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BESTUURSVERSLAG 
 

Vooraf 
 
Grote ruimtelijke opgaven binnen onze samenleving hebben een steeds grotere impact op ieders 
dagelijks leven. Denk aan de energietransitie, klimaatneutrale bouw, nieuwe mobiliteit, waterberging 
of de herontwikkeling van erfgoed. Het bouwproces bij dit soort vraagstukken wordt gekarakteriseerd 
door vaak grote economische belangen. Maar niet alles is in geld uit te drukken.  
Als niet-commerciële stichting spant Architectuur Lokaal zich sinds 1993 als kenniscentrum in voor het 
culturele belang van bouwcultuur.1 Dit belang kunnen we alleen behartigen vanuit een onafhankelijke 
positie. Daarbij zijn het bieden van continuïteit, evenals het ontwikkelen en borgen van kennis cruciaal. 
De stichting beschikt over de culturele anbi-status.  
 
In 2019 voerden we vele activiteiten uit op ons brede werkterrein. Daarbij richtten we de focus zoals 
altijd op talentontwikkeling en professionalisering van zowel opdrachtgevers als ontwerpers. We 
realiseerden activiteiten in de context van meerjarige programma’s en werkten hiernaast aan concrete 
opdrachten uit de markt. We organiseerden debatten, ontwerpateliers en prijsvragen, we reikten data, 
instrumenten en handreikingen aan, we bouwden voort aan netwerken en initieerden internationale 
samenwerkingsprojecten.  
Het jaar 2019 was het derde jaar van de vierjarige beleidsperiode 2017-2020, waarin Architectuur 
Lokaal haar werk uitvoerde tegen de achtergrond van het beleidsplan Een beetje intelligente 
versnelling. In dit plan hebben we uiteengezet hoe we als bruggenbouwer fungeren tussen de vele 
partijen die we behulpzaam zijn bij het realiseren van een zorgvuldig ingerichte omgeving waarin plaats 
is voor iedereen.  
 
In 2020 ronden we de meerjarige programma’s en overlopende projecten af. Samen met de 
opdrachten en acquisitie zorgt dit voor een goed perspectief op de korte termijn. Voor de langere 
termijn 2021-2024 hebben we het beleidsplan Bouwcultuur en Praktijk opgesteld. Met dit plan 
bereiden we ons voor op de toekomst van de stichting. 
 
NB Dit jaarverslag is opgesteld aan het begin van de uitbraak van de Corona pandemie. Zie voor 
informatie over de continuïteitsveronderstelling: grondslagen voor waardering en resultaat bepaling 
op p.26. 
 
Vanaf 2021 biedt het ministerie van OCW op basis van Cultuur voor Iedereen, de nota cultuurbeleid 
2021-2024, de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een positie in de culturele 
basisinfrastructuur (BIS). Daarvan maakte Architectuur Lokaal in de jaren 1997-2013 deel uit, totdat 
dit door bezuinigingen op het cultuurbeleid niet meer mogelijk was. De BIS is nu dus weer ingevoerd. 
Het bestuur heeft besloten om in 2020 een aanvraag te doen voor een positie als Ontwikkelinstelling 
in de BIS 2021-2024. Hierdoor zou de stichting haar doelstelling weer in de nodige verbrede context 
kunnen vervullen. Het bestuur is zich ervan bewust dat de toelating tot de BIS, met maximaal 15 
instellingen uit alle culturele disciplines in het hele land, zeer beperkt is. Medio 2020 verwacht de Raad 
voor Cultuur advies over de BIS-aanvragen uit te kunnen brengen.  
 
Over een vervolg op de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp is op het moment van vaststelling van dit 
jaarverslag nog onvoldoende duidelijk. Wel hebben de Rijksbouwmeester en de Nederlandse branche- 

                                                           
1 De term ‘bouwcultuur’ is in 2007 door Architectuur Lokaal geïntroduceerd in Nederland, zie: Cilly Jansen, 
“Bouwcultuur”, Redactioneel, in: BOOST next, Opdrachtgeverschap in de 21ste eeuw, Architectuur Lokaal #60, 
herfst 2007, p. 3. Sindsdien is de ondertitel van de stichting van ‘platform voor architectuurbeleid’ gewijzigd in 
‘kenniscentrum voor bouwcultuur’. 

https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2011/08/webwinkel-pdf_next_edited.pdf
https://arch-lokaal.nl/over-ons/over-architectuur-lokaal/
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en beroepsorganisaties voor ruimtelijk ontwerpers samen met het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie en het Bureau Architectenregister een jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector 
opgesteld. Deze rapportage is bedoeld voor de ministers van OCW, BZK en EZK en kan ook daarbuiten 
inzicht geven in hoe de ontwerpsector kan bijdragen aan de oplossing van urgente vraagstukken.  
 
Geadviseerd wordt onder meer, te onderzoeken wat de Vlaamse Open Oproep voor Nederland kan 
betekenen en waarbij ‘uitvoering kan plaatsvinden door Architectuur Lokaal, in aansluiting op het goed 
werkende Steunpunt Ontwerpwedstrijden.’  
 
Hoe het verdere beleid zich verder ook zal ontwikkelen: wij blijven er ernaar streven om het belang 
van de bouwcultuur met volle inzet te blijven aanjagen.  
 
Amsterdam, 24 maart 2020 
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Ter identificatie - NL



5 
 

ACTIVITEITENVERSLAG 
 
De activiteiten in 2019 betroffen zowel meerjarige programma’s als incidentele projecten in 
opdracht. Meerjarige programma’s betreffen eigen programma’s en programma’s in het kader van 
de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp en van de Regeling Meerjarige Programma’s 2017-2020 van het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De incidentele projecten betreffen opdrachten van derden. 
Hieronder lichten we de activiteiten in zes hoofdstukken toe. Gedetailleerde informatie is te lezen 
onder de linkjes. 
 
1. Programma Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden 
2. Programma Competentieontwikkeling opdrachtgevers 
3. Programma De kracht van kenniseilanden 
4. Opdrachten 
5. Netwerken 

6. Kennis, informatie en bereik 
 

1. Programma Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden  
Het selecteren van ontwerpers als partner voor opgaven die ruimtelijk vorm moeten krijgen is een 
belangrijke manier voor opdrachtgevers om invulling te geven aan hun ambities. Deze fase in het 
proces van het opdrachtgeverschap staat op het kruispunt van beleid en praktijk: het werkterrein van 
Architectuur Lokaal bij uitstek. De stichting is de enige organisatie in Nederland die zich als 
onafhankelijke en niet-belanghebbende partij consequent bezighoudt met het bevorderen van een 
professionele aanbestedings- en prijsvraagcultuur in het fysieke domein. Daartoe bieden we unieke 
diensten via het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden. We streven er naar om de 
toegang tot architectuuropdrachten voor iedereen kosteloos te houden.  

 
1.1  Open data aanbesteding architectendiensten en prijsvragen 

In de dagelijkse praktijk is het Steunpunt iedereen behulpzaam die vragen heeft of informatie en 
advies behoeft bij de keuze voor passende procedures voor architectuuropdrachten en de inrichting 
van deze procedures.  
Ook in 2019 boden we ondersteuning aan alle belanghebbende partijen en stelden we handreikingen 
beschikbaar. Via onze twitteraccount @archopdrachten publiceren we dagelijks de nieuwe 
opdrachten. Ook houden we de gunning van opdrachten bij en stellen deze informatie openbaar 
beschikbaar op de website en via de statistiekmodule. 
Het portal van het Steunpunt is het enige in Nederland dat, sinds vele jaren, structureel open data 
over aanbestedingen en prijsvragen voor volledige architectuuropdrachten (diensten en werken) 
publiceert. We monitoren en analyseren de procedures, presenteren statistische gegevens en 
relevante nieuwsberichten. In het eerste kwartaal van elk jaar publiceren we een rapportage. 
Consistentie in de doorontwikkeling is essentieel voor de beoogde gezonde en transparante 
prijsvraagcultuur. Vanuit de aanbestedingspraktijk ontwikkelen en verbeteren we het 
instrumentarium. We hebben de systematische ontwikkeling van selectieprocedures door de jaren 
heen verrijkt met nieuwe mogelijkheden en voorbeelden. Er worden ook steeds meer winnende 
plannen, steeds vaker gemaakt door jongere ontwerpers, uitgevoerd. 
 
Publicaties 
2019 Website Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden 
2019 Open data / statistiekmodule SESAM  
2019 @archopdrachten (twitteraccount dagelijkse aankondiging nieuwe opdrachten) 
2019 Nieuwsberichten relevante ontwikkelingen 
25-03 Jaarrapportage 2018 Architectuuropdrachten en Prijsvragen in Nederland 
12-10 Lezing Architectuur Filmfestival Rotterdam 

https://www.ontwerpwedstrijden.nl/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/sesam/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/nieuws/index.html?page=1
https://arch-lokaal.nl/jaarrapportage-architectuuropdrachten-en-ontwerpwedstrijden-in-2018/
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1.2 Portfolio Prijsvraagcultuur in Nederland 1993-2019 
Prijsvragen worden in toenemende mate gezien als alternatief voor traditionele 
aanbestedingsprocedures en als hét middel voor de nodige innovatie. Nederland is geen land met 
een traditionele prijsvraagcultuur zoals Duitsland of Frankrijk, waar wetgeving voor het uitschrijven 
van prijsvragen voor publieke gebouwen geldt. Het bereiken van een cultuurverandering kost veel 
tijd, geduld en doorzettingskracht.  
Het uitschrijven van prijsvragen is geen doel op zich, maar een werkwijze om de beste oplossingen te 
bieden voor de gestelde opgaven. Dat kan, behalve gebouwde resultaten, ook gaan om ontwerpend 
onderzoek, beleidsondersteuning en uitgangspunten voor omgevingsvisies. Of om het bieden van 
ervaringsmogelijkheden aan jong talent en het betrekken van bewoners en andere 
belanghebbenden. Architectuur Lokaal biedt vanaf 1993 veel ondersteuning aan alle opdrachtgevers 
die prijsvragen voor ontwerpopgaven willen uitschrijven. Ook dit wordt door geen enkele andere 
organisatie in Nederland structureel gedaan. De ondersteuning kan lopen van algemene informatie 
tot volledige begeleiding van de procedure, zoals bij tientallen prijsvragen het geval is geweest.  
Het belang van voorbeelden, die we inmiddels ruimschoots kunnen aanreiken, blijkt groot en 
resulteert in de eerste vervolg-prijsvragen. Zo hebben de gemeenten Molenwaard en Dordrecht, met 
wie we eerder prijsvragen organiseerden, hier opnieuw voor gekozen. Dordrecht schreef als eerste 
gemeente in Nederland een Europese prijsvraag uit voor het nieuw te bouwen Huis van Stad en 
Regio; een omvangrijke opgave waarvoor een aanbesteding van architectendiensten tot nu toe 
gebruikelijker was.2  
 
In 2019 inventariseerden we 75 ontwerpprijsvragen waarbij we concrete ondersteuning hebben 
geboden. De kerngegevens van prijsvragen in het portfolio zijn ontleend aan openbare informatie die 
op de website van Architectuur Lokaal is gepubliceerd. Waar mogelijk zijn links opgenomen naar 
meer informatie berichten over de prijsvragen (reglementen, inzendingen, juryrapporten).3 
Geen van deze prijsvragen heeft geleid tot klachten of faalkosten.  
 
