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Voorwoord

Als groot liefhebber van steden, gebouwen en cultuur vormt dit onderzoek de ultieme invulling van mijn 

afstuderen. Het gaat over het creatieve potentieel van steden en over de wijze waarop dit tot stand komt. 

Het belang van creativiteit voor een stad wordt weliswaar al door velen onderschreven, maar de vertaalslag 

naar concrete strategieën waarmee creatieve vastgoedprojecten ook daadwerkelijk de gewenste impact op 

de stad behalen, is nog niet veel gemaakt.

 

Literatuur en ervaringen uit de praktijk betreffende de sociale, economische en culturele waarde van de 

creatieve industrie voor de stad, werden door mij bestudeerd en vertaald naar drie concepten voor creatieve 

broedplaatsen. Huurdersprofiel, functionele programmering, samenwerkingspartners, kritieke succes- en 

faalfactoren en doelstellingen sluiten in ieder concept naadloos op elkaar aan. Met behulp van een roadmap 

kunt u uiteindelijk bepalen welk van de drie concepten het meest geschikt is voor een specifieke locatie.

De disciplines bouwkunde, culturele wetenschappen, economie, sociologie en geografie smelten in dit 

onderzoek samen tot drie verschillende vastgoedoplossingen. Het weerspiegelt de veelzijdigheid van de 

gebouwde omgeving en vormt daarmee een perfecte afronding van mijn master Real Estate Management 

& Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. Speciale dank gaat dan ook uit naar Leonie 

van de Ven en Rianne Appel-Meulenbroek die mij namens de opleiding hebben begeleid met hun scherpe 

inzichten en professionele en wetenschappelijke achtergrond. 

Om voldoende diepgang van de afzonderlijke disciplines te kunnen garanderen heb ik samenwerking 

gezocht met externe partijen. De culturele en economische diepgang vond ik bij mijn begeleiders Michiel van 

Iersel en Roel van Herpt van lagroup Leisure & Arts Consulting, het bedrijf waar ik dit onderzoek heb mogen 

uitvoeren. Michiel en Roel, maar ook mijn andere collega’s bij lagroup en alle broedplaatsgebruikers en 

conceptontwikkelaars die ik heb mogen interviewen en het perfecte team dat mijn ouders samen vormden 

tijdens de eindredactie van het rapport – ook aan jullie mijn hartelijke dank!

Dan is nu – in deze laatste alinea – het moment aangebroken waarop mijn vriend, Martin Boisen, in het 

zonnetje wordt gezet vanwege zijn eindeloze liefde, steun en toeverlaat. In dit bijzondere geval voelde deze 

zich er vaak toe geroepen zich ook in de avonduren te verplaatsen in zijn functie van universitair docent 

Sociale Geografie en Planologie. Anders dan gebruikelijk, maar toch zeer veelvuldig, heb ik zijn liefde, steun, 

toeverlaat én de diepgang betreffende de laatst genoemde disciplines daarom gevonden in waardevolle 

reflecties en onvermijdelijke kritiek op de geografisch/sociologische opvattingen die ten grondslag liggen 

aan mijn onderzoek. 

Tot slot ook voor jou, als lezer, alvast een hartelijk dankwoord voor je tijd en interesse in mijn 

afstudeeronderzoek. Ik wens je veel plezier bij het lezen en hoop dat het waardevol kan zijn bij je  eigen 

werkzaamheden,

Mieke Verschoor

Utrecht, 6 Juli 2009



English Summary

To whom: policy makers of urban policies, creative entrepreneurs and those who are scientifically or 

professionally concerned with cities and their creative potential.

 

Cultural hubs; buildings where creative entrepreneurs work and live. Such hubs partly owe their success to 

the mix of professionals and upcoming entrepreneurs. Furthermore, the presence and interaction between 

different creative disciplines and the innovative environment create a valuable impulse. The rest of the 

success can be attributed to the claim that cultural hubs function as a catalyst within urban 

(re-)development processes. Recently, this has resulted in high expectations of the effects cultural hubs 

have on their urban environment. In this report, a literature study is confronted with a reflection based 

on expert-interviews, an expert-meeting and interviews with users - thus exploring the overlaps and gaps 

between theory and practice. The outcomes show how cultural hubs can have four different kinds of impacts 

on their urban environment: a social, economical, cultural and physical impact. These impacts, however, 

depend on the programming and mix of entrepreneurs and functions (the concept). Since every context is 

different, each context has its own demands for the qualities and its own demands for the urban value that 

any given cultural hub should aim to provide. 

The theoretical findings from the literature study have largely been recognized during the discussion with 

14 experts. On the basis of practical experiences discussed during this expert meeting, the most frequent 

mentioned category was that of the cultural impact, which relates to the work and careers of the tenants. 

Although social and economic impacts were identified as well, these were more difficult to attribute directly 

to the presence of cultural hubs. During the expert meeting it appeared that one should not forget to 

include the more physical impacts in the considerations, which resulted in the addition of the fourth 

category of impacts. The complex relationship between a specific context and a cultural hub should be taken 

into account when deciding on the composition of the concept for a specific cultural hub. In considering 

the context and the possible impacts, it would be possible to use these insights in fundamental choices 

necessary for concept development for cultural hubs. The context in which a cultural hub is to be located 

should therefore lead to specific and sound choices for the composition of the concept. During interviews 

with the users of existing cultural hubs, it further appeared that the size (expressed in square meters), 

the function (commoditization) and the location of the cultural hub directly provides specific limitations 

and possibilities. Considering these different aspects, three concepts have been developed which aim to 

guarantee a specific urban value for the chosen location. The ideal composition of a cultural hub for any 

given location is the aim of these concepts. 

