtelijke kansen, en nieuwe generaties dragen altijd weer andere
ideeën en mogelijkheden aan. Op ons werkterrein spelen vooral ontwerpers, met name architecten,
daarbij een belangrijke rol. Zij kunnen de problemen natuurlijk niet alleen oplossen en ook in hun
vakgebied verandert er veel. Maar flexibel beleid voor langjarige vraagstukken komt traag op gang, zoals
bij klimaat-, energie- en huisvestingsvraagstukken. Daarom probeert de stichting dus 'een beetje
intelligente versnelling' te genereren.

Dit verslag over het jaar 2018 bevat een toelichting op
1. ontwikkeling en perspectief
2. exploitatieresultaat en financiële positie
3. bedrijfsvoering

1. Ontwikkeling en perspectief

å Van 20L7 naar2OtS
De externe ontwikkelingen die het omslagjaar 2077 markeerden, noopten de stichting ertoe om
ingrijpende maatregelen te nemen en als gevolg daarvan, het boekjaar met een verlies af te sluiten. De
maatregelen zijn effectíef gebleken, waardoor de focus in 2018 weer volop op de inhoud van het werk
kon worden gericht en het boekjaar met een positief saldo kon worden afgesloten.
Begin 2018 tekende zich uiteindelijk ook meer duidelijkheid af over de ruimtelijke agenda van het rijk en
onze betrokkenheid als een van de lead partners bij de uitvoering daarvan. De activiteiten die
noodgedwongen naar 2018 moesten worden doorgeschoven zijn alsnog gerealiseerd zoals
voorgenomen.

à Activiteiten 2018
Bij het streven van Architectuur Lokaal, naar goed opdrachtgeverschap in een gezonde bouwcultuur,
richt de stichting zích in de eerste plaats op professionalisering van het publiek opdrachtgeverschap.
Sleutelwoorden bij de activiteiten zíjn kennisontwikkeling en -uitwísseling, genereren van voq6þggldfüncat¡e
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in de voorhoede, delen van kennis met de achterban, ontwikkelen van instrumenten en
toegankelijkheid.
De activiteiten in 2018 betroffen zowel meerjarige programma's als incidentele projecten in opdracht.
Meerjaríge programma's worden uitgevoerd als lead partner van het rijk en in het kader van de Regeling
Meeriorige Progrommo's 2077-2020 van het Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie. Hiernaast is er het
doorlopende programma Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden. De incidentele
projecten betreffen opdrachten van derden.
Het activite¡tenverslag over 2018 is opgenomen in de bijlage.

à Rijksoverheid
Sinds de oprichting van de stichting, waarvan de bron in het nationale architectuurbeleid van 1993 ligt,
is sprake van een directe relatie met de rijksoverheid. Vanaf 2013 worden de nodige verbindingen met
andere overheden onder meer gelegd via de rol van lead partner die het rijk aan Architectuur Lokaal
heeft toebedeeld. ln het kader van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) wordt met de
partners, ieder vanuit specifieke taken en posities, per definitie juist aan het begin (voorhoede) of aan
het einde (evaluatie) van het proces gewerkt. De realisatiefase tussen begin en einde ligt bij uitvoerende
partijen. Met de partners vindt regulier overleg plaats over de uitvoering van de agenda in de huidige en
de komende beleidsperiode.
Hiernaast wordt met het Atelier Rijksbouwmeester intensief samengewerkt bij de uitvoering van diens
maatschappelijke agenda via specifieke projecten.

å lokale overheid
Steeds vaker blijkt grote behoefte te zijn aan kennis en continuiteit, maar het informatieaanbod is
zodanig dat men het overzicht kwijt is. Echter borging van kennis heeft geen prioriteit in gemeenten.
Mensen moeten aan de hand genomen worden om kennis te duiden en van context te voorzien, wat
vanwege grote druk op de opgaven vaak wordt overgeslagen: er moeten incidentele problemen worden
opgelost. Dus moet er steeds een hele weg worden afgelegd voor het gesprek over mogelijke
oplossingen en het maken van afwegingen door met name n¡et-ontwerpende betrokkenen. Dat proces
met bestuurders, bewoners en anderen belanghebbenden moet ertoe leiden dat het werkelijk hún
project wordt. Dit proces is niet in een makkelijk universeel toepasbaar format te gieten, want om de
vier jaar zijn er nieuwe wethouders met nieuwe ambities (en soms ook nieuwe
werkwijze n/orga n isatiestructu ren bi n nen gemeenten).
ln 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Deze verkiezingen zijn elke víer jaar een
belangrijk aandachtspunt: een groot deel van de doelgroep vernieuwt. Onder de noemer
Grensverleggers, Wonen, werken, leven, met zorg en energie is ín 2018 voor de zevende keer de
landelijke wethoudersmanifestatie georganiseerd, met voorafgaande enquête onder de vertrekkende
bestuurders en gevolgd door een magazine voor hun opvolgers.
Ook is een digitale kaart gemaakt waarop alle nieuwe coalitieakkoorden eenvoudig te vinden zijn, naast
de kaart waarop de ontwikkeling van lokale omgevingsvisies wordt bijgehouden.
Met de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Noord-Holland, overijssel en Zeeland is de samenwerking
verbreed via concrete projecten op regionale schaal.

å lnternationalisering
Naast nationale en lokale netwerken die Architectuur Lokaal permanent onderhoudt zijn via het
programma Competition Culture Europe (SCl) de nodige internationale netwerken in 2018 sterk
verbreed via gerichte projecten in Nederland en daarbuiten.

à Opdrachten en ¡nstrumenten
Voor opdrachten worden instrumenten op maat ontwíkkeld, zoals debatten, ateliers, príjsvragen,
onderzoek, colleges en lezingen. ln ARO-context werkte Architectuur Lokaal in 2018 aan
kennisontwikkeling, leergangen en masterclasses, en zijn handreikingen (ti¡dschrift)
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Leerzame excursies zijn helaas ingehaald door plaatjes op internet. Hoewel daadwerkelijke
kennisuitwisseling vaak zeer persoonlijk en persoonsgebonden is, en ontmoeting en contact vereist,
hebben bestuurders hier geen tijd meer voor, ambtenaren wisselen snel en zzp-ers hebben hiervoor
geen ruimte binnen hun opdrachten.
Meer experiment, meer programma's waar het experiment centraal staat, en waarin ruimte is voor
leerzame mislukkingen, leidt tot meer innovatie. Dat kan leídend zijn en daarin zien we veel
aanknopingspunten. Met name prijsvragen blijken in het huidige tijdsgewricht een goed inzetbaar (en
wettelijk) instrument. Prijsvragen bieden ruimte voor experiment, voor jongeren, voor brede publieke
betrokkenheid en voor tal van nieuwe varianten, waãrmee Nederland internationaal voorop loopt. Waar
elders veelal de vakgemeenschap het voortouw heeft vanuit das war einmolkunnen we er in Nederland
vanuit onafhankelijke inzet alle kanten mee op. De principes zijn generiek, de toepassing is heel
individueel.
Architectuur Lokaal investeert, als enige in Nederland, ruim 20 jaar consequent en consistent in het
bevorderen van een gezonde wedstrijdcultuur. Nu prijsvraagontwerpen in de post-crisisperiode ook
allemaal worden uitgevoerd, bieden de voorbeelden vertrouwen in de mogelijkheden en ook vaak een
welkom alternatief voor reguliere aanbestedingsprocedures. ln 2018 is wederom een grote bijdrage aan
de ontwikkeling van de wedstrijdcultuur geleverd.

å Bereik
Voor een zo groot en effectief mogelijk bereik van de doelgroepen zijn alle digitale middelen ingezet,
waarbij tegelijkertijd rekening gehouden wordt met het doseren van informatie.
ln 2018 verspreidde Architectuur Lokaal 77 nieuwsberichten over de eigen activiteiten, onder een
adresbestand van ca 10.000 personen; overige communicatie verloopt via uiteenlopende sociale media
Nieuwe architectuuropdrachten worden dagelijks via @archopdrachten.nl gepubliceerd.