Uit de inventarisatie kwam onder meer naar voren dat de jaren van de financiële crisis belangrijk zijn 
geweest om tot nieuwe methoden te komen, die bruikbaar zijn bij de aanpak van de huidige, 
ingewikkelde maatschappelijke opgaven. Ook bleek dat de programmering van een prijsvraag een 
goed middel is om het proces van het opdrachtgeverschap op orde te krijgen.  
We boden de inventarisatie, in de vorm van een portfolio, op 7 november aan het College van 
Rijksadviseurs aan bij het Bouwmeesterscongres dat werd gehouden op de Pier van Scheveningen.4  
Op 26 november presenteerden we de resultaten van de inventarisatie aan de architecten, 
projectleiders en kunstadviseurs van het Rijksvastgoedbedrijf/Atelier Rijksbouwmeester.  
 
Publicatie 
2019 Prijsvragen Architectuur Lokaal 
07-11 Portfolio Prijsvraagcultuur in Nederland 1993-2019  
 

2.  Programma Competentieontwikkeling opdrachtgevers 
2019 was het derde jaar van het vierjarig programma van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp (ARO) 
van het Rijk. Als een van de lead partners bij de uitvoering van deze agenda namen we deel aan het 
regulier overleg van de ministeries van BZK en OCW met de partnerorganisaties. Daarin is onder meer 
de evaluatie van de afgelopen programmajaren aan bod geweest. 
Architectuur Lokaal geeft uitvoering aan het programma Opdrachtgeverschap en Ontwerp uit de 
agenda.5 Hiermee zoeken we aansluiting bij veranderingen in omgevingsplanning en andere 

                                                           
2 Zie onder 4.2 en 4.7. 
3 Zie ook 6.2. 
4 Zie onder 5.2. 
5 Ministerie IenM, periode 2017-2020/BSK-2017/164032, 14 augustus 2017. 

https://arch-lokaal.nl/projecten/instrumenten/prijsvraag/
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2019/11/191107-Portfolio-Prijsvraagcultuur-Architectuur-Lokaal.pdf
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instrumenten voor ruimtelijk beleid. We spelen daarbij in op de behoeften van opdrachtgevers zoals 
bestuurders, projectleiders, ontwikkelaars, ambtenaren en particuliere initiatiefnemers. Tegelijkertijd 
zoeken we aansluiting bij (jonge) ontwerpers. We ontwikkelden concrete werkvormen zoals 
leergangen en handreikingen en deelden ervaringen van uiteenlopende doelgroepen met 
(semi)publieke vormen van opdrachtgeverschap. In 2019 realiseerden we de uiteenlopende 
activiteiten. 

 
2.1 Omgevingsvisies  

Sinds 2015 houden we nauwgezet bij welke gemeenten in Nederland een Omgevingsvisie hebben 
vastgesteld of daarmee bezig zijn. De resultaten maken we openbaar toegankelijk via de landkaart op 
de website MijnOmgevingsvisie.nl.  
In 2019 maakten we een kwantitatieve analyse van de gemeentelijke Omgevingsvisies die zijn 
vastgesteld. Dit is gebeurd in 36 van de 355 gemeenten (10%). We spraken met een aantal 
gemeenten over de voortgang van het proces van het opstellen van de visies. De data-analyse wordt 
betrokken bij het onderzoek naar de ambities met betrekking tot participatie en omgevingskwaliteit 
bij de Omgevingsvisies. Ter afsluiting van dit project leveren we de resultaten hiervan op in 2020. 
Omdat Google de applicatie waarmee kaarten kunnen worden gemaakt heeft opgeheven hebben we 
Omgevingsvisie-kaart volledig opnieuw ontwikkeld met het open source programma LocalFocus. 
Hiermee is behalve de kennis, ook onze onafhankelijkheid van Google geborgd; we hebben het 
beheer voortaan geheel in eigen hand. 
Zie MijnOmgevingsvisie.nl 
 

2.2 Masterclass Landschap met Dirk Sijmons 
De verantwoordelijkheden voor het landschap zijn gedecentraliseerd van het rijk naar lokale 
overheden. Provincies en gemeenten geven daar verschillend en met wisselend succes inhoud aan. 
De vraag is of het heil voor het landschap voortaan moet komen uit goed uitgevoerde programma’s 
en projecten. Gaat het weer lukken om een betekenisvolle laag aan het landschap toe te voegen?  
Hierover gaat de zevendelige reeks openbare masterclasses Landschap met Dirk Sijmons, vm. 
Rijksadviseur voor het Landschap en em. hoogleraar Landschapsarchitectuur TU Delft.  
De colleges worden, telkens met coreferenten, maandelijks gehouden in de Gertrudiskapel, Utrecht. 
De gehele reeks was direct na aankondiging volgeboekt. De eerste drie masterclasses vonden plaats 
in 2019, de overige vier worden in 2020 georganiseerd. De reeks zal worden afgesloten met een 
excursie.  
 
Afleveringen en publicaties  
15-10 Wat is landschap?, coreferenten Maartje van den Heuvel (conservator Fotografie Bijzondere 
Collecties Universiteit Leiden) en Niek Hazendonk (ministerie LNV). 
19-11 Het landschap van de mensen, coreferenten Hans Renes (Geowetenschappen Universiteit 
Utrecht, Masteropleiding Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam) en Erik Luiten (hoogleraar 
landschapsarchitectuur TU Delft). 
10-12 Het landschap van de anderen, coreferenten Frans Vera (Grazing Ecology And Forest History) 
en Wouter Helmer (Rewilding Europe). 
 

2.3  Waar begin je aan?  
Het aantal initiatiefnemers bij ruimtelijke opgaven blijft toenemen. In de reeks openbare, 
thematische debatten onder de noemer Waar begin je aan? bespreken we de voor- en nadelen van 
(mede)opdrachtgeverschap met particuliere initiatiefnemers en tal van andere betrokkenen. Ook 
worden columns uitgesproken over wat er gebeurt als mensen het heft in eigen hand nemen. Wat 
kan dat betekenen voor bestuur en politiek?  
In 2019 vonden het derde en vierde debat in de reeks plaats in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. 

http://mijnomgevingsvisie.nl/nieuwe-omgevingsvisies/
http://mijnomgevingsvisie.nl/nieuwe-omgevingsvisies/
https://arch-lokaal.nl/aanmelding-openbare-colleges-landschap-met-dirk-sijmons-geopend/
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2019/09/1-Wat-is-landschap.pdf
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2019/09/2-Het-landschap-van-de-mensen.pdf
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2019/09/3-Het-landschap-van-de-anderen.pdf
https://arch-lokaal.nl/begin-aan-medeopdrachtgeverschap-eigen-huis/
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Het derde debat betrof de organisatie van zorg. Steeds meer Nederlanders nemen het initiatief om 
zorg voor zichzelf of voor anderen te regelen. Wat kan de buurt en de woonomgeving betekenen of 
verbeteren in dienst van de zorg? Het debat werd gevoerd met o.a. Yvette Prinsen Stichting 
(Zorgvrijstaat Rotterdam West), Maarten van Tuijl (TEMP.architecture), Meta de Vries 
(buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied Amsterdam), Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis). 
Het vierde debat ging over plannen waarbij het initiatief om erfgoed te behouden van burgers in 
plaats van overheden komt. Het debat werd gevoerd met o.a. Edwin Herzberg (Stichting Fronik 
Buurtboerderij), Frans Soeterbroek (de Ruimtemaker), architecten e.a. over projecten in Den Haag, 
Amsterdam en Zaanstad. 
 
Afleveringen en publicaties 
11-03 Zelf je zorg regelen  
23-04 Je eigen erfgoed  
 

2.4  Alles in huis 
In 2018 organiseerden we de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst op verzoek van 
NederLandBovenWater (NBLW) in samenwerking met Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, 
Provincies Noord-Brabant, Overijssel en Zeeland, en de gemeente Zwolle.6 De prijsvraag leverde 
concrete plannen op voor energietransitie bij gebiedsontwikkeling in stedelijk, landelijk en waterlijk 
gebied. In Nederland hebben we alles in huis en techniek is het probleem niet, maar de uitvoering 
stagneert.  
Daarom, en naar aanleiding van het boek Energietransitie als gebiedsontwikkeling van Peter van 
Rooy, organiseerden we in 2019 samen met NLBW een debat waarbij iedereen kon meepraten over 
de aanpak van de energietransitie in Pakhuis De Zwijger, Amsterdam. Het debat werd geleid door 
Architectuur Lokaal. Inleidingen werden gehouden aan de hand van (filmpjes over) de winnende 
plannen van Nol Molenaar (NOLL >>), Martijn de Gier (kbng architectuur), Brigitte Vlaswinkel (Oceans 
of Energy) en Carla Roghair (Qirion). Barto Piersma (directeur Nationale Programma's RVO), Hans 
Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving) en Peter van Rooy (NLBW) gingen met 
elkaar in gesprek. Minister van Staat Tjeenk Willink reageerde per video. Deelnemers ontvingen de 
publicatie.  
 
Bijeenkomst en publicaties 
12-11 Energiearmoede, probleem van de toekomst 
18-11 Alles in huis voor de energietransitie 
18-11 Energietransitie als gebiedsontwikkeling 
19-11 Filmpje reactie Herman Tjeenk Willink, minister van Staat 
19-11 Film Urban Books, integraal videoverslag van het debat 
 

2.5  Handreikingen 
Digitaal magazine met het doel handreikingen te bieden aan met name publieke opdrachtgevers, 
over interessante ontwikkelingen bij actuele maatschappelijke opgaven met een ruimtelijke 
component. Hiermee bieden we het nodige inzicht in voorbeelden van ontwerp, proces en 
ruimtelijke kwaliteit. Het blad wordt verspreid onder lokale bestuurders in Nederland en verder 
verzonden aan alle andere belangstellenden. Het is op verzoek, tegen betaling, ook verkrijgbaar in 
groot formaat print. Hiernaast is maakten we, voor de nieuwe gemeentebesturen, het magazine 
Grensverleggers. Wonen, werken, leven, met zorg en energie.7 
 
 

                                                           
6 Zie onder 4.3. 
7 Zie onder 6.1. 

https://www.linkedin.com/in/jeroen-kemperman-770777/?originalSubdomain=nl
https://arch-lokaal.nl/waar-begin-je-aan-3-zelf-je-zorg-regelen/
https://arch-lokaal.nl/waar-begin-je-aan-4-je-eigen-erfgoed/
https://arch-lokaal.nl/energiearmoede-probleem-van-de-toekomst-18-november-debat-bij-pakhuis-de-zwijger/
https://arch-lokaal.nl/alles-in-huis-voor-de-energietransitie-18-november-bij-pakhuis-de-zwijger/
https://arch-lokaal.nl/energietransitie-als-gebiedsontwikkeling/
https://arch-lokaal.nl/tjeenk-willink-anders-denken-bij-energietransitie-noodzakelijk/
https://dezwijger.nl/programma/energietransitie-als-gebiedsontwikkeling
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Publicaties 
06-06 Architectuur Lokaal #93 Voorjaar  
17-10 Architectuur Lokaal #94 Najaar  
17-12 Architectuur Lokaal #95 Winter  