Combining these insights with a newly developed concept development model has resulted in three concepts 

for cultural hubs: Expose, Interact and Attract. The urban value of each of these concepts is attuned to 

the specific type of context for which each is meant for. Expose is meant for attractive parts of the city 

where an impoverishment of the cultural and retail function is threatening. Small fashion boutiques, music 

stores, galleries and design studios have to make way for (more of the same) established brand stores. In 

these neighbourhoods, Expose aims at adding powerful, innovative and exclusive functions. Secondly, the 

concept Interact has been developed for the approach of neighbourhoods which are characterized by social-

economic problems. By connecting creative entrepreneurs and neighbourhood interests Interact connects 

neighbourhood inhabitants, contributes to their social development, and breaks the mono-functional 

character of the residential area thereby facilitating a livelier environment. As the third and final concept, 



Attract creates a cultural impulse which thanks to thorough programming and choice of retail and design 

studios can draw attention and audience to the deserted, lonely industrial and commercial areas for which 

Attract has been developed. The identity and image of the unused areas will change for the good of future 

developments. All three concepts can be employed in the preservation of cultural and industrial heritage, 

and to control vacant buildings. The concept development process, however, is not entirely context-driven. 

The intrinsic features of cultural hubs are taken into consideration frequently, and the aims and needs 

of the involved stakeholders have shaped the developed concepts. The presence of (living and) working 

studios, spaces for starting as well as professional, creative entrepreneurs and room to bring the different 

expectations in line with each other are important parts of all concepts.

A roadmap supports the selection process in which neighbourhood characteristics are matched to the 

most relevant concept. A short questionnaire helps to decide what cultural hub fits the context in question. 

Five interviews with expert-concept developers show that the ‘toolkit’ existing of the concept development 

model, the three concepts and the roadmap is especially manageable and practical for anyone who would 

like to develop a cultural hub and would like to know in which way, with what tenants, profile and functions 

the cultural hub should ideally be realised.



Samenvatting

Voor wie: de beleidsmaker voor stedelijk beleid, de creatieve ondernemer en een ieder die zich 

wetenschappelijk en/of professioneel verdiept in de stad en haar creatieve potentieel.

Creatieve broedplaatsen; het zijn de gebouwen waarin creatieve ondernemers werken en wonen. De 

plekken danken hun succes enerzijds aan de mix van professionals en starters, de interactie tussen 

verschillende creatieve disciplines en de innoverende werking die van dit alles uit gaat. De rest van het 

succes is toe te schrijven aan de veronderstelling dat creatieve broedplaatsen kunnen functioneren als 

katalysator bij stedelijke herontwikkelingsprocessen. Dit heeft recentelijk geleid tot hoge verwachtingen van 

creatieve broedplaatsen. In het literatuuronderzoek dat deel uit maakt van dit rapport, blijkt dat creatieve 

broedplaatsen inderdaad een sociale, economische of culturele op hun omgeving kunnen hebben. Mits 

hier actief op gestuurd wordt in de programmering van activiteiten en samenstelling van gebruikers en 

functies (het concept), kan de inzet van een creatieve broedplaats van invloed zijn op de revitalisering van 

achtergebleven, soms zelfs ‘overbodige’ delen van de stad. Iedere context is anders en vraagt (dus) om 

andere eigenschappen van de creatieve broedplaats; om een andere stedelijke waarde. 

Ook tijdens een expertmeeting met 14 deelnemers werden veel van de resultaten uit het literatuuronderzoek 

herkend. Over het algemeen wordt het culturele impactdomein, veelal gerelateerd aan het werk en de carrière 

van de broedplaatsgebruikers, het meest breed gedragen. Ook de sociale en economische impact werden 

uitgebreid benoemd, alleen konden deze met minder zekerheid als directe gevolgen van de aanwezigheid 

van een creatieve broedplaats worden gezien. De expertmeeting leidde ook tot de toevoeging van een 

vierde impactdomein; de fysieke impact. De relatie tussen creatieve broedplaats en context blijkt daarmee 

voldoende aanleiding te geven tot het maken van onderbouwde keuzen voor de invulling van het concept. 

In interviews met broedplaatsgebruikers kwam bovendien naar voren dat de grootte (in m2), de functie 

(mate van commercialiteit) en de locatie van de creatieve broedplaats de programmatische mogelijkheden 

kunnen verruimen en beperken en daardoor van grote invloed zijn op de conceptontwikkeling. 

Met dit als uitgangspunt en met behulp van een conceptontwikkelingsmodel zijn drie concepten ontwikkeld 

met ieder hun eigen, op de context afgestemde stedelijke waarde. De ideale creatieve broedplaats vormde 

hierbij steeds het uitgangspunt. Vervolgens werd dit ‘ideaalproduct’ steeds weer geconfronteerd met een 

andere omgeving waardoor er kleine aanpassingen aan het ideaalproduct werden gedaan om zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij de omgeving. Indien er te veel aanpassingen gedaan moesten worden, werd het 

woonmilieu als ‘ongeschikt voor creatieve broedplaatsen’ bestempeld. Deze conforntaties leidden tot de 

drie concepten Expose, Interact en Attract.

In de ‘volwassen’, attractieve delen van de stad waar het concept Expose voor is bedoeld, dreigt veelal een 

verarming van het (culturele) voorzieningenaanbod. De kosten voor woon- en werkruimte is in deze buurten 

voor startende en mid-career ondernemers nauwelijks op te brengen. Kleine modewinkels, platenzaakjes, 

galeries en designateliers dreigen hierdoor plaats te moeten maken voor (meer van dezelfde) vestigingen 

van ketens. Expose kan in dergelijke wijken een krachtig, exclusief en innovatief voorzieningenaanbod 

bieden. Bij de aanpak van probleemwijken worden kunstenaarsgroepen en creatieve ondernemers door 

het tweede concept Interact verbonden aan wijkbelangen. Zo wordt de bestaande monofunctionaliteit van 

de buurt doorbroken, levendigheid gecreëerd en de interactie met de omwonenden opgezocht. Het derde 

concept, Attract, zorgt voor een culturele impuls die dankzij een uitgekiende programmering en retailkeuze 

veel publiek en aandacht kan trekken naar de vooralsnog verlaten industriële en kantorenlocaties waarvoor 



dit concept ontwikkeld is. Het karakter en imago van de in onbruik geraakte terreinen veranderen, wat 

ten goede komt voor toekomstige ontwikkelingen. Voor alle concepten geldt dat ze daarnaast uitstekend 

dienen voor het behoud van cultureel of industrieel erfgoed en leegstandsbestrijding. De intrinsieke 

eigenschappen van een creatieve broedplaats die aan het begin van de samenvatting genoemd werden, 

worden bij dit alles niet vergeten. Eigenschappen als de aanwezigheid van (woon)-werkateliers, voldoende 

ruimte voor startende kunstenaars en ondernemingen en ruimte voor afstemming van de verwachtingen 

van alle betrokken partijen zijn in alle concepten aanwezig.