Architectuur Lokaal onderhoudt meerdere websites:
¡ Architectuur Lokaal

WWW.ETC l.nl.
Basiswebsite en archief sinds 1993.
Totaal bezoek 2O!8: 17.463 / dagelijks 48 / 35% terugkerend / 65% nieuwe bezoekers

. Steunpunt Arch¡tectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden
www.ontwerpwedstri iden. n I

Po rtal Nederla ndse a rch itectu u ropd rachte n (dienste n en werken )
Totaal bezoek 2018: 43.537 / dagel[ks ltg / 20% terugkerend / AON nieuwe bezoekers

o MijnOmgevingsvisie
www. M iinOmgevinssvisie. n I

Po rta I voor a I le gemeentel ijke omgevingsvisies.
Totaal bezoek 2018: 7.081/ dagelijks t9 / t2% terugkerend / 55% nieuwe bezoekers

r The Fulcrum
www.thefulcrum.eu
lnternationaal portal ihkv de samenwerking met Project Compass (UK). De website is in 2017 en 201g
niet meer geactualiseerd en wordt in 2019 herzien in het kader van het programma Competition
Culture Europe
Totaal bezoek 2O78: I.212/ dagelijks 3 /7%terugkerend / gEy" nieuwe bezoekers

o Manifestat¡e Grensverleggers, Wonen, werken, leven met zorg en energie
www.qrensverlesgers.architectuurlokaal.nl Thematische website wethoudersmanifestatie 2018; in
2019 te integreren in de website van Architectuur Lokaal

o Waaaro? Daaro!
www.waaarodaaaro.nl
Website ter ondersteuning van het Aaro-programma 2OL3-2Oh6. Deze website is vanaf 1
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gebleven. De site wordt opgeheven in 2019. De website werd in 4 jaar door 42.426 unieke bezoekers
bezocht; 117 bezoekers per dag.
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ln het kader van bij- en nascholingstrajecten wordt door deelnemers aan programma's steeds vaker
gevraagd om een certificaat; in 2018 zijn 130 certificaten verstrekt (in 2017: 45).

å Van 2018 naar2019
ln 2019 worden de meerjarige programma's in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp,
Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie en Steunpunt Archítectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden
vervolgd en worden overlopende projecten afgerond. De overlopende projecten zorgen samen met de
acquisitie voor een goed perspectief voor 2019.

2. Exploitatieresultaat en financiële positie

å Omzet
Het boekjaar 2018 is afgesloten met € 635.5 4t aan inkomsten (€ 526.191 in 2}t7l. Met een minimale
staf van 5 fte is € 109.000 (20%) meer aan opbrengsten behaald dan in 2017. Hiernaast is er een
overloop van projecten naar 2019 ad € 135.000.
De behaalde omzet bedraagt gOYovan de begroting; een toename van !7% ten opzichte van2O!7.
Het aandeel projectsubsidies is in 2018 53% van de omzet; de overige 47%betreftopdrachten en
andere bijdragen (vgl.56%in2OL7,3O%in 2016). De kosten zijn teruggebracht tot92%van de begroting
en bedroegen € 598.859.

å Exploitatieresultaat
Het jaar is afgesloten met een exploitatiesaldo van €29.346 (in 2017: - € 59.95S). Hiermee is de
algemene reserve op € 191.837 gebracht en werd het doel om ultimo 2018 een gezond eigen vermogen
van minimaal20% van de omzet te hebben gerealiseerd, weer nagenoeg behaald. Het stichtingskapitaal
bedraagt € 205.170 (€ 182.491 per 31 december 21t7l.
Architectuur Lokaal beschikt over de status van culturele ANBI. Het beleid ten aanzien van de reserve is
erop gericht, het batig saldo te investeren in de stichting, in overeenstemming met het statutaire doel
ten behoeve van het algemeen nut.

å Administratie en overig
De beheerlasten zijn, met t2% van de kosten, nagenoeg gelijk aan ZOLT (Lt%|.
De liquiditeitspositie per 31 december is 2018 goed. Dit geldt ook voor de solvabiliteit. Ter identificatie
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ln het kader van WNT zijn er geen lonen of salarissen uitgekeerd boven het bezoldigíngsmaximum van €
187.000.
anãlVse explo¡tatie r¡iksoverhe¡d
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Ontwikkeling von de organisatie

3. Bedrijfsvoer¡ng

à Maatschappel¡¡k verantwoord ondernemen
De stichting besteedt aandacht aan waarden en integriteit om verantwoord te handelen. Vanuit het
werk neemt de stichting verantwoordelijkheid voor de huidige maatschappelijke problemen en streeft
ernaar, bij te dragen aan oplossingen. Bij alle bedrijfsprocessen binnen de stichting wordt rekening
gehouden met de maatschappelijke effecten van onze activiteiten.
Ook duurzaamheid is punt van aandacht binnen de organisatie. De medewerkers van de stichting zijn
duurzaam inzetbaar, wat wil zeggen dat zij goed, gezond en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Het
ziekteverzuim is nog altijd nih¡|. De aanschaffingen ten behoeve van de kantoorinventaris zijn gericht op
een lange levensduur en waar mogelijk circulair ingekocht.
Tenslotte wordt optimale transparantie nagestreefd, wat ook een belangrijke voorwaarde is voor het
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de stichting.

å Cultural governance
De stichting voldoet aan de Code Cultural Governance. Het bestuur wordt samengesteld op basís van
vooraf vastgestelde profielen die regelmatig worden geëvalueerd. De samenstelling van het bestuur
wordt gepubliceerd op de website. Het bestuur zorgt voor evenwichtige samenstelling en vraagt zich na
afloop van een zittingstermijn af of nieuw bloed nodig is. Bij werving van bestuursleden zoekt het
bestuur ook bestuursleden buiten het eigen netwerk. Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van
aftreden vast met een benoemingstermijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming
voor vier jaar voor bestuursleden. Mits gemotíveerd kan de voorzítter voor een derde termijn van vier
jaar worden benoemd; leden maximaal een jaar. Bestuursleden treden tussentijds af bij onvoldoende
functioneren, structurele onenigheid of onverenigbare belangen. Het bestuur vergadert volgens een
vastgesteld schema. Het bestuur overlegt en besluit ieder jaar over algemeen belei
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bestuur benoemt de accountant en overlegt tenmínste eenmaaljaarlijks met de accountant. Het
bestuur stelt met regelmaat het gewenste bestuursmodel aan de orde. De directie geeft tijdig en
volledig relevante informatie. Een delegatie van het bestuur voert regelmatíg een gesprek met de
di rectie. Het bestuu r heeft een bestu ursaa nspra kel ijkheidsverzekeri ng afgesloten.
ln september is een protocol privacy beleid opgesteld aan de hand van het Stappenplan AVG.

à Bestuur
Het bestuur is een afspiegeling van het werkterrein. De bestuurders zijn afkomstig uit kringen van lokaal
bestuur, markt, financiële wereld en architectuur en stedenbouw. Het bestuur is betrokken bij de
algemene beleidsvoering van de organisatie en bij specifieke beleidsonderdelen. De bestuursleden
ontvangen geen bezoldiging voor het bestuurswerk.
ln 2018 traden Felix Rottenberg (voorzitter), Monika Chao en Maarten van Hezik (penningmeester) uit
het bestuur na afloop van hun statutaire zittingstermijnen. Yves de Boer, reeds lid van het bestuur, werd
benoemd als voorzitter; Evelien Bruggeman en Jeroen Kok (penningmeester) werden benoemd als
nieuwe bestuursleden. Per 31 december zijn er twee vacatures is het bestuur, waarvan de vervulling is
geagendeerd voor 2019.
ln 2018 heeft het bestuur viermaal vergaderd: op 14 febru ari, tL april,27 juni en 3 oktober.

Bestuur per 37 december 2078
Yves de Boer, voorz¡tter 15-09-2023 3" termijn
Thijs Asselbergs 01-05-2019 le termijn
Charlotte ten Dijke 04-07-2OL9 2e termijn
Evelien Bruggeman 12-04-20221e termijn
Jeroen Kok, penningmeester L2-04-20221e termijn

å Bureau
Per 31 december 2018 bestaat de personele bezetting uit 6 medewerkers (6 in 2017).
De gemiddelde omvang van het personeelsbestand 2018 bedroeg 5 fte (in 2O77:5,71.
De omvang, teruggelopen sinds 2Ot3 (7,4 fte) zal naar verwachting vanaf 2019 toenemen.