 
3.  Programma De kracht van kenniseilanden 

Derde jaar van het vierjarig programma De kracht van kenniseilanden, dat is gericht op het 
ontwikkelen van innovatieve procesvormen om kansen van (jonge) ontwerpers te vergroten op een 
internationaal speelveld. Daartoe zien we onder meer mogelijkheden door verbetering van de 
toegankelijkheid tot en transparantie van ontwerpwedstrijden.  
Het doel van het programma is drieledig. Als eerste willen we de internationale samenwerking met 
betrekking tot de prijsvraagcultuur in Europa uitbreiden door uitwisseling van kennis en informatie. 
Daarbij willen we de toegang tot prijsvragen buiten Nederland vergroten door landelijke platforms te 
ontsluiten waarop de prijsvragen worden aangekondigd. Tenslotte willen we de mogelijkheden voor 
structurele samenwerking waar mogelijk verbreden. Hiermee hebben we eerder goede ervaringen 
opgedaan met Project Compass. Met deze Britse organisatie sloten we in 2015 een 
samenwerkingsovereenkomst op basis van de modellen voor architectenselecties zoals we die in de 
loop der jaren hebben ontwikkeld vanuit ons Steunpunt Architectuuropdrachten en 
Ontwerpwedstrijden en de handleidingen Kompas.  
Het programma wordt uitgevoerd met een subsidie vanuit de Regeling Meerjarige Programma’s 
2017-2020 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) en door zogenoemde ‘in kind’ bijdragen 
van de internationale partners. 8 De voortgang van het programma, dat uit drie onderdelen bestaat, is 
in 2019 met het SCI afgestemd.9  
 
In 2019 sloten we Wethoudersmanifestatie Grensverleggers is in 2019 af met de publicatie van het 
Magazine Grensverleggers.10 Het onderdeel Hoe kom ik ertussen is door marktkontwikkelingen 
achtergebleven bij het oorspronkelijk voornemen, wat te wijten is aan oplevende economische 
omstandigheden waardoor de verwachtingen van samenwerking met marktpartijen ingehaald door 
de druk op de markt. Het project Competition Culture Europe nam juist een onvoorzien hoge vlucht. 
Over de concrete resultaten die we al in 2018 met dit project hadden bereikt zijn wij, en ook onze 
partners, zeer positief.11 Het onder de loep nemen van werkwijzen en procedures in verschillende 
Europese landen resulteerde in een beter inzicht in de verschillende nationale prijsvraagculturen. Het 
digitale platform kon daardoor eerder worden gerealiseerd dan voorgenomen en werd uitgebreid 
met nieuwe partners uit meer Europese landen.  
In 2019 werkten we aan de laatste agendapunten van het ’10-punten-plan’ dat we in 2017 samen 
met de partners uit twintig Europese landen opstelden onder de noemer Competition Culture 
Europe:  
7. Het uitbreiden van het digitale overzicht van platforms in de verschillende landen die prijsvragen 

(juist ook onder de aanbestedingsdrempels) aankondigen en ook toegankelijk zijn voor kleine 
bureaus en jonge architecten, zodat deze prijsvragen ook Nederland (en andere landen) 
bereiken;  

8. Het stimuleren van een academische module voor studenten met als motto ‘het ontwerp van 
een prijsvraagreglement’ in samenwerking met de partners, die zijn verbonden aan een 
ontwerpopleiding aan een universiteit of hogeschool; 

                                                           
8 Projectplan meerjarig programma 2017-2020, 24 november 2016, kenm. 16-024CJ; SCI/16MA/022106, periode 2017-
2020, 2 januari 2016.  
9 Architectuur Lokaal, SCI, 25 april 2019, kenm. 19-043CJ.  
10 Zie onder 6.1. 
 

https://arch-lokaal.nl/tijdschrift-architectuur-lokaal-93-2/
https://arch-lokaal.nl/inventiviteit-en-daadkracht-bij-ruimtelijke-opgaven/
https://arch-lokaal.nl/kerstnummer-architectuur-lokaal-95/
https://arch-lokaal.nl/architectuur-lokaal-sluit-overeenkomst-met-britse-partner-ter-verbetering-van-aanbesteden-architectuur/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/kompas/
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9. Het stimuleren van een kritische houding vanuit de architecten zelf; zij nemen nog te vaak deel 
aan slecht georganiseerde prijsvragen. Ook is lang niet vanzelfsprekend dat juryleden de 
prijsvraagreglementen kritisch doornemen voordat zij tot de jury’s toetreden. 

10. Het uitschrijven van een ‘bottom-up prijsvraag’ als experiment om een breder publiek te 
betrekken bij de ruimtelijke kwesties die ons allemaal aangaan. 

 
3.1  TheFulcrum.eu  

De uitvoering van agendapunt 7 van het programma Competition Culture Europe resulteerde in de 
ontwikkeling en lancering van TheFulcrum.eu. Dit is het eerste internationale portal voor 
architectuuropdrachten in alle Europese landen. Het is tot stand gekomen in samenwerking met A10 
new European architecture cooperative (EU), Project Compass (UK) en de vele partners in 
verschillende Europese landen.  
Tezamen geven we hiermee ook invulling aan de ambities van de Verklaring van Davos 2018 
waarmee de Europese Ministers van Cultuur opriepen tot de ontwikkeling van een hoogwaardige 
‘Baukultur’ in Europa. 
Publicaties 
26-09 Bouwcultuur in Europa: eerste portal architectuuropdrachten in alle Europese landen  
26-09 TheFulcrum.eu website 
 

3.2 Summer School  
 Universiteiten Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Griekenland, Ierland en Engeland 

Architectuur Lokaal en A10 new European architecture cooperative (EU) initieerden de ontwikkeling 
van een academische prijsvraagmodule bij zes Europese universiteiten. Hiermee geven we invulling 
aan agendapunten 8 en 9 van het programma Competition Culture Europe. 
De modules zijn gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden en op het ontwikkelen van een 
kritische houding van studenten met betrekking tot prijsvragen. De universiteiten in de zes 
deelnemende landen voeren de door henzelf ontwikkelde modules uit als pilotproject. De eerste 
modules zijn eind 2019 van start gegaan onder de noemer Summer School. De resultaten worden in 
de zomer van 2020 gepresenteerd. De universiteiten en docenten zijn: 
-  Albanië, Tirana: POLIS University (Saimir Kristo). 
-  Bosnië-Hercegovina, Sarajevo: University of Sarajevo (Elsa Turkusic). 
-  Bulgarije, Sofia, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy UASEG (Aneta Vasileva). 
-  Griekenland, Athene, National Technical University/Polytechnico (Olga Ioannou). 
-  Ierland, Dublin, University College (Emmet Scanlon). 
-  Verenigd Koninkrijk, Portsmouth, Portsmouth University (Walter Menteth). 

 
3.3 Internationale Conferentie Wenen European Competition Culture  

In juli vond een tweedaagse bijeenkomst plaats bij Architectuur Lokaal in Amsterdam met 
vertegenwoordigers van A10 new European architecture cooperative, Platform Baukulturpolitik 
Wenen en Bartlett University London/EU programma Urban Maestro. Met hen verkenden we de 
mogelijkheden voor een meerdaagse internationale conferentie in Wenen in 2020, ter afsluiting van 
het programma De kracht van kenniseilanden.  
De slotconferentie zal in juni 2020 plaatsvinden in samenwerking met Platform Baukulturpolitik 
Wenen en A10 new European architecture cooperative, en uiteraard met de docenten van de zes 
betrokken universiteiten en hun studenten. Hierbij worden de resultaten van de Summer Schools 
gepresenteerd en besproken en er wordt een reader opgesteld door de verschillende participanten. 
Het ontwikkelproces tot prijsvraagmodules is onderwerp van een film, die op de conferentie in 
Wenen zal worden vertoond. 

 
 

https://www.thefulcrum.eu/
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/verklaring-van-davos-2018
https://arch-lokaal.nl/bouwcultuur-in-europa-eerste-portal-voor-architectuuropdrachten-in-alle-europese-landen/
https://www.thefulcrum.eu/
https://www.urbanmaestro.org/
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4.  Opdrachten 
 

4.1  Provincie Noord Holland  
Challenge Circulaire Werklocaties 2050  
De Provincie Noord-Holland een impuls geven aan de ontwikkeling van de werklocatie van de 
toekomst, in samenwerking met Schiphol Area Development Company (SADC, bestaande uit de 
gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Schiphol Group) en 
Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). Het project was gericht op transitie 
naar een circulaire economie. Beoogd werd om het denken over en de ontwikkeling van toekomstige 
werklocaties op een hoger niveau te brengen.  
Op verzoek van de provincie ontwikkelde Architectuur Lokaal het ontwerpatelier Challenge Circulaire 
Werklocaties 2050. De selectie van deelnemers vond plaats op basis van portfolio, aan de hand van 
KOMPAS bij prijsvragen. De selectiecommissie bestond uit Hans Vonk (Provincie Noord-Holland, 
voorzitter), Reinoud Fleurke (SADC), Inge Sebrechts (SKBN), Maurits de Hoog (stedenbouwkundig 
hoofdontwerper Ruimte & Duurzaamheid, gemeente Amsterdam), Wim van Lieshout (directeur 
Waste and Energy STrategies, WEST) en Carlo van de Weijer (hoofd Strategic Area Smart Mobility, TU 
Eindhoven).  
Architectuur Lokaal maakte de selectieprocedure, begeleidde de uitvoering daarvan en organiseerde 
een meerdaags atelier met multidisciplinaire ontwerpteams die verschillende scenario’s uitwerkten. 
Het ontwerpatelier werd afgesloten met een discussie met onder meer betrokkenen uit de gemeente 
Haarlem en Amsterdam. Tenslotte programmeerden we een openbaar symposium in Pakhuis De 
Zwijger, Amsterdam, dat door 250 mensen werd bijgewoond. Jaap Bond, gedeputeerde van Noord-
Holland, maakte het resultaat van de challenge bekend. We leidden de discussies bij de beide 
bijeenkomsten en maakte het magazine met de resultaten van de challenge, dat bij het symposium 
werd gepubliceerd. 
 