Een roadmap helpt tot slot om bij iedere context in Nederland het meest geschikte concept te vinden; er wordt 

een match gezocht. Aan de hand van een korte vragenlijst kan bepaald worden welke creatieve broedplaats 

voor de desbetreffende context het meest geschikt is. Uit vijf interviews met conceptontwikkelaars uit 

de praktijk blijkt dat de ‘toolkit’ bestaande uit het conceptontwikkelingsmodel, de drie concepten en de 

roadmap een bijzonder handzaam en toepasbaar is voor ieder die een creatieve broedplaats wil realiseren 

en wil weten op welke manier, met welke huurders, profiel en functies die broedplaats gerealiseerd dient te 

worden. 
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1INTRODUCTIE - HOOFDSTUK

Inleiding, probleemschets en onderzoeksopzet

“De cultuurwereld zou, door krachten te bundelen en bewuster op effecten in te 
zetten, een veel groter ‘stuk van de taart’ kunnen bemachtigen en zodoende haar 

eigen vitaliteit en dat van de Nederlandse steden kunnen vergroten.”
- Arjan Raatgever (2009)



Creatieve ondernemers nemen graag intrek in industrieel, incourant erfgoed.
(Foto: istockphoto.com)
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1. Inleiding, probleemschets en onderzoeksopzet

De creatieve industrie als katalysator voor de herontwikkeling van wijken: het is een breed bediscussieerd 

onderwerp. In tijden waarin steden niet alleen met elkaar samenwerken om gemeenschappelijke doelen 

te bereiken, maar vooral ook met elkaar in competitie zijn, spelen de zogenoemde creatieve stad en 

creatieve industrie een centrale rol (Aalst e.a., 2005; Florida, 2003; Wijn, 2003). De creatieve industrie is 

een ruime interpretatie van diverse cultuuruitingen. Behalve kunst vallen ook architectuur, ontwerp, 

media, ICT, onderzoek en advies hieronder (Florida, 2003; Rutten e.a., 2004). Steden besteden meer en 

meer aandacht aan de ontwikkeling van creativiteit in hun stad. Eindhoven profileert zich als designstad, 

Arnhem als modestad, Enschede kiest voor muziek en nieuwe media, Leiden voor creatieve communicatie-

industrie en Hengelo voor kunst, ontwerp en ambacht (Straaten & Maverick, 2008). De veronderstelling 

is dat creativiteit een positief effect heeft op het sociale klimaat in de wijk, de herkenbaarheid van de stad 

bevordert en daarmee de stad naar verwachting aantrekkelijker maakt voor private investeerders. (Jeanotte, 

2008, Russo & Borg, 2006, Gertler, 2004). Kortom, creativiteit heeft een sleutelpositie verworven in de 

ontwikkeling van steden omdat de stad zich hiermee gunstig van andere steden kan onderscheiden en 

bovendien een duurzame groei stimuleert. De stimulering en professionalisering van de ontwikkeling van 

creatieve industrie lijkt hiermee waardevol. 

1.1 De stedelijke waarde van de creatieve industrie

Naast de breed gedeelde overtuiging dat de creatieve industrie een significante rol speelt bij de (her)

ontwikkeling van steden, neemt de onzekerheid over de vermeende positieve effecten toe. De bewijzen van 

de positieve effecten zijn niet hard genoeg, de investeringen vaak groot en bovendien zijn er ook voorbeelden 

van (her)ontwikkelingen waarbij de inzet van creativiteit zelfs tot negatieve effecten heeft geleid. In wijken 

kan het bijvoorbeeld het fenomeen optreden dat oorspronkelijke bewoners als gevolg van toegenomen 

attractiviteit de huren niet meer kunnen opbrengen en daardoor uit hun wijken worden verdrongen (Florida, 

2005; Stern & Seifert, 2007). Een klassiek voorbeeld hiervan is de wijk Soho in New York waar kunstenaars 

zich in de jaren zeventig in oud, verwaarloosd industrieel erfgoed hebben gevestigd. Geleidelijk namen de 

attractiviteit en de huurprijzen toe en moesten de kunstenaars noodgedwongen op zoek naar een andere 

locatie. Een bekend voorbeeld van gentrification in Nederland is de Amsterdamse wijk de Jordaan waar 

de oorspronkelijke bewoners moesten verhuizen naar omliggende gemeenten vanwege de toegenomen 

huizenprijzen. 

De primaire kracht voor het creëren van een creatieve stad moet volgens Gertler (2004) en Stern & Seifert 

(2007) gezocht worden in kleinschalige creatieve ontwikkelingen op wijkniveau. Zij stellen dat ondanks 

dat beleid en besluitvorming op hogere politieke niveaus van kritiek belang zijn en grootschalige culturele 

voorzieningen met een (inter)nationaal bereik essentieel zijn, het uiteindelijk de lokale, kleinschalige 

initiatieven zijn die de drijvende kracht vormen. Het idee daarachter is dat de culturele, economische en 

sociale impact van de creatieve industrie op wijkniveau de basis vormen voor de aantrekkingskracht van 

wijken en dat de stad dáármee het onderscheidende vermogen verwerft dat de basis vormt voor een sterke 

positie in de competitie tussen steden. Dit wordt door Gertler (2004) samengevat in een uitspraak die stelt 

dat creatieve wijkontwikkelingen in staat zouden moeten zijn:

1



‘(…) to set us on a socially inclusive and cohesive path to the creative, competitive city’. 