Bureau per 37 december 2078

Cilly Jansen directeur fte 1,00 1-5-1993
lndira van 't Klooster senior projectleider o,2r 26-4-2004 /t-4-2018
Tom Prins zakelijk leider o,97 1-8-2008
Vincent Kompier senior projectleider 0,63 15-6-2015
Bram Talman projectmedewerker 0,84 1-8-2010
Margot de Jager projectmedewerker 0,63 1-6-2001
Anja Romar projectmedewerker o,70 L9-2-20L8 / L9-2-20L9

Het bestuur van Architectuur Lokaal,
Amsterdam,2OL9
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Bijlage

Activiteitenverslag 2018

1. PROGRAMMA'S

å Competent¡eontwikkeling opdrachtgevers
ARO (via Ministerie BZK)

Meerjarig programma 2OL7-2020 op basis van het kabinetsbeleid ihkv. Samen werken oon
Ontwerpkrocht, Actieagendo Ruimtelijk Ontwerp (ARO) ad € 190.000 gemiddeld jaarlijks.l
Architectuur Lokaal treedt op als leod partner voor het program ma Opdrachtgeverschap en Ontwerp en
geeft daarbij een grote en diverse doelgroep van professionals de mogelijkheid om kennis te maken met
de inzet van ontwerp bij ruimtelijke vraagstukken. Er wordt aansluiting gezocht bij veranderingen in
omgevingsplanning en andere instrumenten voor ruimtelijk beleid. Het programma speelt in op de
behoeften van uiteenlopende doelgroepen opdrachtgevers, zoals bestuurders, projectleiders,
ontwikkelaars, kennis- en overheidswerkers en zoekt tevens samenwerking met (jonge) ontwerpers. Ter
versterking van het publieke opdrachtgeverschap worden concrete werkvormen ontwikkeld (leergangen
en handreíkingen) waarmee kennis en kunde op het gebied van ontwerp en opdrachtgeverschap wordt
uitgedragen, incl. ervaringen vanuit de andere programmaonderdelen van de actieagenda die specifiek
gericht is op (semi)publieke vormen van opdrachtgeverschap.

å De kracht van kenniseilanden
Sti m u le ri n gsfo nds Creati eve I nd u stri e

Meerjarig programma 2Ot7-2020 gericht op het ontwikkelen van innovatieve procesvormen om kansen
van (jonge) ontwerpers te vergroten in een internationaal speelveld. Vierjarig project gericht op het
verbeteren van de toegankelijkheid en transparantie van ontwerpwedstrijden in Europa ad € 50.000
jaarlíjks.2

Het programma heeft als doelen (1) de samenwerking bij prijsvraagcultuur in Europa verder uit te
breiden door uitwisselíng van kennis en informatie, (2) de toegang tot prijsvragen buiten Nederland te
vergroten door landelijke platforms waarop deze worden aangekondigd te ontsluiten, en (3) te
onderzoeken of er mogelijkheden voor structurele samenwerking conform Project Compass.3

å Steunpunt Arch¡tectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden
P rogra m ma Arch itectu u r Lo koo I
Architectuur Lokaal is de enige organisatie in Nederland die zich als niet-belanghebbende of
commerciële partij, consequent inhoudelijk bezighoudt met het bevorderen van een professionele
aanbestedings- en prijsvraagcultuur in het fysieke domein in Nederland. Daartoe biedt Architectuur
Lokaal unieke diensten via het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstriiden. zoals het
continu publiceren van architectuuropdrachten (diensten en werken met een volledige
architectuuropdracht & ontwerpprijsvragen en ontwikkelcompetities), het bieden van ondersteuning
aan belanghebbende partijen, het beschikbaar stellen van handreikingen en open data, en het
monitoren, analyseren en publíceren van statistische gegevens, en op grond daarvan weer het
ontwikkelen en het verbeteren van het instrumentarium.
Het streven is om de toegang tot architectuuropdrachten voor alle partijen kosteloos te houden. Hoewel
het geen eenvoudige opgave is om het reguliere werk voor het Steunpunt te continueren met minimale
middelen, behoort dit tot de kern van onze ideële inzet. Met de selectie van partners geven de
opdrachtgevers immers invulling aan de ambitíes, die vorm moeten krijgen in de dagelijkse omgeving.
Daarmee staat deze fase in het opdrachtgeverschap op het kruispunt van beleid en praktijk.

1 Beschikking Ministerie lenM / BSK-20L7 /t64032, 74 augustus 2017.
2 Beschikking SCI / 16MA/022L06 2januari 2016
3 Projectplan meerjarig programma 2Ot7-2020,24 november 2016 kenm. L6-O24CJ
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Nu in 2017 het complete 'Kompas'-instrumentarium na 2O jaar is opgeleverd ríchten we de aandacht op
selectieprocedures waar planontwikkeling voorop staat vanuit de overtuiging dat hiermee bijgedragen
kan worden aan (verbeelding van en communícatie over) nieuwe oplossingen voor nieuwe
vraagstukken, in nieuwe samenwerkingsverbanden die openstaan voor nieuwe generaties ontwerpers.
Met name prijsvragen, waarbij we ook in 2018 veel aandacht aan hebben gegeven, blijken voor alle
betrokkenen in alle denkbare varianten een interessant middel te zijn in de context van de nieuwe
opgaven en de voorstellen worden steeds vaker uitgevoerd.

å Grensverleggers, wonen, werken, leven, met zorg en energie
Atelier Riiksbouwmeester, College van Rijksadviseurs, Dudok Architectuurcentrum, Het Nieuwe lnstituut,
IABR, lnstituut voor Bouwrecht, Ministerie BZK (AR)),Ministerie van OCW, NederLondBovenWater,
Riiksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden,
Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie (verder te noemen: partners ARO).

Zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publíek) opdrachtgeverschap en ontwerp,
die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de
gemeenteraadsverkiezingen.a De manifestatie in 2018, Grensverleaaers. wonen. werken. leven. met zora
en eneroie, bood een rijk programma voor en van bestuurders, ontwerpers, kennísinstellingen,
ambtenaren, beleidsadviseurs, (gebieds) ontwikkelaars en corporaties uit de voorhoede, die hun
innovatieve ideeën delen met collega wethouders, raadsleden, gedeputeerden, ontwerpers en alle
anderen die betrokken zijn bij opdrachtgeverschap en ontwerp in Nederland.
De manifestatie werd geprogrammeerd op basis van de onder wethouders uit de raadsperiode 2Ot4-
2018 gehouden enquête, en op afstemming met partnerorganisaties.

2. PROJECTEN

De doelstelling van Architectuur Lokaal om te blijven bijdragen aan professionaliseríng van met name
publíek opdrachtgeverschap en door het aanreiken van voorbeelden, manifesteerde zich ook in 2018 in
de opdrachten en opdrachtgevers met wie werd samengewerkt. De aandacht ligt bij actuele opgaven
waarvan de thematieken op hoofdlijnen ook leidend zijn geweest bij de programmering van de
manifestatie Grensverleggers, zoals wonen, werken, leven, zorg en energie.

Thematisch overzicht activiteiten

WONEN, VERSTEDELIJKING & MOBILITEIT

å Masterclass Wonen met Hugo
Progrommo ARO

Zesdelige reeks openbare hoorcolleqes over wonen en woonbeleid door prof. Hugo Priemus. ln de
context van de actuele woningbouwvraagstukken bood hij inzichten en handvatten voor bestuurders,
raadsleden, ambtenaren, woningcorporaties, huurdersverenigingen, architecten en verder iedereen die
met deze vraagstukken te maken heeft, maar het landelijk beleid niet maakt. Bij elk college sprak een
co-referent en werd een paneldebat gevoerd onder leiding van Architectuur Lokaal. De colleges in het
Academiegebouw Utrecht werden gemiddeld elk door 87 mensen (totaal 522) mensen bezocht.
Deelnemers ontvingen een certificaat.
o 8 feb #7 Dvnomiek op de Nederlandse woninamarkt
o 7 mrt #2 Het failliet von de volkshuisvestina
o 26 apr #3 Nieuwe woninaen en woninavoorrood ols bouwopaave
o 24 mei #4 De flexibele en aosloze wonina
o 5 juli #5 De toekomst van woninacorþoraties
o 25 sept #6 Perverse prikkels: onaeriimdheden in de koop- en huursector

Ter identificatie
a Eerdere edities waren Hitte in de delta (2014), Bouwen op ambitie (2010),
(2006), Oost West Thuis Best (2004), ORG (1996) en Niet Gri¡s! (1994).
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å Werken aan de hedendaagse stad
Progromma ARO

Gastcollege in het kader van de collegereeks Werken oan de hedendaogse stod van de Academie van
Bouwkunst Rotterdam, waarin de vraag centraal staat hoe in dit tijdsgewricht (nog) strategisch gewerkt
kan worden aan de toekomst van de stad. Aan studenten Architectuur en Stedenbouw is (de
achtergrond van) het Nederlandse architectuurbeleid toegelicht, evenals de rol van Architectuur Lokaal
bij de bevordering van het (publieke) opdrachtgeverschap. Aan bod kwamen de telkens veranderende
opgaven door de jaren heen en praktijkvoorbeelden met betrekking tot architectuur en stedenbouw.
o 28 juni College Acodemie van Bouwkunst Rotterdom