Bijeenkomsten en/publicaties 
08-01 Bekendmaking geselecteerde teams  
11-04 Videoverslag van debat Pakhuis De Zwijger  
11-04 Bedrijventerreinen en kantoorlocaties van de toekomst After movie 
12-04 Symposium en tentoonstelling circulaire werklocaties, Haarlem  
12-04 Publicatie Challenge Circulaire Werklocaties 2050  
 

4.2  Gemeente Molenwaard 
 Prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk  

Met de Prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk zocht de gemeente Molenlanden naar een 
veilige route voor bezoekersstromen tussen Lek en Werelderfgoed. Architectuur Lokaal maakte de 
prijsvraagprocedure aan de hand van Kompas en begeleidde de uitvoering van de gehele prijsvraag. 
De jury bestond uit Adri Bom (gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, voorzitter), Yttje Feddes 
(Feddes Olthof Landschapsarchitecten en vm. Rijksadviseur voor het Landschap), Bas Jonkman 
(hoogleraar Hydraulic Engineering TU Delft), Robin de Lange (directeur Ouwehands Dierenpark), 
Dorus Meurs (architect M&DB Architecten, winnaar prijsvraag Werelderfgoed Kinderdijk) en Leonard 
de Wit (hoofd Regio Noord-West, Rijksdienst Cultureel Erfgoed).  
Uit 37 ingezonden visies selecteerde de jury er vijf voor uitwerking tot een plan. Deze plannen zijn 
tentoongesteld in Kinderdijk alvorens de jury tot een eindoordeel kwam. Wethouder Arco Bikker van 
de gemeente Molenlanden en juryvoorzitter Adri Bom maakten de winnaar, het team van Stijn 
Tijhuis en Menno Buckers (Witteveen+Bos), bekend. De gemeente is van plan om aan dit team een 
vervolgopdracht te verstrekken voor uitwerking van hun voorstel tot een voorlopig ontwerp. Op 
basis hiervan zal financiering voor realisatie worden geworven. 
De gemeente Molenlanden koos voor de prijsvraagprocedure in vervolg op de succesvolle Prijsvraag 
bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdijk die de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk met hulp van 

https://www.ontwerpwedstrijden.nl/kompas/
https://arch-lokaal.nl/teams-challenge-circulaire-werklocaties-2050-provincie-noord-holland-bekend/
https://dezwijger.nl/programma/circulaire-werklocaties-2050?flush=true
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=PrFYMW1M6GA
https://arch-lokaal.nl/geslaagd-symposium-circulaire-werklocaties-2050-over-de-toekomst-van-werklocaties/
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2019/04/Challenge-Circulaire-Werklocaties-2050-Noord-Holland-Inspiratie-voor-circulaire-werklocaties-van-de-toekomst.pdf
https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-waterentree-kinderdijk/
https://arch-lokaal.nl/winnend-prijsvraagontwerp-kinderdijk-wordt-uitgevoerd/
https://arch-lokaal.nl/winnend-prijsvraagontwerp-kinderdijk-wordt-uitgevoerd/
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Architectuur Lokaal had uitgeschreven in 2014. Het resultaat van deze prijsvraag, ontworpen door 
het bureau M&DB architecten, werd in 2019 opgeleverd. Prinses Beatrix, beschermvrouw van de 
Hollandse Molen, verrichtte de opening van het nieuwe Bezoekerscentrum en de bijbehorende 
herinrichting van het gehele entreegebied van het UNESCO Werelderfgoed. 
 
Bijeenkomsten/publicaties 
28-01 Tentoonstelling plannen, Kinderdijk, Molenwaard  
01-04 Bekendmaking resultaat prijsvraag Waterentree Kinderdijk  
07-09 Oplevering resultaat prijsvraag Bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdijk  
10-09 HKH Prinses Beatrix opent Bezoekerscentrum Kinderdijk, video 

 
4.3  NederLandBovenWater  

Energiemanifestatie 
In 2017 schreef NederLandBovenWater de prijsvragen Energielandschap van de Toekomst uit, in 
samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, 
Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. Feitelijk werden er drie prijsvragen uitgeschreven: voor 
landelijk (A16 rond Breda), stedelijk (Zwolle) en waterlijk (Zeeuwse zoute wateren) gebied. De 
prijsvraag was gericht op innovatieve ideeën voor duurzame energie het vernieuwend inzetten van 
duurzame technieken voor duurzame energiewinning en opslag, het verhogen van de ruimtelijk-
landschappelijke kwaliteiten en het vergroten van het draagvlak bij bewoners en ondernemers. Uit 
de 30 inzendingen in de eerste ronde selecteerde de jury, onder voorzitterschap Minister van Staat 
Sybilla Dekker, per gebied drie visies voor uitwerking.  
In januari 2019 vond de Energiemanifestatie plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht, waarbij de 
prijsvraag werd afgesloten met een presentatie van de winnende plannen. De prijzen werden 
uitgereikt door Annemarie Spierings (gedeputeerde Noord-Brabant), Annemieke Traag 
(gedeputeerde Overijssel), Monique Schuttenbeld (wethouder Zwolle), Elaine Alwayn (directeur 
netwerkontwikkeling RWS Zee en Delta) en Ben de Reu (gedeputeerde Zeeland).  
Architectuur Lokaal stelde de procedure en de reglementen voor de prijsvragen op, begeleidde de 
uitvoering van de drie edities en maakte het boek met daarin alle dertig inzendingen, het juryrapport 
en observaties door de uitschrijver. 
De prijsvragen zijn aangekondigd op TenderNed. 
 
Bijeenkomsten/publicaties 
31-01 Bekendmaking resultaat prijsvragen, met films van de plannen 
31-01 Energiemanifestatie in Utrecht  
31-01 Juryrapport Energielandschap van de Toekomst boek 

 
4.4 Nationaal Renovatie Platform  

NRP Gulden Feniks 2019, 2020 
De NRP Gulden Feniks is een nationale prijs voor de meest excellente voorbeelden van renovatie- en 
transformatieprojecten. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Nationaal Renovatie Platform. Het 
NRP is een netwerk van ruim 100 partner(organisatie)s die werken op het gebied van hergebruik van 
de bestaande omgeving. In dit netwerk zijn alle disciplines uit de vastgoedsector vertegenwoordigd. 
De Gulden Feniks wordt uitgereikt in drie categorieën: renovatie, transformatie of 
gebiedsontwikkeling, en er is een wildcard.  
Het NRP heeft Architectuur Lokaal gevraagd om, vanaf de editie 2019, mee te werken aan de 
vernieuwing van de prijs. We stelden een reglement voor de prijs op, werkten aan actualisering van 
de website, organiseerden de uitvoering van de prijs en de projectbezoeken. We traden op als 
secretaris van de jury en maakten het juryrapport.  
De jury bestaat uit Geurt van Randeraat (directeur SITE urban development, voorzitter), Harry Abels 
(directeur Abels & Partners Architecten), Thijs Asselbergs (directeur Thijs Asselbergs 

https://arch-lokaal.nl/tentoonstelling-plannen-nieuwe-waterentree-werelderfgoed-kinderdijk-vanaf-8-februari/
https://arch-lokaal.nl/team-de-derde-trap-wint-prijsvraag-waterentree-werelderfgoed-kinderdijk/
https://arch-lokaal.nl/opgeleverd-prijsvraag-werelderfgoed-kinderdijk/
https://www.youtube.com/watch?v=Xxc1Pp_hrSU
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/124646
https://arch-lokaal.nl/bijzondere-plannen-voor-de-prijsvraag-energielandschap-van-de-toekomst-bekendgemaakt/
https://arch-lokaal.nl/energiemanifestatie-31-januari-2019/
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2019/01/190131-Juryrapport-Energielandschap-van-de-Toekomst-spread.pdf
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Architectuurcentrale en hoogleraar TU Delft), Jack Hock (programmamanager Strijp-S, Stichting 
Trudo), Marlon Huysmans (directeur MH Projects), Jaap van Rhijn (directeur Huisvesting Renovatie & 
Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal) en Jaap Wiedenhoff (partner bij 
ingenieursbureau ABT). Na een evaluatie met NRP en de jury, is de samenwerking voor de editie 
2020 voortgezet en in december van start gegaan. 
 
Bijeenkomsten/publicaties 
2019 website NRP Gulden Feniks 
04-02 Inzendtermijn NRP Gulden Feniks 2019 open tot 1 maart  
12-04 Nominaties NRP Gulden Feniks 2019 bekend gemaakt  
25-06 Bekendmaking resultaat NRP Gulden Feniks 2019  
02-12 Start NRP Gulden Feniks 2020  

 
4.5  Provincie Zuid-Holland met gemeente Oegstgeest 

Prijsvraag Wandkunst onderdoorgang Torenvlietbrug Oegstgeest 
De RijnlandRoute is een nieuwe weg tussen Katwijk en de A4 bij Leiden. Als gevolg hiervan wordt de 
onderdoorgang van de Torenvlietbrug ter hoogte van Oegstgeest verbreed. Deze ontwikkeling bood 
voor de provincie Zuid-Holland en de gemeente Oegstgeest een mooie gelegenheid om de 
onderdoorgang op een aantrekkelijke manier vorm te geven met een wandkunstwerk. Architectuur 
Lokaal ontwikkelde een openbare prijsvraag met voorselectie op basis van portfolio, gevolgd door 
een bureaupresentatie en begeleidde de uitvoering van de prijsvraag.  
Er werden 63 portfolio’s ingediend. Acht ontwerpers werden uitgenodigd om hun visie aan de 
opgave te presenteren aan de jury, onder voorzitterschap van Jan Nieuwenhuis (wethouder 
gemeente Oegstgeest). De jury bestond verder uit Christoph Elsässser (supervisor Nieuw-Rhijngeest), 
Abe Veenstra (voorzitter Kwaliteitsteam RijnlandRoute), Sjoukje van Heesch (landschapsarchitect, 
provincie Zuid-Holland) en Sandrine van Noort (curator Stichting Beelden in Leiden en kunstcollectie 
LUMC).  
Uit de vier voorstellen die vervolgens werden ingediend, selecteerde de jury het plan van kunstenaar 
Gabriel Lester. Aan hem zal de provincie, met het oog op uitvoering van zijn winnende plan, een 
opdracht verstrekken om een definitief ontwerp te maken. Deze prijsvraag liet zien dat de 
prijsvraagprocedure ook goed toepasbaar is bij kunstopdrachten. 
 
Bijeenkomsten/publicaties 
16-04 Uitschrijfdatum prijsvraag  
23-07 Voorselectie: 8 ontwerpers  
19-09 Selectie: 4 ontwerpers  
11-11 Tentoonstelling plannen, Oegstgeest en Leidschendam  
06-12 Bekendmaking resultaat prijsvraag Torenvlietbrug  
 

4.6 BPD Ontwikkeling Regio Zuid 
Expertmeeting BrabantStadstudie, Wonen in de toekomst 
Verdichting, vergroening, verduurzaming en betaalbaarheid: thema’s die bepalend zijn voor het 
ontwikkelen van woon-, werk- en leefgebieden. Gebiedsontwikkeling moet op deze veranderingen 
inspelen met gedurfde oplossingen, nieuwe woonconcepten en andere woningtypen.  
Op verzoek van BPD organiseerde Architectuur Lokaal een expertmeeting voor uiteenlopende 
partijen uit Breda, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg en Helmond in de LocHal, Tilburg; daarbij 
traden we ook op als gespreksleider.  
50 deelnemers, onder wie medewerkers van woningcorporaties, makelaars, beleidsmedewerkers 
wonen en lectoren van hogescholen, maakten een voorstel. In deze voorstellen werden de vaak 
tegenstrijdig lijkende woonwensen gecombineerd aan de hand van de thema’s: gezonde, duurzaam 
groene stad; compacter stedelijk leven en gedeelde voorzieningen; stad voor gezinnen; betaalbaar 

https://www.nrpguldenfeniks.nl/
https://arch-lokaal.nl/inzendtermijn-nrp-gulden-feniks-open-tot-1-maart/
https://arch-lokaal.nl/nominaties-nrp-gulden-feniks-2019-bekendgemaakt/
https://arch-lokaal.nl/metro-oostlijn-amsterdam-lochal-tilburg-en-kijkkoepel-uitgeest-winnaars-nrp-gulden-feniks-2019/
https://arch-lokaal.nl/inzendtermijn-nrp-gulden-feniks-2020-geopend/
https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-wandkunst-torenvlietbrug-oegstgeest/
https://arch-lokaal.nl/acht-ontwerpers-naar-volgende-fase-prijsvraag-wandkunst-torenvlietbrug-oegstgeest/
https://arch-lokaal.nl/vier-ontwerpers-geselecteerd-voor-prijsvraag-wandkunst-torenvlietbrug-oegstgeest/
https://arch-lokaal.nl/tentoonstelling-prijsvraag-wandkunst-torenvlietbrug-geopend/
https://arch-lokaal.nl/gabriel-lester-wint-prijsvraag-wandkunst-onderdoorgang-torenvlietbrug-oegstgeest/
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stedelijk leven, en lokale identiteit in gebiedsontwikkeling.  
De vijf plannen werden beoordeeld door een jury, bestaande uit (oud)studenten van de opleiding 
Trend Research & Concept Creation in Lifestyle van de Fontys Hogeschool in Tilburg. 
 