- Gertler, 2004

De creatieve industrie beschikt dus over eigenschappen die in staat zijn een significante sociale, 

economische, culturele impact te hebben die gezamenlijk tot aantrekkelijker wijken leiden (Gertler, 2004). 

Dit gezamenlijke effect noemen we de ruimtelijke impact. De bundeling van eigenschappen van de 

creatieve industrie die tot deze impact leidt, wordt de stedelijke waarde van de creatieve industrie genoemd 

(zie figuur 1). 

1.2 Het studieobject – creatieve broedplaatsen

Vanwege de verwachte, veelbelovende effecten op de omgeving, investeren steden en woningcorporaties 

in de ontwikkeling van de creatieve industrie in wijken. Uit de brede range van mogelijke creatieve functies, 

krijgen creatieve broedplaatsen veel aandacht. Creatieve broedplaatsen zijn faciliteiten die gekarakteriseerd 

worden door de aanwezigheid van een mix van publieke en private creatieve functies zoals creatieve 

bedrijfjes, ateliers gecombineerd met expositieruimten en woningen voor de gebruikers. Het stelt creatieve 

ondernemers in staat cultuur te produceren in een inspirerende omgeving onder passende financiële en 

ruimtelijke voorwaarden (Den Haag, 2005). De aanwezigheid van verschillende kunstdisciplines en de mix 

van professionele en beginnende creatieve ondernemers maakt het volgens de theorie mogelijk van elkaar 

te leren en een professioneel netwerk op te bouwen (Wijn, 2003). 

Beleid van steden als Amsterdam en Den Haag laat zien dat creatieve broedplaatsen een grote rol spelen 

in de strategieën om creativiteit te stimuleren: relatief grote investeringen en veel aandacht gaan uit naar 

de ontwikkeling en het management ervan (Den Haag, 2005; Bureau Broedplaatsen, 2008). Het beleid 

van de Nederlandse steden staat hierin niet alleen; ook vanuit de wetenschappelijke literatuur wordt 

beargumenteerd dat creatieve broedplaatsen een grote stedelijke waarde kunnen hebben (Markusen & 

Johnson, 2006). 

De veronderstelde stedelijke waarde van creatieve broedplaatsen is hoog, de aandacht en investeringen 

zijn de laatste jaren sterk toegenomen en de ontwikkeling van nieuwe creatieve broedplaatsen staat steeds 

hoger op de politieke agenda. Hierdoor ontwikkelt men een toenemend kritische en professionele houding 

ContextProduct = Creatieve broedplaats

Economisch kapitaal Stedelijke waarde

Cultureel kapitaal

Sociaal kapitaal

= Economische impact

Culturele impact

Sociale impact

Ruimtelijke impact=

figuur 1 - stedelijke waarde leidt tot ruimtelijke impact bron: de auteur

De stedelijke waarde van de creatieve industrie is het totaal van sociaal, economisch en cultureel kapitaal 
dat leidt tot een sociale, economische en culturele impact ofwel, tot een ruimtelijke impact.

!
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ten opzichte van de ontwikkeling, het management en de stedelijke waarde van creatieve broedplaatsen. 

Stadsbesturen beginnen zich af te vragen of hun geld en beleid de ontwikkeling en het management van 

creatieve broedplaatsen wel optimaal adresseren (Bureau Broedplaatsen, 2008; Westerkamp e.a., 2004). 

Daarnaast laat de creatieve industrie zich met zijn onduidelijke, soms anarchistische managementstructuren 

doorgaans niet gemakkelijk verenigen met traditionele vastgoedinstellingen en van bovenaf opgelegde 

beleidsdoelstellingen. Daarmee ontstaat de vraag hoe creatieve broedplaatsen ontwikkeld kunnen worden 

met een optimale stedelijke waarde zonder dat dit de creatieve dynamiek aan banden legt.

1.3 Probleemschets – conceptontwikkeling

Opmerkelijk is dat auteurs van artikelen over de creatieve industrie en steden zich realiseren waar creatieve 

steden voor zijn en welke meerwaarde zij met zich mee kunnen brengen voor de stad en de wijk. Slechts 

een enkel artikel richt zich echter op de wijze waarop ze gerealiseerd kunnen worden. De kennis over de 

mogelijke positieve en negatieve impact van creatieve wijkontwikkelingen op hun omgeving is beschikbaar 

(software), maar nog niet in relatie gebracht met conceptontwikkelingstheorieën op het gebied van vastgoed 

(hardware). Aan de vertaalslag van software naar hardware levert dit onderzoek een bijdrage. Zij doet dit 

door gebruik te maken van conceptontwikkelingsmodellen.

Conceptontwikkeling houdt rekening met zowel investeerders als gebruikers van het toekomstige product. 

Daarnaast is er aandacht voor trends en ontwikkelingen waardoor ook de ontwikkelingen die pas op langere 

termijn plaatsvinden mee worden genomen in de bepaling van het concept. Conceptontwikkelingsmodellen 

lijken hiermee over waardevolle gereedschappen te beschikken die ingezet kunnen worden voor de 

ontwikkeling van creatieve broedplaatsen met een maximale stedelijke waarde. Ze bieden zowel ruimte 

voor het integreren van de wensen en managementstructuren van de toekomstige gebruikers als voor 

het meenemen van doelstellingen van de investeerders. Maar voordat men beantwoordt hoe de stedelijke 

waarde kan worden geoptimaliseerd, moet men eerst weten wat die stedelijke waarde precies is en waardoor 

deze wordt beïnvloed.

1.4 Doel- en probleemstelling

Doelstelling: Het ontwikkelen van concepten voor creatieve broedplaatsen met een optimale stedelijke 

waarde en een instrument waarmee de geschiktheid van de concepten voor iedere Nederlandse context 

bepaald kan worden.