å Waar begin je aan?
Programma ARO

Openbare, thematische debatten onder de noemer Waar beoin ie aan? in Pakhuis de Zwijger
Amsterdam, met initiatiefnemers en tal van andere betrokkenen over de voor- en nadelen van (mede)
opdrachtgeverschap, en met columns over wat er gebeurt als mensen het heft in eigen hand nemen.
Wat kan dat betekenen voor bestuur en politiek? Het debat is integraal te bekijken op YouTube,
o 72 juli #7 Opdrochtaeverschan van ie eioen huis

å Grensconflicten: Wonen & Mobiliteit
Partners ARO

Twee debatten en een lezing over wonen en mobiliteit.
#1 De discussie over de woonopgave wordt gedomineerd door kwantitatieve programma's voor te
bouwen woningen, waardoor de aandacht voor de kwaliteit van de woningbouw ondersneeuwt. Debat
over verduurzaming van de woningvoorraad, betrokkenheid van bewoners bij deze megaoperatie,
mogelijkheden voor lokaal beleid en het betaalbaar houden van de woningvoorraad.
#2 Bij initiatieven die zijn gericht op nieuwe organisatievormen voor woningbouw wordt vaak gedacht
dat deregulering versnelling van het proces betekent. Debat over de vraag of dat echt zo is, en of dat
ook geldt voor ontwikkelvormen zoals de wooncoöperatie?
#3 Lezing van Jeroen Kok, Raad voor de Leefomgeving en lnfrastructuur, over de bereikbaarheid van
Nederland nu de economische groei aanhoudt, en wat het advies Von B noor Anders van RLI betekent
voor de samenleving.
o 29 nov #7 De olifant in de kamer
o 29 nov #2 Minder reaels. minder overlea?
o 29 nov #3 Von B naar Anders

â Grensgebieden: Verstedelijking
Partners ARO

Debatten naar aanleiding van het Doshboord Verstedelijking van het College van Rijksadviseurs, waarin
is onderzocht hoe de woningbouwopgave het beste kan bijdragen aan het versterken van Nederland, en
wat de mogelijke rol van het Rijk en Rijksbelang daarin is. Het CRA wil het Dosboard inzetten als
instrument om met regionale partijen het gesprek en de besluitvorming over woningbouw preciezer,
sneller en effectiever te voeren. Testcase is de Metropoolregio Amsterdam. Debat bij de manifestatie
Grensverleggers, met o.a. bestuurders van Noord-Holland, Amsterdam, Hilversum, Purmerend en
Eindhoven.
o 29 nov #7 Verstedeliikinasscenorio's Metropoolreaio Amsterdam
o 29 nov #2 Verstedeliikinasscenario's in de reoio

å Woonlab
Gemeente Rotterdam
Architectuur Lokaal werkt samen met de gemeente Rotterdam aan uiteenlopende
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proiecten in het kader van het Woonlab0l0 op basis van een zgn. raamcontract. Met het oog op het
nieuwe gemeentebestuur en in het kader van de herijking van het Protocol Ontwerpselecties zijn de
werkzaamheden voor 2018 opgeschort.
c2079 Voortgong

å AM I included
AM Vostgoe dontwi kke I aa r
lnternationaal project gericht op het verkrijgen van visies op gebieds- en woonconcepten die een
bijdrage leveren aan de inclusieve stad en aan het ontwikkelen van een werkmethodiek.
Architectuur Lokaal begeleidde de eerste twee fasen van de prijsvraag AM t tnctuded?. Daarna
organiseerde AM een atelier en dialoog met de eigen projectontwikkelaars en ontwikkelmanagers. ln
het vervolg wordt opdracht verstrekt voor realisatie van het winnende voorstel van bureau Urbanos, op
een nog te bepalen locatie uit de portefeuille van AM.
o 29 nov Bekendmakinq selectie

) Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk
Gemeente Molenwaard
Prijsvraag in vervolg op de prijsvraag voor entree en bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdíjk iov.
SWEK (2OL4l die werd begeleid door Architectuur Lokaal. Met de prijsvraag Waterentree Werelderfaoed
Kinderdiik wordt gezocht naar een veilige route voor bezoekersstromen tussen Lek en Werelderfgoed.
De jury selecteerde vijf partijen voor uitwerking van hun visie. Op basis van het winnend ontwerp wordt
financiering voor realisatie verkregen.
¡ 76 okt Uitnodioina deelnemers 2" ronde. Adri Bom-Lemstro. aedeputeerde Zuid-Holland
o 2079 Bekendmaking resultoat en vervolg

å Fietslab0lO
Rotterdom Creative Com mission
Via het Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie werd Architectuur Lokaal door het RCC gevraagd om de
mogelijkheden na te Baan voor een ontwerplaboratoríum, nu de (beoogde) groeivan fietsers in de stad
nieuwe ruimtelijke vraagstukken oproept. Het initiatief van RCC heeft geresulteerd in een concreet
projectvoorstel, echter Architectuur Lokaal zag uiteindelijk geen mogelijkheid om dit 'initiatief van
buitenaf' verder te brengen nadat bleek dat de gemeente Rotterdam er niet in was geslaagd om een
koppeling te leggen met de praktijk.

å Scholenexcursie Amsterdam
Gemeente F rankfurt ( Duitsland) i.s. m. Bueroschneide rmeijer Kö ln Frankfu rt
ln vervolg op eerdere projecten met betrekking tot scholenbouw en vanuit het netwerk met Duitse
partners vond een tweedaagse excursíe plaats naar scholen in Amsterdam waarbij sprake is van een
combinatie van wonen en leren, dan wel andere functies.
Bezocht werden de scholen BOLO Bos & Lommer (architect Marlies Rohmer), Balboaplein (euist
Wintermans Architekten), Laterna Magica (Jeanne Dekkers Architectuur) lJburgcollege 1 (LIAG
architecten) en tJburgcollege 2 (Atelier pro).

o 75/76 mrt Excursie Scholenbouw Amsterdam

å Paviljoen Pinetum Blijdenstein
St¡ chti ng Pi netu m B I ijde nste i n
Prijsvraag voor een multifunctioneel pavilioen met architectonische en monumentale waarde voor de
monumentale botanische tuin Pinetum Blijdenstein in Hilversum.
Op basis van het winnende plan van Enzo Valerio wordt financiering geworven zodat dit plan
daadwerkelijk kan worden uitgevoerd
o 7 okt Bekendmokino resultaot. Pieter Broerties. buraemeester van Hilversum L
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å Wandkunst Torenvlietbruggen Oegstgeest
Provincie Zuid-Hollond in samenwerking met gemeente Oegstgeest
ln het kadervan de reconstructie van de N206, een deelproject binnen het programma RiinlandRoute,
wordt de Torenvlietbrug aangepast en verbreed. Voor de onderdoorgang op de oostoever wordt
gezocht wordt naar een kunsttoepassing. ln 2019 is gestart met het opstellen van het reglement van de
voorgenomen prijsvraag. Architectuur Lokaal is ook gevraagd om de selectie te begeleiden. De provincie
wil het winnende ontwerp laten uitvoeren.
o 2079 Uitschrijven prijsvroog

ZORG & TECHNOLOGIE

å Grensvervaging: Zorg & Technologie
Partners ARO

ln reactie op vergrijzing en de veranderingen in zorg en ondersteuning brachten Rijksbouwmeester,
Humanitas en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving het advies De urgentie van WHO CAREi
uit. Dit advies volgde op de prijsvraagWHo 9ARES die zij in 2017 samen met de gemeenten Almere,
Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen uitschreven en die werd begeleid door Architectuur Lokaal.
Grensvervaaina: Zora & Technoloaie: Talkshow bij de manifestatie Grensverleggers over
toekomstgerichte visies op zorg in de wijk die een impuls kunnen geven aan de ruimtelijke vernieuwing
van woonwijken in Nederland, gevolgd door een lezing over de invloed die technologie zal hebben op
zorg. Jeroen Junte sprak over robotica ter vervanging van traditionele intramurale, over innovaties zoals
'het empathische huis', over de verschuiving naar preventie en monitoring met behulp van chatbot-
consults, slimme biometrie en data-sensoring, en over accentverschuiving van medisch naar welzijn in
de voortschrijdende zorgtech nologie.
o 29 nov #7 De wiikaedachte
o 29 nov #2 De zora komt naor ie toe
o 29 nov #3 Zora om de robot