Bijeenkomsten en publicaties 
17-04 Expertmeeting BrabantStadstudie Wonen in de toekomst, Tilburg  
 

4.7  Gemeente Dordrecht  
Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht 
Het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht voldoet niet meer aan de huidige eisen en zeker niet 
aan de eisen van de toekomst. Daarom maakt het Stadskantoor plaats voor woningbouw en verhuist 
naar het oosten in het perspectief van de grotere gebiedsontwikkeling Spuiboulevard. Hierdoor 
ontstaan zowel kansen voor de binnenstad als voor een nieuw Huis van Stad en Regio. Dit nieuwe 
Huis, met 20.000 m2 bvo, moet plaats gaan bieden aan een deel van de ambtelijke organisatie van de 
gemeente Dordrecht en de Drechtsteden, Dordrecht Marketing/VVV en de Bibliotheek AanZet.  
Om te komen tot een te realiseren ontwerp heeft de gemeente in samenwerking met Architectuur 
Lokaal de Europese openbare prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht uitgeschreven onder 
ontwerpers in twee ronden. Dat was bijzonder: een dergelijke grote prijsvraag is in Nederland zelden 
uitgeschreven. We stelden de procedure op en begeleiden de volledige uitvoering. 
Uit de 34 visies op de opgave in de eerste ronde selecteerde de jury, vier inzendingen. De jury, onder 
voorzitterschap van Jo Coenen (Jo Coenen Architect Urbanist en vm. Rijksbouwmeester), bestond 
verder uit Philomena Bluyssen (hoogleraar Indoor Environment, Technische Universiteit Delft) ir. 
Matthijs de Boer (MDBS, voorzitter Welstands- en Monumentencommissie Dordrecht), Dennis van 
Buuren (horecaondernemer Dordrecht), Jeanne Dekkers (Jeanne Dekkers Architectuur) en Elies Koot 
(projectontwikkelaar Boelens De Gruyter). 
De gemeente nodigde de vier geselecteerde bureaus uit om een plan te maken in de tweede ronde 
van de prijsvraag: kadawittfeldarchitektur GmbH (D), Neutelings Riedijk Architecten (NL), Schmidt 
Hammer Lassen Architects (DK) en Geurst & Schulze architecten B.V. (NL).  
In 2020 worden de resultaten van de prijsvraag verwacht. De plannen worden tentoongesteld en de 
reacties van het publiek worden voorafgaand aan de beoordeling aan de jury ter beschikking gesteld. 
De prijsvraag verloopt via TenderNed. De gemeente heeft de intentie om het winnende ontwerp te 
realiseren en de winnaar van de prijsvraag daarbij gedurende het hele proces te betrekken. 
 
Bijeenkomsten/publicaties 
24-04 Prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht  
09-05 Toelatingseisen verruimd 
19-07 Bekendmaking selectie 1e ronde, Dordrecht  
 

4.8 Rijksvastgoedbedrijf, College van Rijksadviseurs; gemeenten Den Helder, Emmen, Haarlem, Tilburg, 
Rotterdam, Vlaardingen en Westervoort 
Prijsvraag Panorama Lokaal 
Vanaf de oprichting van de stichting in 1993 werkt Architectuur Lokaal nauw samen met de 
Rijksbouwmeester. De maatschappelijke agenda 2017-2020 van de huidige Rijksbouwmeester bevat 
onder meer opgaven waarvoor oplossingsrichtingen in de vorm van jaarlijkse prijsvragen worden 
onderzocht. Bij de uitvoering van deze prijsvragen werkt de Rijksbouwmeester samen met 
Architectuur Lokaal.  
In 2019 werkten we mee aan de vierde jaarlijkse prijsvraag, Panorama Lokaal.12 Deze prijsvraag is 
gericht op het geven van een positieve impuls aan woonwijken aan de stadsranden door inzet van 

                                                           
12 Eerdere edities: A Home Away From Home (2016), Who Cares (2017), Brood en Spelen (2018). 

 

https://arch-lokaal.nl/geslaagde-expertmeeting-brabantstadstudie-woonwensen-in-de-toekomst/
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/164030
https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-huis-van-stad-en-regio-dordrecht/
https://arch-lokaal.nl/toelatingseisen-prijsvraag-huis-van-stad-en-regio-verruimd/
https://arch-lokaal.nl/vier-teams-geselecteerd-voor-tweede-ronde-prijsvraag-huis-van-stad-en-regio-dordrecht/
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ontwerp- en verbeeldingskracht. Gestreefd wordt naar energiezuinige, betaalbare woningen en 
woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens, naar 
klimaatbestendige wijken waarbij het aangrenzende landschap onderdeel wordt van de wijk en naar 
vergroting van de biodiversiteit. 
Architectuur Lokaal ontwikkelde een bijzondere prijsvraagprocedure en werkte daarbij samen met 
Rutger Oolbekkink (projectleider, INBO) en het projectteam van het Atelier Rijksbouwmeester.  
In de eerste fase trad het College van Rijksadviseurs (CRa) op als uitschrijver en werden lokale 
coalities (gemeenten en woningcorporaties) opgeroepen om een projectlocatie voor te dragen. Uit 
de aanmeldingen selecteerde het CRa selecteerde zeven woonwijken voor de tweede ronde: Emmen 
Bargeres, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg-Noord, 
Vlaardingen Westwijk en Westervoort Mosterdhof. In deze gemeenten vonden vervolgens 
bijeenkomsten met vele uiteenlopende lokale betrokkenen plaats. Op basis hiervan formuleerde 
Architectuur Lokaal zeven opgaven en maakte zeven reglementen voor de tweede fase.  
In de tweede fase trad elk van de zeven gemeenten op als uitschrijver voor de eigen prijsvraag en 
schreven de procedures uit onder ontwerpteams. Elk van de gemeenten heeft een eigen jury 
samengesteld; de leden van het CRa treden op als voorzitters van de jury. De selectie van 
multidisciplinaire ontwerpteams, op basis van portfolio, vindt in 2020 plaats. Daarna worden 
ontwerpateliers in elke gemeente georganiseerd.  
Architectuur Lokaal maakte naast de reglementen ook de selectierapporten en begeleidde de 
procedurele gang van zaken. De prijsvragen zijn aangekondigd op TenderNed.  
 
Bijeenkomsten/publicaties 
02-07 Uitschrijfdatum prijsvraag 1e ronde / locaties  
24-10 Bekendmaking selectie 1e ronde / locaties  
09-12 Uitschrijfdatum prijsvraag 2e ronde / ontwerpteams 
 

4.9 Eo Wijers Stichting  
Prijsvraag Verrukkelijk landschap, naar een aantrekkelijk en vitaal platteland 
Op verzoek van de Eo Wijers Stichting bood Architectuur Lokaal ondersteuning bij het opzetten van 
de procedure, het opstellen van het reglement en het juryrapport van de eerste ronde van de 11e 
editie van de Eo Wijers Prijsvraag Verrukkelijk landschap, naar een aantrekkelijk en vitaal platteland.  
De prijsvraag is uitgeschreven door Eo Wijers Stichting in samenwerking met vier regio’s: Twente 
(Overijssel), Kempen en Groote Heide (Noord-Brabant), Zuid-Limburg (Limburg) en Alblasserwaard 
(Zuid-Holland). De prijsvraag wordt afgesloten tijdens de Landschapstriënnale 2020. 
 
Publicaties 
30-09 Uitschrijfdatum prijsvraag 
 

4.10 Prijsvragen in voorbereiding 
Met de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Hoorn vond overleg plaats over opgaven die naar 
verwachting in de vorm van prijsvragen zullen worden uitgeschreven in 2020.  

 
5.  Netwerken 
 
5.1  Architectuurinitiatieven 

Architectuur Lokaal i.s.m. Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven  
Architectuurcentra en -initiatieven dragen overal ter wereld bij aan de belangstelling voor 
architectuur en architectuurbeleid. De initiatieven richten zich zowel op het brede publiek als op de 
vakwereld van ontwerpers en opdrachtgevers. Het betreft meestal onafhankelijke organisaties, en er 
is vaak een relatie met de gemeente.  
Architectuur Lokaal heeft zelf geen directe publieksfunctie maar onderhoudt wel een bijzondere 

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen
https://arch-lokaal.nl/panorama-lokaal-ontwerpprijsvraag-over-woonwijken-aan-de-stadsranden/
https://arch-lokaal.nl/zeven-woonwijken-panorama-nederland-geselecteerd/
https://arch-lokaal.nl/zeven-gemeenten-schrijven-prijsvraag-panorama-lokaal-uit-voor-woonwijken-aan-de-stadsranden/
https://arch-lokaal.nl/zeven-gemeenten-schrijven-prijsvraag-panorama-lokaal-uit-voor-woonwijken-aan-de-stadsranden/
https://eowijers.nl/editie2019-2020/
https://arch-lokaal.nl/verrukkelijk-landschap-11e-eo-wijers-prijsvraag-uitgeschreven/
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relatie met de architectuurcentra in Nederland en verwante instellingen in het buitenland. Van 1993 
tot 2008 coördineerden we, met een financiële bijdrage van het ministerie van OCW, het landelijke 
overleg van lokale architectuurcentra (OLA). In de jaren van de economische crisis zijn veel van deze 
instellingen weggevallen of opgegaan in andere instellingen.  
In 2019 is op initiatief van enkele architectuurcentra de Stichting Coördinatie Lokale 
Architectuurinitiatieven (SCLA) opgericht. De Rijksbouwmeester heeft zich statutair als ambassadeur 
aan de stichting verbonden. Hoewel hiervoor (nog) geen budget beschikbaar is biedt Architectuur 
Lokaal ondersteuning aan de SCLA. De eerste twee bijeenkomsten vonden plaats op 17 oktober in 
Hilversum en 10 december in Utrecht. Inmiddels zijn 55 instellingen uit heel Nederland betrokken. 
Zie website, Netwerk architectuurinstellingen 
 

5.2  Bouwmeestersplatform 
Architectuur Lokaal i.s.m. Atelier Rijksbouwmeester 
In tal van Nederlandse gemeenten en provincies zijn bouwmeesters actief: architecten die voor een 
bepaalde periode (meestal) door het openbaar bestuur worden aangesteld als adviseur over 
ruimtelijke kwaliteit in de gemeente. De Rijksbouwmeester is al ruim twee eeuwen in functie en de 
Spoorbouwmeester kennen we ook al decennialang.  
Sinds 1993 biedt Architectuur Lokaal een platform voor uitwisseling van ervaringen en inzichten van 
en over stadsarchitecten, stadsbouwmeesters en provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Vanaf 
2009 werkt Architectuur Lokaal samen aan het bouwmeestersplatform met het College van 
Rijksadviseurs.  
Op 7 november 2019 organiseerden we gezamenlijk de tweede werkbijeenkomst voor alle 
Nederlandse bouwmeesters en Vlaamse partners op de Pier van Scheveningen. 
 