Probleemstelling: Wat is de potentiële stedelijke waarde van creatieve broedplaatsenen hoe kan dit worden 

ingezet voor het ontwikkelen van concepten voor creatieve broedplaatsen met een optimale stedelijke 

waarde en een instrument waarmee de geschiktheid van de concepten voor iedere Nederlandse context 

bepaald kan worden?

Om tot een goede oplossing te komen voor het beantwoorden van de probleemstelling, is deze opgedeeld 

in de volgende deelvragen:

1



Deelvraag 1: Waardoor worden creatieve broedplaatsen gekarakteriseerd?

Deelvraag 2: Wat is de potentiële stedelijke waarde van de creatieve industrie?

Deelvraag 3: Hoe onderscheiden locaties in de stad zich van elkaar?

Deelvraag 4: Welk model is het meest geschikt voor de conceptontwikkeling van creatieve broedplaatsen 

met een optimale stedelijke waarde?

Deelvraag 5: Tot welke concepten leidt het ontworpen conceptontwikkelingsmodel?

Deelvraag 6: In hoeverre zijn het conceptontwikkelingsmodel en de concepten toepasbaar in de praktijk?

 

1.5 Onderzoeksopzet

De onderzoeksopzet wordt aan de hand van de zes deelvragen toegelicht.

 

Deelvraag 1 - creatieve broedplaatsen: Hoewel de omvang beperkt is, is er wel enig onderzoek gedaan naar 

de specifieke kenmerken en dynamiek van creatieve broedplaatsen. Het doel van dit deel is de kenmerken 

van creatieve broedplaatsen te omschrijven, de betrokken actoren en hun belangen toe te lichten en de 

bijzonderheden in het ontwikkel- en exploitatieproces te identificeren.

Deelvraag 2 - stedelijke waarde: Voor het ontwerpen van een instrument voor de conceptontwikkeling van 

creatieve broedplaatsen met een optimale stedelijke waarde, moet worden vastgesteld wat de potentiële 

stedelijke waarde van creatieve broedplaatsen is en hoe deze kan worden beïnvloed. Het antwoord wordt 

gegeven aan de hand van de resultaten van een literatuuronderzoek naar de sociale, economische en 

culturele impact, ofwel de ruimtelijke impact, van creatieve broedplaatsen. Er is gebruik gemaakt van 

literatuur die direct betrekking heeft op creatieve broedplaatsen, maar ook van literatuur die betrekking heeft 

op activiteiten die mogelijk in creatieve broedplaatsen plaats zouden kunnen vinden. Naast een kritische 

beschouwing op de mate waarin de gebruikte methodes geschikt zijn en de literatuur krachtig bewijs levert, 

wordt er vanuit het literatuuronderzoek een overzicht gegenereerd van de potentiële stedelijke waarde van 

creatieve broedplaatsen. 

Deelvraag 3 – context: Locaties in de stad (de context) verschillen van elkaar. Om voor iedere context de 

optimale stedelijke waarde van een creatieve broedplaats te bepalen, wordt aan de hand van sociale en 

economische eigenschappen achterhaald hoe de verschillende contexten van elkaar verschillen.

Deelvraag 4 – conceptontwikkelingsmodel: Op grond van een analyse van vier bestaande 

conceptontwikkelingsmodellen wordt een nieuw conceptontwikkelingsmodel ontwikkeld dat geschikt is 

voor de ontwikkeling van concepten voor creatieve broedplaatsen met een optimale stedelijke waarde. 

Daarnaast wordt ook belicht wat de toegevoegde waarde is van conceptontwikkeling in de vastgoedsector.

Deelvraag 5 – concepten: In dit deel worden vier concepten voor creatieve broedplaatsen gepresenteerd. 

Daar toe worden eerst de resultaten van het literatuuronderzoek dat de input vormt voor het 

conceptontwikkelingsmodel aangevuld vanuit de praktijk. In interviews met broedplaatsgebruikers wordt 

de karakterisering van creatieve broedplaatsen scherper gesteld. Een expertmeeting vult de resultaten van 

het literatuuronderzoek naar de potentiële stedelijke waarde van creatieve broedplaatsen aan. Tot slot
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worden de ontwikkelde concepten kort toegelicht.

Deelvraag 6 – toepasbaarheid model: Dit deel gaat op zoek naar overeenstemming over en/of suggesties 

voor verbetering van het nieuwe conceptontwikkelingsmodel en de ontwikkelde concepten. Dit vindt plaats 

door middel van interviews met experts uit de conceptontwikkelingspraktijk. De definitieve concepten zijn 

het resultaat van het aangepaste conceptontwikkelingsmodel. Tot slot levert dit hoofdstuk ook nog een 

tool aan waarmee een match gevonden kan worden tussen iedere willekeurige, Nederlandse buurt en de 

concepten.

De literatuurstudie, de interviews met broedplaatsgebruikers, de expertmeeting en de interviews met 

conceptontwikkelaars zullen gaandeweg invulling geven aan het onderzoeksmodel op de volgende pagina 

(figuur 2). Dit onderzoeksmodel zal aan het eind van ieder volgend hoofdstuk opnieuw getoond worden.

1



1.7 Lijst van relevante begrippen

Global-local paradox: De schijnbaar tegenstrijdige ontwikkeling dat de voortschrijdende integratie van de 

wereldeconomie (globalisering) voor steden juist betekent dat ze zich moeten afvragen waar hun sterke, 

lokale punten liggen (lokalisering). Ook wel glokalisering genoemd (Dijksterhuis, 2008).

Interviews conceptontwikkelaars

Literatuur

Stedelijke waarde
Hoofdstuk 3

Wat is de potentiële 
stedelijkewaarde van 

creatieve broedplaatsen?

Expertmeeting & Interviews broedplaatsgebruikers

Concepten
Hoofdstuk 6

Tot welke concepten leidt het 
ontworpen conceptontwikkelingsmodel?

Resultaten

Conclusies en aanbevelingen
Hoofdstuk 8

Toepasbaarheid model
Hoofdstuk 7

In hoeverre zijn het concept-
ontwikkelingsmodel en de concepten

toepasbaar in de praktijk?