) Waar begin je aan?
Progrommo ARO

Openbare, thematische debatten onder de noemer Waor begin je aan? in Pakhuis de Zwijger
Amsterdam, met initiatiefnemers en tal van andere betrokkenen over de voor- en nadelen van (mede)
opdrachtgeverschap, en met columns over wat er gebeurt als mensen het heft in eigen hand nemen.
Wat kan dat betekenen voor bestuur en politiek? Het debat wordt integraal gepubliceerd op youTube.
o 2079 #3 Mede-opdrochtgeverschop in de zorg

ENERGIE & TRANSITIE

à Energielab Nagele
Coöperotieve Vereniging Energiek Nogele i.s.m. Rijksdienst Cultureet Erfgoed, provincie Flevolond,
Gemeente Noordoostpolder, Vereniging Dorpsbelangen Nagele, Ondernemersvereniging Nogele,
Woterschap Zuiderzeeland, Vereniging Hendrick de Keyser
Prijsvraag Eneraielab Nooele op initiatief van een energiecoöperatie van bewoners, gericht op
energietransitie, waardoor Nagele kan uitgroeien tot energieneutraal dorp, i.s.m. bestuurders,
bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De prijsvraag resulteerde in de aanwijzing
van Nagele als Proeftuin Aardgasvrije Wijken door de minister van BZK, Kajsa Ollongren
{€727 mln. voor 27 wijken in NL). Hierdoor kan het winnende plan van Sacon versneld worden
uitgevoerd.
o 30 mrt Bekendmokina resultaat. Leen Verbeek. Commissoris von de Konina in Flevolond
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) Energielandschap van de Toekomst
NederLondBovenWoter i.s.m. provincie Overijssel, provincie Zeeland, provincie Noord-Brabant, gemeente
Zw o I I e, Rij ksw ote rsta ot e n Rij ksv o stgoe d b e d r ijf
Drievoudige prijsvraag Eneraielandschap von de Toekomst (in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied)
gericht op vernieuwend inzetten van duurzame technieken voor duurzame energiewinning en opslag,
verhogen van de ruimtelijk-landschappelijke kwaliteiten en vergroten van het draagvlak bij bewoners en
ondernemers. Ter invulling van de ambitie van uitschr'rjver en partners, om uítvoering van de ideeën
mogelíjk te maken, zal samen met juryvoorzitter Sybilla Dekker, minister van Staat, in overleg met de
winnaar in elk van de drie gebieden, worden besproken welke inspanningen hiervoor nodig zijn.
Architectuur Lokaal begeleidde de drie deel-prijsvragen, trad op als secretaris en voerde redactie en
productie van de publicatie die in 2019 in druk verschijnt.
o 2079 Bekendmaking resultaat Kajsa Allongren, Minister BZK; Sybilla Dekker, minister von

Staot, gedeputeerden Noord-Brobant, Overijssel, Zeeland e.o. bestuurders,
Energiemonifestotie 37 januori Utrecht

å Waar begin je aan?
Progrommo ARO

Openbare, thematische debatten onder de noemer Waor begin je aonT in Pakhuis de Zwijger
Amsterdam, met ¡nitiatiefnemers en tal van andere betrokkenen over de voor- en nadelen van (mede)
opdrachtgeverschap, en met columns over wat er gebeurt als mensen het heft in eigen hand nemen.
Wat kan dat betekenen voor bestuur en politiek? Het debat is integraal te bekijken op YouTube.
o 73 nov #2 Je eiaen verduurzomino

) Grenseffecten: Energie & Transitie
Pørtners ARO

Er zullen nieuwe'energielandschappen'ontstaan in Nederland, waardoor imago en karaktervan stad,
land en kustgebieden ingrijpend zullen veranderen. De kunst is om bestaande ruimtelijke kwaliteiten
beter te benutten. Twee debatten en een lezing onder de noemer Grenseffecten: Eneraie &Tronsitie.
#1 Debat over de vraag hoe hetzelfde gebied slimmer gebruikt kan worden zodat niet alleen schone
energie wordt opgewekt, maar ook het landschap mooier gemaakt wordt.
#2 Debat over de vraag welke impuls cultuurhistorisch erfgoed kan bieden aan energietransitie, en
andersom, met concrete voorbeelden van ontwerpers plus direct betrokkenen (gemeenten, provincie,
waterschap, energieproducent, netbeheerder, bewonerscollectief, gebiedsontwikkelaar) om de
(financiële) uitvoerbaarheid te kunnen garanderen.
Lezing Dirk Sijmons over de ruimtelijke impact van de energietransitie naar aanleiding van het nationaal
perspectief Energie en Ruimte (Deltametropoolin opdrachtvan de ministeriesvan EZ, l&M en BZK), dat
werd vervolgd met onderzoek naar de ruimtelijke aspecten van de energietransitie, met aandacht voor
onder meer energiebesparing, warmte op hoge temperatuur, elektriciteit, warmte bij lage temperatuur,
transport en mobiliteit, voedsel en de natuur. Het collectief dat het onderzoek uitvoerde leverde de
ruimtelijke expertise voor de Klimaattafels van minister Wiebes.
o 29 nov #7 Eneraielondschappen
o 29 nov #2 Erfaoed & eneroietronsitie
o 29 nov #3 Eneraie en ruimte

å Challenge circulaire werklocaties 2050
Provincie Noord Holland i.s.m. Schiphol Areo Development Company (SADC, bestaande uit gemeente
Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Hollond en SchipholGroup) en Sticht¡ng
Ke n n isa I I ia nti e Be d rijve nterrei ne n N e de rla nd (SKB N )
Project gericht op transitie naar een circulaire economie waarmee het denken over en de ontwikkeling
van toekomstige werklocaties op een
scenario's uit in een ontwerpatelier.

hoger niveau worden gebracht. GeseIecteerde partijen wp[ffifft¡ncatie
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.2019 Symposium en tentoonstelling circulaire werklocaties, Provincie Noord-Holland;
bekendmaking resultaat project door laap Bond, gedeputeerde Noord-Hollond

) NRP Gulden Feniks 2019
N ati ono o I Re novotie P lotform
Vernieuwing en organisatie van de nationale prijs voor de meest excellente voorbeelden van renovatie-
en transformatieprojecten. De NRP Gulden Feniks wordt jaarlijks uitgereikt in drie categorieën (small,
medium, large) en er is een wildcard. De prijs bestaat uit een beeldje en een plaquette voor elk van de
maximaal vier winnende projecten. Architectuur Lokaal is gevraagd de príjs te organiseren.
o 2079 Bekendmoking resultoot bij Notionale Renovatie- en Tronsformatiedag, 25 juni

å Waar begin je aan?
Progromma ARO
Openbare, thematische debatten onder de noemer Waor begin je aon? in Pakhuis de Zwijger
Amsterdam, met initiatiefnemers en tal van andere betrokkenen over de voor- en nadelen van (mede)
opdrachtgeverschap, en met columns over wat er gebeurt als mensen het heft in eigen hand nemen.
Wat kan dat betekenen voor bestuur en politiek? Het debat wordt integraal gepubliceerd op YouTube.
o 2079 #4 Mede-opdrochtgeverschop bij de toekomst van erfgoed

PLATTELANDSVERNI EUWING

à Brood en Spelen
Riiksbouwmeester i.s.m. Rijksvastgoedbedrijf, provincie Noord-Brabont, provincie Gelderland, provincie
Overiissel, Ministerie BZK, Ministerie LNV, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Wageningen tJniversity
Research, Waterschap Rijn en lJssel, Waterschap Vechtstromen, ZLTO, Brobantse Taskforce, Gemeente
Deurne, Kodaster
Het project Brood en Spelen is gericht op plattelandsvernieuwing zandgebieden Noord-Brabant en
Gelderland/Overijssel. Het werd uitgevoerd op basis van een hiertoe ontworpen onconventionele
variant op de príjsvraagsystematiek ism. Architectuur Lokaal. Aan zestien partijen, bestaande uit
grondeigenaren (agrariërs, landgoedeigenaren e.d.) en ontwerpers is ondersteuning geboden om de
plannen uit te werken.
. 4 juli Bekendmokino 76 opdrachten Floris Alkemode. Riiksbouwmeester. in Barneveld
t 2079 Resultaten project en vervolg, 6 februari, Provinciehuis Noord-Brobont