5.3 Internationalisering 
Architectuur Lokaal i.s.m. vele (internationale) partners  

 Architectuur Lokaal werkt samen met ontwerpers en organisaties uit andere Europese landen aan 
het vergroten van kennis en aan professionalisering, en daarmee aan verbreding van de 
internationale samenwerking. Daardoor kunnen we leren van ervaring en werkwijzen in andere 
landen, bijvoorbeeld van de prijsvraagcultuur elders.13  
Hoewel voor ontwerpers, zeker voor jongere generaties, internationale samenwerking op zichzelf 
niets nieuws is, ontbreekt het aan kennis en informatie over mogelijkheden, werkwijzen en 
belemmeringen bij opdrachtgeverschap en ontwerp in andere landen. Om het nodige inzicht te 
verkrijgen in verschillende nationale culturen en om de toegankelijkheid van internationale 
ontwerpopdrachten te vergroten, hebben we het initiatief genomen tot het opzetten van een 
internationaal netwerk. 
Vanuit ander landen is er ook vraag naar de gang van zaken in Nederland en de werkwijze van 
Architectuur Lokaal en het Steunpunt Architectuuropdrachten. Een voorbeeld is Vlaamse Raad, die 
op 17 september een bijeenkomst organiseerde over een samenwerkingsplatform met betrekking tot 
overheidsopdrachten. Het doel van deze bijeenkomst was voornamelijk om te weten te komen ‘hoe 
de vraag/nood van eenzelfde samenwerkingsplatform in Nederland tot stand is gekomen, hoe zit de 
werking in elkaar, wat is het doel, hoe ver strekt de dienstverlening, etc. Kort samengevat zou dit dus 
een integrale voorstelling van ‘Architectuur Lokaal’ inhouden, maar dan vooral praktisch gericht op 
eventuele implementatie in Vlaanderen, naar het Nederlandse voorbeeld”. 
Zie website, Internationaal 
 

 
 
 

                                                           
13 Zie onder 1.2. 

https://arch-lokaal.nl/netwerken/architectuurcentra/
https://arch-lokaal.nl/netwerken/bouwmeestersplatform/
https://arch-lokaal.nl/netwerken/bouwmeesters-netwerken/
https://arch-lokaal.nl/internationaal/
alex
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6.  Kennis, informatie en bereik 

 
6.1  Nieuwe gemeentebestuurders 

De uitwisseling van kennis en ervaring ligt aan de basis van ons werk. Voor de nieuwe 
gemeentebesturen maakten we het magazine Grensverleggers. Wonen, werken, leven, met zorg en 
energie. Dit magazine is een weerslag van de gelijknamige manifestatie voor nieuwe lokale 
bestuurders, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert.14 In 2018 vond de 
manifestatie plaats op 29 november. De discussies en presentaties lieten op allerlei manieren 
voorbeelden zien van grensverlegging, grensverruiming en grensvernauwing. Er kwamen veel 
mensen aan het woord die hier even zovele antwoorden op hadden, reflectie op boden en 
inspirerende projecten hebben opgezet.  
In het magazine zijn de resultaten van de dag aangevuld met voorbeelden, interviews en columns. 
Wie dit magazine van A tot Z doorleest zal ervaren dat de Nederlandse traditie om stad en land al 
overleggend vorm te geven, voortdurend nieuw leven wordt ingeblazen. Dat is noodzakelijk gezien 
de grote nieuwe opgaven die zullen leiden tot de herinrichting van stad en land. De inhoud laat ook 
zien dat veel mensen met enthousiasme en plezier grenzen slechten op weg naar de toekomst.  
Het magazine Grensverleggers is verspreid onder alle Nederlandse gemeenten, partners e.a. en is 
voor alle andere geïnteresseerden kosteloos digitaal beschikbaar zijn. Het werd geproduceerd met 
bijdragen uit onder meer de programma’s, gefinancierd uit middelen afkomstig uit ARO en SCI. 
 
Publicatie 
19-03 Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie  
 

6.2 Kennisborging 
Als kenniscentrum hechten we naast het ontwikkelen van kennis door onze activiteiten, lezingen, 
lidmaatschappen van jury’s en/of commissies,15 ook grote waarde aan het borgen van kennis.  
De website Architectuur Lokaal heeft een belangrijke functie als digitaal archief. Daarop zijn alle 
activiteiten sinds de oprichting in 1993 gedocumenteerd. Op de website Steunpunt 
Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijdenl zijn alle architectuuropdrachten vanaf 2005 in 
Nederland te vinden.  
In algemene zin verdwijnt helaas veel kennis en informatie. Prijsvragen waarbij Architectuur Lokaal 
niet betrokken is geweest zijn bijvoorbeeld zelden tot nooit volledig digitaal gedocumenteerd, 
informatie uit het pre-digitale tijdperk is niet te achterhalen en webpagina’s van prijsvragen worden 
na afloop daarvan meestal opgeheven. 
Omdat Architectuur Lokaal digitaliseert alle projecten waaraan de stichting heeft gewerkt is het 
mogelijk geweest om de ontwikkelingen in de prijsvraagcultuur te inventariseren. Noodgedwongen 
hebben we ons daarbij moeten beperken tot procedures waarbij wij zelf betrokken omdat informatie 
over andere procedures niet of slechts deels beschikbaar bleek. 
Met het oog op het borgen van kennis deponeren we onze publicaties structureel bij de Koninklijke 
Bibliotheek. Onze gedrukte publicaties verzonden we altijd al aan de KB, die ook zelf als taak heeft 
om het geschreven woord van nu vast te leggen en duurzaam te bewaren voor de toekomst. 
Inmiddels biedt de KB ook de mogelijkheid om publicaties in digitale vorm aan te leveren bij het 
Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek. De eerste dertig publicaties zijn dit 
jaar reeds gedeponeerd. Deze publicaties worden na catalogisering opgenomen in de Nederlandse 
Bibliografie Online en duurzaam bewaard in het e-Depot (Digitaal Magazijn) van de KB. 
 
 

 

                                                           
14 15 februari 2018 Website Grensverleggers online; 29 november 2018 Programma Grensverleggers Villa Jongerius Utrecht 
15 Zoals jurylid Urban land Institute (ULI) 2019, lezing Architectuur Filmfestival Rotterdam (AFFR) 2019 etc. 

https://arch-lokaal.nl/magazine-grensverleggers-wonen-werken-leven-met-zorg-en-energie-nu-digitaal-gepubliceerd/
http://www.arch-lokaal.nl./
http://www.ontwerpwedstrijden.nl/
http://www.ontwerpwedstrijden.nl/
http://www.ontwerpwedstrijden.nl/
http://grensverleggers.architectuurlokaal.nl/
http://grensverleggers.architectuurlokaal.nl/programma/
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6.3  Bereik 
Voor een zo groot en effectief mogelijk bereik van de doelgroepen zetten we uiteenlopende digitale 
middelen in, waarbij we ook rekening houden met het doseren van informatie.  
In 2019 verspreidden we enkele tientallen nieuwsberichten over onze eigen activiteiten, onder een 
adresbestand van ca 9.000 personen; overige communicatie verloopt via sociale media en 
publicaties. Nieuwe architectuuropdrachten worden dagelijks via @archopdrachten.nl gepubliceerd.  
 
We onderhouden de volgende websites: 
- Architectuur Lokaal 

Basiswebsite en archief sinds 1993. 
Totaal bezoek 2018: 17.463 / dagelijks 48 / 35% terugkerend / 65% nieuwe bezoekers 
Totaal bezoek 2019: 10.287 / dagelijks 28 / 24,5% terugkerend / 75,5% nieuwe bezoekers 

-  Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden 
Portal Nederlandse architectuuropdrachten (diensten en werken). 
Totaal bezoek 2018: 43.537 / dagelijks 119 / 20% terugkerend / 80% nieuwe bezoekers 
Totaal bezoek 2019: 39.348 / dagelijks 108 / 19% terugkerend / 81 % nieuwe bezoekers 

- MijnOmgevingsvisie 
 Portal gemeentelijke omgevingsvisies. 

Totaal bezoek 2018: 7.081 / dagelijks 19 / 12% terugkerend / 88% nieuwe bezoekers 
Totaal bezoek 2019: 4.269 / dagelijks 12 / 12% terugkerend / 88% nieuwe bezoekers 

- The Fulcrum  
Internationaal portal ihkv de samenwerking met Project Compass (UK). De website is in 2019 
herzien in het kader van het programma Competition Culture Europe. 
Totaal bezoek 2018: 1.212 / dagelijks 3 / 7% terugkerend / 93% nieuwe bezoekers 
Totaal bezoek 2019: 418 / dagelijks 1 / 8% terugkerend / 92% nieuwe bezoekers 

 
6.4 Permanente educatie 

In het kader van de Regeling Bij- en nascholing van het Architectenregister conform de Wet op de 
Architectentitel en de Permanente educatie (PE) van o.a. woningcorporaties verstekken we 
certificaten aan deelnemers van de activiteiten die we organiseren. Om dergelijke certificaten wordt 
door deelnemers aan programma’s ook steeds vaker gevraagd zelf gevraagd.  
In 2019 zijn 208 certificaten verstrekt (in 2018: 130, in 2017: 45).  
 
 

 
  

http://www.arch-lokaal.nl./
http://www.ontwerpwedstrijden.nl/
http://www.mijnomgevingsvisie.nl/
http://www.thefulcrum.eu/
https://www.architectenregister.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004189/2017-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004189/2017-07-01
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/permanente-educatie/actueel/toezicht-op-behalen-voldoende-permanente-educatie-punten.html
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FINANCIEEL VERSLAG 
 

1  Exploitatieresultaat en financiële positie 
 

Omzet 
Het boekjaar 2019 is afgesloten met € 667.501 aan inkomsten (€ 635.541 in 2018).  
Met een staf van 5 fte is € 31.960 (5%) meer aan opbrengsten behaald dan in 2018. Hiernaast is er 
een overloop van projecten naar 2020 ad € 142.347.  
De behaalde omzet bedraagt 102% van de begroting; een toename van 5% ten opzichte van 2018. 
Het aandeel projectsubsidies is in 2019 40% van de omzet; de overige 60% betreft opdrachten en 
andere bijdragen (vgl. 53% resp. 47% in 2018).  
De kosten zijn toegenomen met 7% ten opzichte van de begroting en bedroegen € 659.846. 
 
Exploitatieresultaat 
Het jaar is afgesloten met een exploitatiesaldo van € 6.124 (in 2018 € 29.346).  
Hiermee is de algemene reserve op € 197.961 gebracht. Het stichtingskapitaal ultimo 2019 bedraagt 
€ 204.627 (€ 205.170 per 31 december 2018). Dit voldoet aan het streven naar een eigen vermogen 
van € 200.000 tot € 220.000.  
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.  
 

 
 
Ontwikkeling van de organisatie, *concept begroting 2020 dd. 19 november 2019 
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Administratie en overig 
De beheerlasten zijn 17% van de kosten (in 2018: 12%). 
De liquiditeitspositie per 31 december 2019 is redelijk. Dit geldt ook voor de solvabiliteit. 
Er zijn geen lonen of salarissen uitgekeerd boven de Bezoldigingsmaxima WNT 2019. 
 