Creatieve broedplaatsen
Hoofdstuk 2

Waardoor worden
creatieve broedplaatsen

gekarakteriseerd?

Context
Hoofdstuk 4

Hoe onderscheiden locaties
zich van elkaar?

Conceptontwikkeling
Hoofdstuk 5

Welk model is het meest 
geschikt voor creatieve 
broedplaatsen met een 

optimale stedelijke waarde?

figuur 2 - onderzoeksmodel bron: de auteur
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Creatieve industrie: Bedrijfstak die producten en diensten voortbrengt die de koper betekenis en ervaring 

meegeven. Er zijn drie hoofddomeinen, te weten podium- en beeldende kunsten, media en entertainment 

en creatieve zakelijke dienstverlening (Dijksterhuis, 2008; Rutten e.a., 2004).

Creatieve broedplaats: Een creatieve broedplaats is een complex van werk- en oefenruimten, al dan niet in 

combinatie met woonruimten, voor een samenwerkende groep van hoofdzakelijk creatieve ondernemers 

en daarnaast maatschappelijke organisaties en exploitanten van publieke voorzieningen, waar zij onder 

de juiste financiële en facilitaire condities en in een inspirerend klimaat hun werk kunnen produceren en 

presenteren, niet primair gericht op commercieel succes.

Stedelijke waarde: De stedelijke waarde van de creatieve industrie is het totaal van sociaal, economisch 

en cultureel kapitaal van het creatieve industrie-object en leidt tot een sociale, economische en culturele 

impact ofwel, tot een ruimtelijke impact.

Ruimtelijke impact: De ruimtelijke impact van creatieve broedplaatsen is het proces waarbij de inzet van 

creatieve broedplaatsen van invloed is op de revitalisering van achtergebleven, soms zelfs ‘overbodige’ 

delen van de stad.

Sociale impact: De sociale impact van creatieve broedplaatsen is de verandering in de wijze waarop mensen 

(niet de broedplaatsgebruikers) leven, werken, spelen, met elkaar omgaan, samenwerken en deel uitmaken 

van de maatschappij.

Economische impact: De economische impact van creatieve broedplaatsen op de wijk en/of stad is het 

effect op de werkgelegenheid van de stad, de aantrekkelijkheid van de stad voor de vestiging van nieuwe 

bedrijven, de waardeontwikkeling van vastgoed in de wijk en product-innovatie.

Culturele impact: De culturele impact van creatieve broedplaatsen is het effect op culturele 

productiemogelijkheden, cultuurproducenten en cultuur.

Gentrification: Gentrification is het proces waarbij inwoners uit een hogere sociale klasse een buurt gaan 

bewonen en verbeteringen aan het vastgoed aanbrengen waardoor huur- en vastgoedprijzen stijgen en de 

oorspronkelijke bewoners uit een lagere sociale klasse uit de buurt verdreven worden (Zukin, 1980).

Concept: Een concept is een consistente toepassing van een generiek vastgoedproduct op een specifieke 

locatie waarin rekening is gehouden met relevante trends en ontwikkelingen plus de belangen van de 

betrokken partijen.

Conceptontwikkeling: Conceptontwikkeling is de zoektocht naar de ideale toepassing van een generiek 

vastgoedproduct op een specifieke locatie waarin rekening is gehouden met relevante trends en 

ontwikkelingen plus de belangen van de betrokken partijen.

1





“Een creatieve broedplaats is een complex van werk- en oefenruimten, al dan 
niet in combinatie met woonruimten, voor een samenwerkende groep van 

hoofdzakelijk creatieve ondernemers en daarnaast maatschappelijke organisaties 
en exploitanten van publieke voorzienningen, waar zij onder de juiste financiële en 
facilitaire condities en in een inspirerend klimaat hun werk kunnen produceren en 

presenteren, niet primair gericht op commercieel succes.”
- De auteur

2THEORIE - HOOFDSTUK

Creatieve broedplaatsen gekarakteriseerd



Creatieve broedplaatsen gekarakteriseerd.
(Foto: istockphoto.com)
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2. Creatieve broedplaatsen gekarakteriseerd

De creatieve industrie omvat een veelheid aan verschillende creatieve disciplines en bijhorende voorzieningen. 

De creatieve industrie gaat zowel over chique hoofdkantoren van creatieve bedrijven als MTV als individuele 

ateliers. Creatieve broedplaatsen behoren ook tot deze groep. Maar over de term broedplaatsen bestaat 

veel verwarring. De term wordt in Nederland op verschillende manieren geïnterpreteerd. Een studie die 

aandacht besteedt aan de diverse interpretaties is de scriptie Inspiratie op locatie van Sargentini (2002). Hij 

onderscheidt economische broedplaatsen zoals het bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers, 

de creatieve broedplaatsen in de vorm van (woon)werkpanden voor kunstenaars en creatieve ondernemers 

waarbij de cultuurproductie centraal staat en tot slot de vrijplaatsen. Vrijplaatsen zijn gekraakte panden die 

zowel ruimte bieden aan woonfuncties als aan diverse creatieve functies. Ongehinderd door regelgeving en 

niet tot nauwelijks afhankelijk van subsidies worden hier naar eigen inzicht initiatieven en niet commerciële 

activiteiten ontwikkeld. Zelfwerkzaamheid, functiemenging, zelfbeheer en maatschappelijke betrokkenheid 

staan centraal. Het zijn de creatieve broedplaatsen waar het in dit onderzoek om draait. Dit hoofdstuk gaat 

in op alle aspecten die kenmerkend zijn voor creatieve broedplaatsen; de functies en ontstaansgeschiedenis, 

betrokken actoren en belangen en de bijzonderheden van het ontwikkel- en exploitatieproces van creatieve 

broedplaatsen.