å Grenzeloos: Plattelandsvernieuwing
Partners ARO

Structurele transities zoals de omschakeling naar duurzame energie- en voedselproductie zullen voor
een aanzienlíjk deel in het landelijk gebied gerealiseerd worden. Wie naar de toekomst kijkt richt de blik
op het platteland. ln de overtuiging dat in het bundelen van ondernemerszin, 'boerenslimheid'en
ontwerpkracht een enorme potentie schuilt, hebben de initiatiefnemers van de prijsvraag Brood en
Spelen, grondeigenaren en ontwerpers opgeroepen om gezamenlijk vernieuwende ideeën uit te werken
voor de oþqaven waar het platteland voor staat. lnnovatieve plannen díe de werelden van productie,
biodiversiteit, landschapskwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid met elkaar verbínden en zo een
kansrijk perspectief bieden op het platteland, Zestien teams van boeren en andere grondeigenaren
werden uitgeroepen tot winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen. Samen met ontwerpers maakten
zij bijzondere plannen voor de toekomst, die te zien zijn bij de manifestatie Grensverleggers. Wonen
werken, leven, met zorg en energie op 29 november in Utrecht.
o 29 nov Tentoonstellino Brood en Spelen

Ter identificatie
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INTERNATIONATISERING

å lnternationale conferent¡e Architectural Competitions, Vilnius, Litouwen
Programmo SCI

ln Litouwen is recent een nieuwe aanbestedingswet aangenomen. Volgens deze wet moeten
opdrachten waar publieke ruimte deel van uitmaakt voortaan via prijsvragen worden aanbesteed. Bij de
internationale conferentie Architectural Competitions in Vilnius, Litouwen lichtte Architectuur Lokaal de
Nederlandse prijsvraagcultuur toe en presenteerde de resultaten van het eerste internationale congres
Competition Culture, Amsterdam 2OL7, op verzoek van de Unie van Litouwse architecten en de
gemeente Vilnius, samen met de Vlaams Bouwmeester en vertegenwoordigers van UIA (lnternational
Union of Architects).
.22 jan Proaromma LAS. Vilnius, Litouwen

à Architects meet in Fuoribiennale: ldentities for a changing world, Venetië, ltalië
Programmo SCI

lnternationaal debat in samenwerking met 410, Project Compass en Associozione ttaliono di Architettura
e titico IAIAC) ttv. de Biennale van Venetië 2018.
Partners presenteerden publicatíes in het kadervan de gezamenlijke agenda: Project Compass
publiceerde het boek Voices met resultaten van de open oproep, die was gedaan mbt. ervaringen van
architecten die ontwerpwedstrijden buiten UK hebben gewonnen, en Antigoni Katsaku presenteerde
het boek The Competition Grid: Experimentino With and Within Architecture Competitions. Architectuur
Lokaal heeft inhoudelijke bijdragen aan beide boeken geleverd, hield een inleiding over
prijsvraagcultuur en gaf een tussenpresentatie van het voorgenomen Dictionary (zie verder).
¡ 25 mei Proaramma Polazzo Widmann. Venetië

à Verso una legge per architettura, Rome, ltalië
Voucher SCI

ln Rome vond in 2018 het eerste van vier debatten Verso uno leooe per orchitettura plaats over de vraag
of een wet voor architectuur kan bijdragen aan de bevordering van kwaliteit van stedelijke ontwikkelíng
in ltalië. Wethouders uit de gemeenten Prato en Bergamo namen deel aan de discussie, onder leiding
van initiatiefnemer architect Alberto lacovoni (voorheen betrokken bij Oosterwold, Almere) en
architect/directeur MAXXI Margherita Guccione. Architectuur Lokaal hield een lezing over de ervaringen
met architectuurbeleid en architectenselecties in Nederland, en nam deel aan het debat. Voor deze
activiteit werd door het SCI een voucher verstrekt.
o 10 juli #7 ll quadro Europeo. MAXXI. Museo Nazionale delle Arti delXXt Secolo. Rome

å 2" internationale congres Compet¡t¡on Culture EU, Chçciny, polen

Progrommo SCI

De tweede internationale conferentie van het programma Competition Culture Europe vond plaats in
het Europees Centrum voor Geologische onderwijs in Chqciny (Kielce, Polen). Het programma werd
georganiseerd in een samenwerking van Architectuur Lokaal met het Nationaal lnstituut voor
Architectuur en Stedenbouw van Polen, SARP (Poolse Architectenvereniging, afdeling Kielce),
Technische Universiteit Lublin (faculteit Cíviele Techniek en Architectuur), Architectenkamer van Polen,
410 new European architecture Cooperative. Partners: Barlinek, Fakro, Archicad, Vectorworks, 20th
Kolo Competition for the Project of the Bath, Combine, Architektura-murato r,Zawód Architekt.
De driedaagse bijeenkomst werd bezocht door ca. 300 mensen. Na excursies naar projecten in de
omgeving werden zeven voorbeelden van Poolse prijsvragen besproken door opdrachtgevers,
investeerders en (internationale) ontwerpers: European Centre for Geological Education (Chqciny),
Transformatie Marktplein eo. (Starachowice), Castle Hill, Kielce (herontwikkeling vm. gevangenis tot o.a
Vormgevingsinstituut) Katyri Museum (Warschau), Gda¡isk Shakespeare Theatre (Gdarísk), rBPiåLo,frYfi.ut¡*
Centre Upheaval (Szczecin) en Public toilet (Kazimierz Dolny). Architectuur Lokaal besp
prijsvraagprocedures en de mogelijkheden voor participatie, 410 correspondenten I
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Albanië, ltalië, Litouwen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, en er waren sprekers uit o.a. OekraÏne en
van de Union lnternationale des Architectes (UlA).
o 23/25 sept Proorommo Conference on Architecturol Competitions. Checinv. Polen

â Urban lnst¡tute Moskou
Progrommo SCI

Discussie met een groep van achttien Russísche architecten, allen directeuren van jonge
architectenbureaus uit heel Rusland. Zij kwamen een week naar Nederland met een excursie,
georganiseerd door het Urban lnstitute in Moskou, en bezochten daarbij Architectuur Lokaal. De groep
werd begeleid door Bart Goldhoorn, architect u¡t Amsterdam die ruim 25 jaar in Rusland werkt.
Architectuur Lokaal gaf een presentatie over de prijsvraagcultuur in Nederland en hoe deze in de loop
van de jaren was getransformeerd, mede dankzij de inspanningen van de organisatie, en lichtte het
project Competition Culture in Europe toe.
o 9 okt lnleidino en discussie Urbon lnstitute Moskou

HANDREIKINGEN & PUBLICATI ES

å Omgevingsvisies: nieuwe gemeenten, nieuwe omgevingsvisies, verdwijnende omgevingsvisies
Programma ARO

Architectuur Lokaal houdt bij welke gemeenten in Nederland een Omgevingsvisie hebben vastgesteld, of
daarmee bezig zijn. Voor zover bekend is Architectuur Lokaal de enige organisatie in Nederland die dit
bijhoudt én openbaar toegankelijk maakt, op de website MiinOm nesvisie.nl
ln november 2078 vonden verkiezingen plaats in 37 herindelingsgemeenten. Deze herindeling is
verwerkt in de kaart op de website die de nieuwe gemeentegrenzen weergeeft. Daarbij valt op da vooral
in het Noorden van het land 'hectare-gemeenten' ontstaan: gemeenten die na herindeling qua
oppervlak (veel) groter zijn geworden. Ook wordt bijgehouden welke omgevingsvisies 'verdwijnen' na
gemeentelijke herindeling.Zo wordt continu gebouwd aan een archief van en over de ontwikkelingen in
de totstandkoming van omgevingsvisies.
o 2078 www.MiinOmaevinosvisie.nl

) Grensverkenning: coalitieakkoorden Nederlandse gemeenten raadsperi ode 2Ot8-2O22
Partners ARO

ln 2018 publiceerde Architectuur Lokaal, per gemeente, een kaart met de samenstelling van de Colleges
van B&W van de Nederlandse gemeenten, met alle coalitieakkoorden. De akkoorden van de
fusiegemeenten, waar in november verkiezingen plaatsvonden, worden in 2019 toegevoegd.
o 29 nov Coalitieokkoorden 2078-2020

à Advies en ondersteuning aanbestedingen en pr'ljsvragen
Programma Steunpunt
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden verstrekt zowel algemene als specifieke
informatie en advies over selectieprocedures en draagt bij aan de verbetering daarvan. ln 2018 werd
onder meer medewerking verleend aan het opstellen van reglementen voor de prijsvragen Park Huis
Doorn, Rijksgebouwendienst, en bij de prijsvraag Hilversum verlicht. Stichting Centrum Hilversum.