2.  Governance en bedrijfsvoering 
 

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Architectuur Lokaal beschikt vanaf 2012 (sinds de Rijksoverheid de mogelijkheid hiertoe biedt) over 
de culturele ANBI-status (RSIN 801894761). Deze status hangt samen met het algemeen 
maatschappelijk belang dat met de doelstelling van de stichting wordt gediend. De stichting voldoet 
aan alle eisen die aan de ANBI-status worden gesteld.  
De wijze waarop de uitgangspunten van de Fair Practice Code, de Code Cultural Governance en de 
Code Diversiteit en Inclusie wordt toegepast, is hieronder toegelicht. 
 
Bestuur 
Het bestuur van Architectuur Lokaal is een afspiegeling van het werkterrein. De bestuurders zijn 
afkomstig uit kringen van lokaal bestuur, markt, financiële wereld, en architectuur en stedenbouw. 
Het bestuur wordt samengesteld op basis van statutair vastgestelde profielen die regelmatig worden 
geëvalueerd. De samenstelling van het bestuur wordt gepubliceerd op de website. Het bestuur zorgt 
zelf voor evenwichtige samenstelling en vraagt zich na afloop van een zittingstermijn af of 
vernieuwing nodig is. Bij werving van bestuursleden zoekt het bestuur bestuursleden buiten het 
eigen netwerk.  
Het bestuur heeft een gefaseerd rooster van aftreden vastgesteld. De benoemingstermijn is vier jaar, 
met een mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming voor vier jaar. Mits gemotiveerd kan de 
voorzitter voor een derde termijn van vier jaar worden benoemd; voor bestuursleden geldt een 
verlenging van 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 beleid/strategie, financiële stand van zaken, eigen werkwijze en taken, eigen 
functioneren en relatie met directie. Het bestuur stelt met regelmaat het gewenste bestuursmodel 
aan de orde.  
Het bestuur benoemt de accountant en overlegt tenminste eenmaal jaarlijks met de accountant.  
De directie geeft tijdig en volledig relevante informatie. Een delegatie van het bestuur voert 
regelmatig een gesprek met de directie.  
Het bestuur heeft een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor het bestuurswerk.; wel worden reiskosten vergoed. 
 
In 2019 heeft het bestuur viermaal vergaderd: op 13 februari, 16 april, 27 juni, 23 september en 21 
november. Ter vervulling van ontstane vacatures zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Per 31 
december bestond het bestuur uit vier mannen en drie vrouwen. Door de wisselingen in de 
afgelopen twee jaar is de gemiddelde leeftijd van de bestuurders met 10 jaar verlaagd.  
 

Bestuur per 31 december 2019 

Yves de Boer, voorzitter  15-09-2023 3e termijn  

Jeroen Kok, penningmeester 12-04-2022 1e termijn 

Evelien Bruggeman 12-04-2022 1e termijn 

Petra Brouwer 13-02-2023 1e termijn 

Thijs Asselbergs 01-05-2023 2e termijn 

Lars Mosman 01-10-2023 1e termijn 

Lisette Breedveld 01-01-2024 1e termijn 
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Bureau 
Het bureau van Architectuur Lokaal bestaat uit een gemotiveerd kernteam van beginnende tot 
ervaren professionals uit verschillende vakgebieden; 50% vrouwen, 50% mannen, in verschillende 
leeftijdscategorieën. Culturele diversiteit is een aandachtspunt wanneer er mogelijkheden zijn om 
door te groeien. Tot die tijd komen diversiteit en inclusiviteit vooral tot uitdrukking in onze 
programma’s en samenwerkingen. 
Bij onze stichting is vanzelfsprekend dat goed voor de medewerkers wordt gezorgd. De medewerkers 
(directeur, zakelijk leider, projectleiders en projectmedewerkers) zijn allen in vaste dienst. De 
stichting heeft een eigen rechtspositieregeling met jaarlijks te indexeren salaristabel (cf. CPI, CBS). De 
regeling wordt regelmatig geactualiseerd (laatste update 2017). Reiskosten woon/werk worden 
vergoed, evenals werk gerelateerde reis- en overige kosten.  
 
De medewerkers van de stichting zijn duurzaam inzetbaar, wat wil zeggen dat zij goed, gezond en 
gemotiveerd hun werk kunnen doen. De stichting werkt als projectorganisatie, met urenregistratie. 
Op jaarbasis wordt nooit meer dan het aantal contracturen gewerkt (m.u.v. de directeur).  
Architectuur Lokaal investeert in persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door onder meer 
cursussen, bijscholing en excursies. Tweemaal per jaar vinden voortgangsgesprekken plaats. 
De beleidsvoering en uitvoering van programma’s en projecten wordt afgestemd met het team. De 
moeilijke jaren van de economische crisis zijn goed doorstaan. 
De werkomgeving is stabiel en rustig. Er is een goede relatie met onze onderhuurders, buren, 
omwonenden en bedrijven. 
 
De organisatie is ook letterlijk gezond; het ziekteverzuim is sinds de oprichting 1993 altijd nihil 
geweest. Als gevolg hiervan is de premie voor de ziekteverzuimverzekering verlaagd.  
Overige personeelsverzekeringen zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenverzekering 
en aansprakelijkheidsverzekering. Ook is voorzien in een directiestatuut.  
Er zijn protocollen vastgesteld voor het doen van betalingen (via functiescheiding) en voor digitale 
beveiliging. Het voornemen om bankzaken in de toekomst ook via de duurzame bank ASN te laten 
verlopen wordt in de komende beleidsperiode geëffectueerd. In 2018 is een protocol privacybeleid 
opgesteld aan de hand van het Stappenplan AVG. Ook is voorzien in bedrijfshulpverlening en er is 
een ontruimingsplan. De protocollen worden regelmatig nagelopen op evt. benodigde actualisering. 
 
Per 31 december 2019 bestond de personele bezetting uit 6 medewerkers (6 in 2018).  
De gemiddelde omvang van het personeelsbestand 2019 bedroeg 5 fte (in 2018: 5).  
 

Bureau per 31 december 2019 

Cilly Jansen Directeur fte 1,00  1-5-1993 

Tom Prins zakelijk leider fte 1,00 1-8-2008 

Vincent Kompier senior projectleider  fte 0,63 15-6-2015 

Bram Talman projectmedewerker fte 0,84 1-8-2010 

Margot de Jager projectmedewerker fte 0,63 1-6-2001 

Tanja van Slooten projectmedewerker fte 0,65 1-1-2019 

 
Bedrijfsvoering 
De aanschaffingen ten behoeve van de kantoorinventaris zijn gericht op een lange levensduur en 
waar mogelijk circulair ingekocht. In het kader van onze doelstelling is van begin af aan bewust 
gekozen voor ontwerp van Nederlandse origine (meubilair, verlichting) naast tweedehands 
aanschaffingen (vanwege de betaalbaarheid). Het merendeel van de inventaris gaat probleemloos al 
bijna dertig jaar mee. Als gevolg hiervan is geen sprake is van afschrijvingen op de inventaris.  
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Het werk is sterk afhankelijk van vele betrokkenen op tal van gebieden. Voor specifieke activiteiten 
wordt altijd samengewerkt met relevante organisaties en/of professionals (sprekers, auteurs, 
ontwerpers, onderzoekers, ICT-ers, fotografen, vertalers, commissieleden, filmmakers etc.). Bij alle 
activiteiten wordt melding gemaakt van alle betrokken organisaties en/of personen. Iedereen wordt 
marktconform betaald en auteursrechten worden gerespecteerd. Dat is inherent aan onze ideële en 
statutaire doelstelling.  
 
Externe inhuur vindt plaats op factuurbasis. Indien van toepassing wordt een 
opdrachtgeversverklaring opgesteld conform de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 
(DBA). Met stagiaires wordt een stageovereenkomst gesloten waarin de opdracht/taken, begeleiding 
en planning zijn vastgelegd. De vergoeding is conform richtlijnen stagevergoeding (HBO/WO), evt. 
aangevuld met reiskostenvergoeding woon/werk. Als sprake is van een normale stagevergoeding, is 
de stagiair verzekerd voor de Ziektewet en de Wajong. Beoogd wordt om altijd een 
kennismakingsgesprek met de stagebegeleider van de opleiding te voeren. 
 
De voorwaarden bij opdrachten van derden zijn o.a.:  
- proportionaliteit bij selectieprocedures van ontwerpers,  
- marktconforme vergoedingen voor ontwerpers, jury-/commissieleden, 
- opnemen van intellectuele eigendomsrechten en bezwaarmogelijkheden in selectieprocedures.  
 
Er wordt uitsluitend meegewerkt aan de organisatie van prijsvragen en andere ontwerperselecties 
aan de hand van de handleidingen KOMPAS, ontwikkeld in samenspraak met de Rijksbouwmeester, 
de ministeries van OCW, VROM, LNV, V&W, BuiZa en Defensie en de koepels van ontwerpers, 
ontwikkelaars, woningcorporaties. De handleidingen zijn gratis digitaal beschikbaar voor iedereen, en 
voldoen aan wet- en regelgeving en aan de Gids Proportionaliteit. 
 
Bij opdrachten, waaronder die voor de uitvoering van prijsvragen, is de stichting niet zelf 
opdrachtgever. Wel spant de stichting zich in om bij samenstelling van jury’s en klankbordgroepen en 
bij selectie van ontwerpateliers , opdrachtgevers bewust te maken van het belang van diversiteit en 
inclusiviteit en daar ook daadwerkelijk naar te handelen. 
Bij het opstellen van selectieprocedures wordt (naast uiteraard de klachtenregeling) opgenomen dat 
in alle redelijkheid wordt omgegaan met situaties waarin het reglement niet voorziet. Hierbij wordt 
altijd de mogelijkheid geboden om na fatale data zoals de inzendtermijn, eventuele kleine gebreken 
alsnog te herstellen binnen een daartoe gestelde termijn. Deze voorstellen zijn altijd overgenomen 
door de opdrachtgevers. Procedures die de stichting door de jaren heen hebben begeleid hebben 
nog nooit geleid tot klachten en/of faalkosten. 
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 JAARREKENING      

       

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019      

       

  31-12-19  31-12-18 

  € €  € € 

 ACTIVA      

       

 Vaste activa      

 Materiële vaste activa -    - 

       

 Vlottende activa      

       

 Vorderingen      

 Handelsdebiteuren 60.695   36.977  
 Belastingen en premies sociale verzekeringen 35.280   31.931  
 Overige vorderingen en overlopende activa 144.402   127.163  

   240.377   196.071 

       

 Liquide middelen  17.367   51.637 

       

   257.744   247.708 

       

       

  31-12-19  31-12-18 

  € €  € € 

 PASSIVA      

       

 Stichtingskapitaal      

 Algemene reserve 197.961   191.837  
 Bestemmingsfonds  6.666   13.333  

   204.627   205.170 

       

 Kortlopende schulden      

 Crediteuren 18.466   7.149  
 Vooruit ontvangen subsidies  0   0  
 Belastingen en premies sociale verzekeringen 13.860   13.421  
 Overige schulden en overlopende passiva 20.791   21.968  

   53.117   42.538 

       

   257.744   247.708 
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2 EXPLOITATIEREKENING 2019    

     

     

     

  Realisatie Begroting Realisatie 

  2019 2019 2018 

  € € € 

 INKOMSTEN    

 Directe inkomsten 350.699 398.256 239.202 

 Indirecte inkomsten 51.182 55.140 56.211 

 Subsidiebijdragen 265.620 201.604 340.128 

  667.501 655.000 635.541 

     

 KOSTEN    

 Personeelskosten  73.735 71.900 71.886 

 Projectkosten 453.967 422.600 391.062 

 Overige bedrijfslasten 132.144 121.000 135.911 

  659.846 615.500 598.859 

     

 Vennootschapsbelasting 1.531 7.900 7.336 

        

 EXPLOITATIESALDO 6.124 31.600 29.346 

     

 BESTEMMING EXPLOITATIESALDO    

     

 Algemene reserve 6.124 39.500 29.346 

 Bestemmingsfonds    

 Bestemmingsreserve    

  6.124 39.500 29.346 
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2019    

     

 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.   