2.1 Creatieve broedplaatsen

Vooral in masterscripties en beleidsstukken is getracht het begrip creatieve broedplaats te definiëren. In de 

definitie van de gemeente Amsterdam zijn zowel de creatieve broedplaats als de vrijplaats van Sargentini 

(2002) te herkennen: “Een broedplaats is een informeel woon- en werkverband van cultuurproducenten, 

ambachtelijke producenten, dienstverleners en technici. Door de levensstijl, productiewijze en visie die ten 

grondslag ligt aan een broedplaats, vormen de panden een belangrijk ‘statement’ als culturele vrijplaats binnen de 

bestaande stad” (Gemeente Amsterdam, 2000). 

Gemeente Den Haag (2005) besteedt expliciet aandacht aan de synergie die tussen verschillende disciplines 

moet ontstaan en sluit daardoor eenduidiger aan bij Sargentini’s omschrijving van creatieve broedplaatsen. 

Daarnaast wordt benadrukt dat de activiteiten niet primair gericht zijn op commercieel succes. Hierdoor 

wordt duidelijk gemaakt dat commerciële activiteiten ook onderdeel kunnen zijn van de initiatieven in een 

creatieve broedplaats: “Een broedplaats is een complex van werk- en oefenruimten, al dan niet in combinatie met 

woonruimten, voor een samenwerkende groep van overwegend culturele ondernemers en kunstenaars(groepen), 

waar zij onder de juiste financiële en facilitaire condities en in een inspirerend klimaat hun werk kunnen 

produceren en presenteren, niet primair gericht op commercieel succes” (Gemeente Den Haag, 2005). Tot slot 

hanteert Gemeente Nijmegen zeven karakteristieken waar een creatieve broedplaats aan moet voldoen. 

Bijzonder is de nauwkeurigheid hiervan. Zo móet een broedplaats publieksgerichte activiteiten organiseren 

en een combinatie van artistieke en commerciële bedrijvigheid kennen. Ook worden een mix van creatieve 

disciplines en doorstroming van de huurders als voorwaarde gesteld. Om aan deze voorwaarden te kunnen 

voldoen, zo stelt Gemeente Nijmegen (2007), moet een broedplaats over minimaal 1.000 m2 beschikken.

Creatieve broedplaatsen huisvesten dus diverse gebruikers. Westerkamp e.a. (2004) onderscheiden 

binnen de doelgroep vijf groepen, maar omdat uit de praktijk blijkt dat creatieve broedplaatsen vaak ook 

andersoortige creatievelingen huisvest dan hij noemt, is gekozen hiervoor de brede term creatieve ondernemers 
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te hanteren. Er blijven de volgende drie groepen over:

1. Creatieve ondernemers (kunst, ambachtelijke bedrijfjes, media, design, etc.)

2. Maatschappelijke organisaties (oriëntatie op bv. buurt, wijk, milieu)

3. Exploitanten van publieke voorzieningen (bv. horeca en kleinschalige detailhandel)

Uit bovenstaande literatuur lijken de belangrijkste kenmerken van een creatieve broedplaats te zijn:

1. Werk- en oefenruimten (en eventueel woonruimte) voor de doelgroep;

2. Betaalbare huur;

3. Schaalgrootte;

4. Mix van creatieve disciplines; 

5. Mix van functies. 

De betaalbare huur zorgt ervoor dat de financiële omstandigheden passen bij de mogelijkheden die 

creatieve ondernemers hebben. De schaalgrootte moet ervoor zorgen dat onderlinge samenwerking en 

wisselwerking tot stand kunnen komen. De mix van creatieve disciplines en functies dienen ertoe dat ideeën 

worden uitgewisseld en innovatie tot stand komt. Sargentini (2002) noemt dit proces interne synergie. De 

definitie voor creatieve broedplaatsen die in dit rapport gehanteerd zal worden is gebaseerd op de definitie 

van de Gemeente Den Haag (2005) omdat deze voldoende vrijheid biedt voor variaties. De doelgroep wordt 

vervangen door de in dit rapport gehanteerde doelgroep, en daardoor onstaat de volgende definitie:

2.1.1 Ontstaansgeschiedenis

De broedplaatsen van vandaag de dag vinden hun oorsprong in de vrijplaatsen van de jaren zeventig en 

tachtig. De overgang van vrijplaats naar broedplaats heeft in diverse steden in Nederland plaatsgevonden, 

maar is het best gedocumenteerd in afstudeerscripties en beleidsdocumenten van de Gemeente Amsterdam. 

Zo beschrijft Eckhardt (2007) in haar afstudeerscriptie hoe eind jaren zeventig in Amsterdam in 

verschillende kraakpanden allerlei creatieve, ambachtelijke en maatschappelijke initiatieven tot bloei 

kwamen. Zelfbeschikking en solidariteit waren de uitgangspunten. Kunstenaars en artiesten zorgden voor 

de invulling. Vanaf eind jaren tachtig vormde het kunstzinnige aspect vaak de doorslaggevende factor 

bij de aankoop, legalisatie en/of het gedogen van de vrijplaatsen. Maar tegelijkertijd werden er ook vele 

panden ontruimd waardoor het gebrek aan goede accommodaties om te werken en te repeteren steeds 

nijpender werd. Een raadsadres uit 1998, ondertekend door honderden Amsterdamse kunstenaars, heeft 

de gemeente van Amsterdam doen beseffen dat er meer in de kunstzinnige subcultuur geïnvesteerd moet 

Een creatieve broedplaats is een complex van werk- en oefenruimten, al dan niet in combinatie met 
woonruimten, voor een samenwerkende groep van hoofdzakelijk creatieve ondernemers en daarnaast 
maatschappelijke organisaties en exploitanten van publieke voorzieningen, waar zij onder de juiste financiële 
en facilitaire condities en in een inspirerend klimaat hun werk kunnen produceren en presenteren, niet 
primair gericht op commercieel succes.
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2

jaren tachtig jaren negentig tweeduizend >jaren zeventig

vrijplaatsen broedplaatsenlegaliseren, gedogen, slopen vrijplaatsen

2000: broedplaatsenbeleid I

2005: Broedplaatsenbeleid II
tot 2012

1998: raadsadres
1999: Trevor Davies

figuur 3 - tijdslijn ontstaan vrijplaatsen en broedplaatsen bron: de auteur

worden. Daarnaast hield Trevor Davies, directeur van het Kopenhaags International Theater, een pleidooi 

waarin hij de gemeente adviseerde een werkgroep in het leven te roepen die kijkt naar de waarde van 

het behouden van dergelijke bedreigde complexen. Het raadsadres en het pleidooi van Davies hebben 

uiteindelijk geleid tot het plan van aanpak Geen cultuur zonder subcultuur waarmee in 2000 het Amsterdamse 

broedplaatsenbeleid definitief van start ging. (Eckhardt, 2007) 