å Open data aanbestedingen en prijsvragen
Programmo Steunpunt
Het Steunpunt is de enige organisatie die structureel open data over aanbestedingen en prijsvragen
voor volledige architectuuropdrachten (diensten en werken) beschikbaar stelt. Jaarlijks wordt in het
eerste kwartaal een rapport opgemaakt met statistische gegevens.

ts

o 9 mrt Publicatie
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å Workshops beter aanbesteden
Programma ARO
Aandacht voor de príncipes en beginselen van beter aanbesteden voor niet-juristen, aan de hand van
onder meer de handleiding Kompas Light Design Build (20771 en Praktische Toelichting op de IJAV-GC
2005 (2015) in samenwerking met het lnstituut voor Bouwrecht.
o 30jan Cursus aanbesteden von DB ondrochten en de IJAV-GC 2005
o 29 nov Grensaonaers: contractmonoqement en aonbesteden

å Beleid en uitvoering gemeentelijk opdrachtgeverschap 20L4-2OL9
Portners ARO; in ofstemming met VNG en ARA portners, en in samenwerking met Kontor (voorheen TNS
NtPo).
De gemeenteraadsverkiezingen vormen trad¡tiegetrouw het moment waarop Architectuur Lokaal de
balans van vier jaar gemeentelijk opdrachtgeverschap opmaakt, samen met alle wethouders van de
Nede rla ndse gemee nten met ruimtel ijke portefeui I les.

De vragen gingen over de afgelopen raadsperiode, over de instrumenten die de wethouders inzetten om
het beleid uit te voeren en over ruimtelijke kwaliteit. Aan de wethouders is onder meer gevraagd om
vooruit te kijken naar de belangrijkste opgaven voor de toekomst. Het onderzoek is uitgevoerd in
afstemming met VNG en ARO partners, en in samenwerking met Kantar (voorheen TNS NIPO). De
resultaten van de enquête zijn betrokken bij de programmering van de zevende, vierjaarlijkse landelijke
manifestatie voor (nieuwe) wethouders in november.
o 3O apr Publicatie resultoat onderzoek

à Magazine Architectuur Lokaal
Progrommo ARO

Digitaal magazine met het doel, handreikingen te bieden aan met name publieke opdrachtgevers, over
interessante ontwikkelingen op het gebied van actuele opgaven die, met inzet van ontwerp, ruimtelijk
worden vertaald, en over voorbeelden overal in het land. Het blad wordt verspreid onder alle
wethouders en andere belangstellenden, en het is op verzoek in groot formaat verkrijgbaar voor wie
verder geïnteresseerd is.

o 77 mei Architectuur Lokaal #97 Voorioar
o 3 dec Architectuur Lokoal #92 Noiaar

à How reinventing Paris is making urban innovation possible
Programma SCI

Analyse How reinventina Paris is mokino urban innovotion possible door Anna Yudina (410/Frankrijk) in
opdracht van Architectuur Lokaal over de bijzondere prijsvraagsystematiek die in Parijs is ontwikkeld. ln
2014 riep de gemeente Parijs mel Réìnventer Paris ontwikkelaars, investeerders en ontwerpers uit de
hele wereld op om, via een ontwikkelcompetitie voor 23 locaties tegelijk, voorstellen te doen voor
innovatieve stedelijke projecten. 22 Winnende projecten zijn in uitvoering en de succesvolle systematiek
wordt nu ook elders in Frankrijk toegepast.
o 25 mei Presentatie Palazzo Widmann. Venetië

å Dictionary
Programma SCI

Deze publicatie, samengesteld door Architectuur Lokaal in afstemming met de internationale partners,
betreft de uitwerking van één van de bij de Amsterdamse conferentie 2017 overeengekomen
actiepunten: een vocabulaire om spraakverwarring en andere misverstanden in de discussies op te
lossen. De publicatie is een eerste stap om inzicht te bieden in uiteenlopende, cultureel gekleurde
interpretaties van identieke begrippen uit de prijsvraagpraktijk, die in de verschillende Europese landen
worden gebruikt. De bedoeling hiervan is om bij te dragen aan de bevordering van de prijsvrlçq{t$[fncatie
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door de toegankelijkheid tot prijsvragen internationaal te vergroten. Een tussentijdse versie was in
Venetië besproken.
25 sept Presentotie Dictionary

à Jonge ontwerpers en beroepservaring 20L5-2O17
Ate lie r Rijksbouwm eeste r
Onderzoek naar ontwíkkelingen in de sinds 2015 vereiste 'Beroepservaringperiode' cf. Wet op de
Architectentitel. De resultaten van het onderzoek Jonqe ontwerpers en beroepservarina 2075-2077 plus
interviews zijn gepubliceerd door de Rijksbouwmeester in het Johan de Witthuis, Den Haag bij de zgn.
Toogdag, zoals overeengekomen met de minister van OCW, lngrid van Engelshoven. Uit het onderzoek
bleek dat nut en noodzaak van de beroepservaringperiode inmiddels door vrijwel alle betrokkenen
wordt onderschreven.
o 74 nov Presentotie publicotie

å Workshop Prijsvragen
Partners ARO

De toenemende belangstelling voor prijsvragen (bijzondere aanbestedingsvorm) heeft wellicht te maken
met de behoefte van opdrachtgevers aan nieuwe oplossingen voor urgente vraagstukken die onder
meer van nieuwe generaties ontwerpers worden verwacht. Met name de opzet van
prijsvraagprocedures in twee ronden, waarbij in de eerste ronde een voorselectie wordt gemaakt uit
portfolio's of een globale visie, wordt algemeen gewaardeerd. De visies bieden een bron van informatie
over mogelijkheden en de stand van collectieve kennis over het vraagstuk - en tegelijkertijd
mogelijkheden voor communicatie, waarbij direct belanghebbenden zoals bewoners kunnen worden
betrokken. De winnende inzendingen worden steeds vaker uitgevoerd.
Vier winnaars van prijsvragen, in de gemeenten Groningen, Rotterdam, Almere en Amsterdam spreken
vrijuit over hun ervaringen en de voortgang. Een publicatie hierover verschijnt in 2019
o 29 nov Workshop Priisvrooqwinnoors oan het woord?
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1 BAIANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende act¡va

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

PASSIVA

Stichtingskapitaal
Algemene reserve
Bestemm ingsfonds

Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruitontvangen su bsidies
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

31-12-18 3L-t2-17
€

36.977
31.931

L27.763

€

t96.O7L

51.637

247.708

31-12-18

20.6L2
24.724
39.704

€ €

85.040

184.320

269.360

-3L-t2-L7
€

191.837
13.333

€

20s.L70

42.538

162.49L
20.000

7.L49

L3.421
2L.968

4.869
44.300
14.160
23.540

€ €

182.491

86.869

269.360

Ter identificatie
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2 EXPLOITATIEREKEN¡NG 2018

INKOMSTEN

Directe inkomsten
lndirecte inkomsten
Subsidiebijdragen

KOSTEN

Personeelskosten
Projectkosten
Overige bedrijfslasten

Ven nootscha psbelasting

EXPTOITATIESALDO

BESTEMMING EXPI.OITATIESATDO

Algemene reserve
Bestemmingsfonds
Bestemmingsreserve

Realisatie
20L8

Begroting
2018

Realisatie
20L7

€

239.20L
56.21L

340.t28

399.615
40.000

270.OOO

€

260.415
34.377

231.399

€

635.541 709.616 526.191

71.886
39L.062
135.911

LO4.233

421.300
128.000

66.862
379.s09
136.608

598.859 653.533 582.979

7.336 3.170

29.346 56.083 -59.9s8

29.346
0

-s9.958
0

29.346 0 -59.958
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3 KASSTROOMOVERZICHT2OlS

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
Aanpassingen voor
Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal
Mutatie vorderingen
Kortlopende schulden

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom u¡t ¡nvesteringsactiviteiten
lnvesteringen in materiële activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit f inancieringsactiviteiten
Verkregen gelden

Aflossingen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Totaal kasstroom

Samenstelling geldmiddelen
Liquide middelen per l januari

Mutatie liquide middelen

liquide middelen per 3l december

20t8
€

29.346

-111.031
-44.331

-L26.OL6

-126.016

L84.320
-L26.016

58.304

20L7

€

-s9.958

-1.186

5.098

-56.046

-55.046

244366
-56.046

184.320
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4 GRONDSTAGEN VOOR WAARDERING EN RESUTTAATBEPALING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels en richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties (RJK C1)
'Kleine organisaties zonder winststreven'. De jaarrekening is opgesteld in Euro's.

ATGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij anders is vermeld,
zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten worden verantwoord in het
jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. diensten zijn verricht. Lasten die hun oorsprong
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Vergelijking voorgaande jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar. Waar nodig zijn de financiële gegevens over het
voorgaande jaar gerubriceerd conform de presentatie van de jaarrekening2oLT.

Materiële vaste act¡ve
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend
met
een eventuele restwaarde. Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar
tijdsgela ng afgeschreve n.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en
passiva

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs

Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt onderscheiden in een algemene reserve, bestemmingsreserve en
bestemmingsfondsen.

Algemene reserve
Het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of
statutaire
bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor Stichting Architectuur Lokaal is
opgericht,
wordt aangeduid als algemene reserve.

Bestemmingsfonds

Voor het deel van de algemene reserve waaraan door derden een beperktere bestedings-
mogelijkheid is gegeven, wordt aangeduid als
bestemmingsfonds.

Bestemmingsreserve

Voor het deel van de algemene reserve waaraan door het bestuur, middels een bestuursbesluit,
een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, wordt aangeduid als bestemmingsres¡gyç4entificatie
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Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en verrichte diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het
jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs.

lnkomsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, dan wel de diensten
zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen
zodra deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de líquide
middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten.

Ter identificatie
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5 TOETICHTING OP DE BATANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

Materiële vaste activa
Verbouwing
lnventaris

31-I2-20r8
€

3L-L2-2017

€

Verbouwing
€

lnventaris
€

Totaal
€

Boekwaarde per 1 januari

lnvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Aanschafwaarde
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Afschrijvingen
Verbouwing
lnventaris

VTOTTENDE ACTIVA

Debiteuren
Debiteuren
Voorziening debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootscha psbelasting

Pensioenpremie

158.670
-158.670

L7.477
-17.477

24.408
-24.408

3L-I2-20L8
€

afschrijvings %

10

20

3l-L2-20r7
€

39.561
-2.584

20.6L2

36.977 20.6t2

L3.224
78.707

11.358
13.366

31.931 24.724
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Overige vorderingen en overlopende activa
Waarborgsommen
Nog te ontvangen su bsidiebijdragen
Nog te factureren bijdragen
Overige vorderingen

Liquide middelen
ING Bank N.V., betaalrekening
ING Bank N.V., spaarrekening
ING Bank N.V., betaalrekening
Kas

Gelden onderweg

1.880
61.060
64.048

175

1.880

37.64L
183

L27.163 39.704

6.525
35.762

7.OLg

106

2.225

26.960
155.47s

2

42
1.840

51.637 t84320

De liquide middelen staãn ter vrije beschikking van de stichting met uitzondering van de
afgegeven bankgarantie (€ 15.179) inzake de huurovereenkomst.

ïbr identificatie

ts

Lond &

26



PASSIVA

Stichtingskapitaal

Algemene reserve
Bestemmingsfonds

Algemene resene
Stand per 1 januari

Resultaatbestemming
Stand per 31 december

Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari

Resultaatbestemming Europlan
Stand per 31 december

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

Vooruit ontvangen subsidies & nog te betalen
pro¡ectkosten
Vooruitontvangen subsidies

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing
Pensioen

Overige schulden en overlopende passiva
Vakantiegeld
Accountantskosten en administratiekosten
Nog te versturen creditnota's
Overige nog te betalen kosten

37-L2-20L8 3L-L2-20L7

€ €

L91.837
13.333

L62.49L
20.000

20s.L70 182.49L

162.49r
29.346

222.449
-59.958

Lgt.837 1"62.49L

20.000
-6.667

20.000

13.333 20.000

3L-t2-20L8 3t-I2-20L7
€ €

7.L49 4.869

44.300

0 44.300

4.491
8.930

6.665
7.49s

L3.42L 14.L60

16.093

4.500
250

1.L25

15.493
7.500

250
297

27.968 23.540
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N¡et u¡t de balans blijkende financiële rechten en verplichtingen

Financiële rechten

Subsidie Ministerie van lnfrastructuur en Milieu
Door het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu werd een totaalbedrag aan subsidíe ad. € 760.000
met kenmerk IENM/BSK-20L7h64032 d.d.14 augustus 2017 toegekend voor de periode van
l januari 2017 tot en met 31 december
2020.
ln het jaar 2018 is een subsidiebate verantwoord van € 245.882

Su bsidi e Sti m ule ri ngsfo nds Cre otieve
lndustrie
Door het Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie werd een totaalbedrag aan subsidie ad. € 200.000
met kenmerk U/16M4/022106 d.d. 2 janua ri 2Ot6 toegekend voor de periode van
l januari 2017 tot en met 31 december
2020.
ln het jaar 2018 is een subsidiebate verantwoord van € 89.798

Voorwaardelijke verplichtingen

Bonkgoranties
Ten gunste van de verhuurder is een bankgarantie afgegeven ter nakoming van de verplichtingen
uit het huurcontract, groot €. L5.L79.

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurovereenkomst
Met Woningbouwvereninging Stadgenoot is een huurovereenkomst gesloten voor onbepaalde
tijd. De opzegtermijn is minimaal 6 maanden voor het einde van het jaarcontract
van Tussen de Bogen 18 en 20. De huur, maandelijks te voldoen en bestaande uit de huurprijs,
de aansluitkosten ENW en de bijkomende kosten, bedraagt in 2018 € 68.499.

Leosecontract printer
Per september 2Ot6 is de leaseovereenkomst afgesloten met De Lage Landen met een looptijd
september 2Ot6t/m september 202I.Dejaarlijkse leasetermijn bedraagt € 6.576

Le o se co ntro ct ko p i e e r a p po ro ot
Voor het gebruik van het kopieerapparaat is een leaseovereenkomst afgesloten met LageLanden
met een looptijd tot 31 december 2025. De jaarlijkse leasetermijn bedraagt € 3.089.

H u u rov e re e n ko m st koffi e o uto m o ot
Voor het gebruik van de koffieautomaat is een leaseovereenkomst afgesloten met Coffeeclick
met een looptijd tot 31 december 2025. De jaarlijkse leasetermijn bedraagt € 2.891.

Ter identificatie
L &

28

ant



6 TOETICHTING OP DE EXPTOITATIEREKENING OVER 2018

Baten

Directe inkomsten
Vergoedingen lezingen en commissies & verkoop
Donaties
Bijdragen
Overige projecten

lndirecte inkomsten
Verhuur derden
Overige inkomsten

Subsidiebijdragen
Ministerie BZK ARO

Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie SCI 2013-2016
Sti m u le ri ngsfonds Creatieve I nd ustrie SCI 2OL7 -2020
Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie 5Cl Voucher
Stim u leringsfonds Creatieve I nd ustrie SCI Extra

Totaalinkomsten

239.20r 399.616 260.475

Realisatie
2018

€

5.546
6.792

L9.8L2
207.O52

Begroting
2018

Realisatie

20t7
€

7.6L6
7.000

35.000
350.000

€

9.364
235

79.879
23A.937

43.160
13.051

36.000
4.000

31.610
2.767

56.2rL 40.000 34.377

245.882 220.000 L54.282
5.855

7r.26289.798
7.4LO

3.038

50.000

340.L28 270.000 23L.399

635.541 709.676 s26.191
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Lasten

Personeelskosten
Lonen en salarissen

Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Doorbelasting naar projectkosten

Afschrijvingen
Verbouwing
lnventaris

Projectkosten
Lezingen commissies
Overige projecten
Ministerie BZK ARO

Sti m u leri n gsfon ds Creatieve I n d ust rie SCI 2077 -2020
Doorbelasting vanuit personeelskosten

Overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Automatisering

Totaal lasten

Ven nootschapsbelasting
Vennootscha psbelasting boe kjaa r
Vennootschapsbelasting voorgaande jaren

598.859 653.533 582.979

Realisatie
20t8

Begroting
2018

Realisatie
2017

268.688
45.176
20.917
24.65t

-287.546

€

298.733
55.000
25.000
17.500

-292.OOO

€

285.271
46.882
L8.774
20.529

-304.594

€

7L.886 104.233 66.862

22.642
47.L27
33.748

287.546

500
60.000
s1.300
17.500

292.O00

139

5L.746
7.018

15.952
304.594

39L.062 42t.300 379.509

80.098
50.355

5.457

71.000
45.000
12.000

72.LL3
48.860
15.635

135.911 128.000 136.608

7.336 -11.358

L4.528

7.336 3.L70
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