     

  2019  2018 

  €  € 

 Kasstroom uit operationele activiteiten    

 Exploitatiesaldo 6.124  29.346 

 Aanpassingen voor    

 Afschrijvingen                   -  - 

 Vrijval bestemmingsfonds         -6.667   -6.667 

 Veranderingen in het werkkapitaal    

 Mutatie vorderingen -44.306  -111.031 

 Kortlopende schulden 10.579  -44.331 

     

 Kasstroom uit operationele activiteiten -34.270  -132.683 

     

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten    

 Investeringen in materiële activa -  - 

     

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -  - 

     

     

 Kasstroom uit financieringsactiviteiten    

 Verkregen gelden -  - 

 Aflossingen -  - 

      

 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -  - 

     

 Totaal kasstroom -34.270  -132.683 

     

     

     

 Samenstelling geldmiddelen    

 Liquide middelen per 1 januari  51.637  184.320 

 Mutatie liquide middelen  -34.270  -132.683 

     

 Liquide middelen per 31 december  17.367  51.637 
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING     

          

 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.   
          

 Algemeen        

 De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij anders 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 geherrubriceerd conform de presentatie van de jaarrekening 2019. 
 
Informatie omtrent continuïteitsveronderstelling 
Als gevolg van de corona crisis is de verwachting van de stichting dat de uitvoering van een 
aantal projecten zal worden opgeschort. Niet zeker is dat deze projecten alle conform planning 
kunnen worden uitgevoerd en binnen het boekjaar 2020 kunnen worden gefactureerd. Wel 
kunnen de voorbereidingen voor een aantal projecten worden vervolgd. Mogelijkheden voor 
acquisitie zijn momenteel uitermate beperkt. 
 
Hiernaast kunnen de programma’s met subsidie 2017-2020 (SCI en het ministerie BZK) naar 
verwachting en al dan niet in digitale of anderszins bijgestelde vorm, in 2020 inhoudelijk volgens 
plan en conform voorwaarden van de subsidieverstrekkers, worden afgerond. Hierbij merken wij 
op dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de instellingen heeft bericht, 
dat zij zich als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19 kan voorstellen dat instellingen niet 
kunnen voldoen aan de aan hun subsidie verbonden prestatie-eisen. Het Ministerie OCW stelt in 
een schrijven aan ons d.d. 20 maart 2020: “Dit heeft geen consequenties voor de hoogte van uw 
subsidie. Bij vaststelling wordt subsidie niet teruggevorderd als prestatie-eisen niet worden 
gehaald als gevolg van maatregelen rond COVID-19.” (e-mail Ministerie OCW, 20 maart 2020).  
 
De bedrijfsvoering kan, evenals de projectuitvoering, grotendeels worden gecontinueerd en de 
medewerkers kunnen grotendeels vanuit huis doorwerken. Van (tijdelijke) bedrijfssluiting is 
daardoor vooralsnog geen sprake. De verwachting is ten tijde van het opmaken van de 
jaarstukken niet dat werktijdverkorting of andere overheidssteun zal moeten worden 
aangevraagd. Of dit later dit jaar alsnog aan de orde kan zijn, is nu niet te overzien. Daarom is nu 
wel behoefte aan uitstel van belastingbetalingen. 
Het effect van de crisis op de omzet hangt in principe uitsluitend samen met de voortgang van 
projecten welke in opdracht worden uitgevoerd. De liquiditeitspositie hangt samen met de van 
subsidienten tijdig te ontvangen subsidies.  
 
Het bestuur ziet de continuïteitsveronderstelling op basis van bovenstaande met gepaste 
voorzichtigheid tegemoet. Dientengevolge is de jaarrekening opgesteld op basis van het 
continuïteitsbeginsel.  
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Materiële vaste activa       

 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 tijdsgelang afgeschreven.  

  
 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 bestemmingsreserve. 
  

 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. 
  
Inkomsten 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 liquide 
middelen.   
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit   
operationele activiteiten.       
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019    

     

 ACTIVA    

   31-12-2019 31-12-2018 

   € € 

 Materiële vaste activa    

 Verbouwing   -   -  

 Inventaris   -   -  

    -   -  

     

  Verbouwing Inventaris Totaal 

  € € € 

     

 Boekwaarde per 1 januari  -   -   -  

 Investeringen   -   -   -  

 Afschrijvingen  -   -   -  

 Boekwaarde per 31 december  -   -   -  

     

 Aanschafwaarde  158.670 41.885 200.555 

 Afschrijvingen -158.670 -41.885 -200.555 

 Boekwaarde per 31 december  -   -   -  

     

 Afschrijvingen  afschrijvings % 

 Verbouwing   10 

 Inventaris   20 

     

 VLOTTENDE ACTIVA    

   31-12-2019 31-12-2018 

   € € 

 Debiteuren    

 Debiteuren  63.279 39.561 

 Voorziening debiteuren   -2.584 -2.584 

   60.695 36.977 

     

 Belastingen en premies sociale verzekeringen    

 Omzetbelasting    -  - 

 Vennootschapsbelasting  14.700 13.224 

 Pensioenpremie  20.580 18.707 

   35.280 31.931 
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Overige vorderingen en overlopende activa    
Waarborgsommen  1.880 1.880 
Nog te ontvangen subsidiebijdragen  91.926 61.060 
Nog te factureren bijdragen  50.421 64.048 
Overige vorderingen  175 175 

  144.402 127.163 

    
Liquide middelen    
ING Bank N.V., betaalrekening  7.589 6.525 
ING Bank N.V., spaarrekening  262 35.762 
ING Bank N.V., betaalrekening  7.438 7.019 
Kas  150 106 
Gelden onderweg  1.928 2.225 

  17.367 51.637 

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

   
Stichtingskapitaal   

 31-12-2019 31-12-2018 

 € € 

   
Algemene reserve 197.961 191.837 
Bestemmingsfonds 6.666 13.333 

 204.627 205.170 

Algemene reserve   
Stand per 1 januari 191.837 162.491 
Resultaatbestemming 6.124 29.346 

Stand per 31 december 197.961 191.837 

   
Bestemmingsfonds    
Stand per 1 januari 13.333 20.000 
Resultaatbestemming Europlan -6.667 -6.667 

Stand per 31 december 6.666 13.333 

   

   
Kortlopende schulden   

 31-12-2019 31-12-2018 

 € € 

   
Schulden aan leveranciers en handelskredieten   
Crediteuren 18.466 7.149 

   

   
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen   
Omzetbelasting  4.950 4.491 
Loonheffing 8.910 8.930 
Pensioen  -  - 

 13.860 13.421 

Overige schulden en overlopende passiva   
Vakantiegeld 16.291 16.093 
Accountantskosten en administratiekosten 4.500 4.500 
Nog te versturen creditnota's - 250 
Overige nog te betalen kosten 0 1.125 

 20.791 21.968 
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Niet uit de balans blijkende financiële rechten en verplichtingen   

        
Financiële rechten       

        
Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties    
Door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd een totaalbedrag aan 
subsidie ad. € 760.000 met kenmerk IENM/BSK-2017/164032 d.d. 14 augustus 2017 toegekend 
1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 
In het jaar 2019 is een subsidiebate verantwoord van € 238.325.   

        
Subsidie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie     
Door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werd een totaalbedrag aan subsidie ad. € 200.000 
met kenmerk U/16MA/022/06 d.d. 2 januari 2016 toegekend voor de periode van 1 januari 2017 
tot en met 31 december 2020.     
In het jaar 2019 is een subsidiebate verantwoord van € 27.295.   

        
Voorwaardelijke verplichtingen      

        
Bankgaranties       
Ten gunste van de verhuurder is een bankgarantie afgegeven ter nakoming van de verplichtingen 
uit het huurcontract, groot € 15.179.     

        
Meerjarige financiële verplichtingen     

        
Huurovereenkomst       
Met Woningbouwvereniging 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 2019 € 70.330.  
        
Leasecontract printer       
Per september 2016 is de leaseovereenkomst afgesloten met De Lage Landen met een looptijd  
september 2016 t/m september 2021. De jaarlijkse leasetermijn bedraagt € 8.409 

        
Leasecontract kopieerapparaat      
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. 

        
Huurovereenkomst koffieautomaat     
Voor het gebruik van de koffieautomaat is een leaseovereenkomst afgesloten met Coffeeclick 
met een looptijd tot 31 december 2025. De jaarlijkse leasetermijn bedraagt € 2.251. 
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6 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2019      

       

 Baten Realisatie  Begroting  Realisatie 

  2019  2019  2018 

  €  €  € 

 Directe inkomsten      

 Vergoedingen lezingen en commissies & verkoop 1.126  2.778  5.546 

 Donaties 6.667  5.500  6.792 

 Bijdragen  13.170  10.000  19.812 

 Overige projecten 329.736  379.978  207.052 

  350.699   398.256   239.202 

       

 Indirecte inkomsten      

 Verhuur derden 40.440  40.140  43.160 

 Overige inkomsten 10.742  15.000  13.051 

  51.182   55.140   56.211 

       

 Subsidiebijdragen      

 Ministerie BZK ARO 2017-2020 238.325  178.000  245.882 

 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie SCI 2017-2020 22.377  20.000  89.798 

 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie SCI Aanvulling 2.104  2104  1410 

 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie SCI Extra 2.814  1.500  3.038 

  265.620   201.604   340.128 

       

 Totaal inkomsten 667.501   655.000   635.541 
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Lasten Realisatie  Begroting  Realisatie 

 2019  2019  2018 

 €  €  € 
Personeelskosten      
Lonen en salarissen 273.388  270.352  268.688 
Sociale lasten 45.439  42.976  45.176 
Pensioenlasten 21.375  15.875  20.917 
Overige personeelskosten 22.734  22.297  24.651 
Doorbelasting naar projectkosten -289.201  -279.600  -287.546 

 73.735   71.900   71.886 

      
Afschrijvingen       
Verbouwing -    - 
Inventaris -    - 

 -   -   - 

      
Projectkosten      
Lezingen commissies -  500  - 
Overige projecten 117.774  97.500  22.642 
Ministerie BZK ARO 2017-2020 41.830  30.000  47.127 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie SCI 2017-2020 5.162  15.000  33.748 
Doorbelasting vanuit personeelskosten 289.201  279.600  287.546 

 453.967   422.600   391.062 

      
Overige bedrijfslasten      
Huisvestingskosten 77.435  75.000  80.098 
Kantoorkosten 50.034  40.000  50.355 
Automatisering 4.675  6.000  5.457 

 132.144   121.000   135.911 

      
Totaal lasten 659.846   615.500   598.859 

      
Vennootschapsbelasting      
Vennootschapsbelasting boekjaar 1.531  7.900  7.336 
Vennootschapsbelasting oude jaren      

 1.531   7.900   7.336 
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