Het plan van aanpak richtte zich op de realisatie van 1.400 tot 2.000 woon- en/of werkruimten voor 

kunstenaars en subculturele groepen. De projectgroep BroedplaatsAmsterdam fungeerde hierbij als 

netwerkcoördinator tussen de woningcorporaties, projectontwikkelaars en kunstenaars(groepen). De 

bestaande vrijplaatsen werden na enige saneringswerkzaamheden behouden. Zowel de vrijplaatsen als de 

nieuwe woonwerkpanden kwamen in dit nieuwe beleid culturele broedplaats te heten (Amsterdam, 2000).

Maar, al snel ontstond er kritiek over het feit dat de gemeente niet voldeed aan de werkelijke behoefte 

van de doelgroep. Het tijdelijke karakter van de nieuwe broedplaatsen, het toewijzingsbeleid dat berustte 

op bedrijfsplannen en het negeren van het belang van een organische ontstaanswijze van dergelijke 

broedplaatsgroepen vormden volgens Eckhardt (2007) de kern van deze kritiek. Broedplaatsen bleken iets 

heel anders te zijn dan de vrijplaatsen uit de jaren zeventig en tachtig.

Dit project liep in 2005 af. Echter, de zienswijze dat steden baat kunnen hebben bij een zich duurzaam 

vestigende creatieve industrie, heeft ervoor gezorgd dat de gemeenteraad het besluit nam het project met 

een enigszins aangepaste werkwijze voort te zetten tot 2012 onder de noemer Programma Broedplaatsen 

(figuur 3). Ook andere Nederlandse steden volgden en in het eerste decennium van de 21e eeuw hebben 

ook de gemeenten van Den Haag, Rotterdam en Nijmegen een broedplaatsenbeleid geformuleerd en 

hebben woningcorporaties en projectontwikkelaars allianties gevormd om broedplaatsen te ontwikkelen 

(Saris e.a., 2008). In figuur 4 is een indicatie van het aantal broedplaatsen in een aantal grote steden van 

Nederland weergegeven.

Stad Indicatie aantal broedplaatsen

Amsterdam 43 (Bureau Broedplaatsen, 2008)

Rotterdam 39 (Mulder, 2006)

Den Haag 22 (Gemeente Den Haag, 2005)

Utrecht 10 (data van diverse websites)

Eindhoven 8 (Gemeente Eindhoven, 2007)

Arnhem 12 (Gemeente Arnhem, 2005)

Nijmegen 6 (Eckhardt, 2007)

figuur 4 - indicatie aantallen broedplaatsen per stad



2.1.2 Huisvestingsvoorwaarden

Er zijn enkele voorwaarden waaraan plekken volgens Versteijlen e.a. (2008) moeten voldoen om voor de 

ontwikkeling van creatieve broedplaatsen in aanmerking te komen. Ze beroepen zich op praktijkervaring 

met het ontwikkelen van projecten in de creatieve industrie. In totaal worden er vier voorwaarden genoemd: 

1. Er moet voldoende vraag zijn naar betaalbare ruimte waar niet elders in de stad op een aantrekkelijkere 

plek aan voldaan kan worden;

2. Gebouw of omgeving moet historische en/of emotionele waarde kennen (bijvoorbeeld monumenten, 

pakhuizen, vooroorlogse woningtypen);

3. Aanwezigheid van een ‘vibe’;

4. Bewoners omgeving staan open voor diversiteit en onderscheidende leefstijl;

Hoewel de eerste twee voorwaarden voor zich lijken te spreken, blijkt dat de tweede niet altijd aanwezig 

hoeft te zijn mits de eerste aanwezig is. Zo worden naoorlogse kantoorpanden voor de creatieve industrie 

bij voorbaat vaak afgeschreven doordat ze meestal perifeer liggen en weinig emotionele en historische 

waarde kennen. Maar als er een bepaalde kritische massa geïnteresseerden in de stad aanwezig is, er elders 

op aantrekkelijker plekken in de stad geen alternatieven voor handen zijn, huurprijzen voldoende laag zijn 

en de ligging en inrichting inspirerend zijn, heeft het project kans op slagen. Het Hoofdkwartier in Arnhem 

en het Volkskrantgebouw in Amsterdam zijn geslaagde voorbeelden van creatieve broedplaatsen die in 

naoorlogse kantoorgebouwen gehuisvest zijn.

De derde voorwaarde roept ook enkele vragen op. Hier wordt de aanwezigheid van een ‘vibe’ genoemd. 

Waar een vibe precies vandaan komt en waar het aan te herkennen is, is volgens Versteijlen e.a. (2008) 

niet te verklaren, maar de plek en de toekomstige ontwikkeling dienen aan te sluiten bij de gebouwde 

omgeving of bij de aanwezige bevolking. Er moet sprake zijn van een open sfeer. Dit hangt nauw samen met 

de mate waarin bewoners in de omgeving openstaan voor diversiteit en met de aanwezigheid van andere 

levenstijlen. In de Bijlmer komen creatieve intiatieven zoals het Kwakoefestival en muziekpodia goed van 

de grond, terwijl vergelijkbare initiatieven in Nieuw West niet aanslaan. Ondanks een vergelijkbare sociale 

problematiek past de ‘vibe’ van dit soort initiatieven blijkbaar beter in de Bijlmer. Dit kan wellicht verklaard 

worden door de Afrikaanse invloed op de levenstijlen van de daarwonende Antillianen, Kaapverdianen en 

Surinamers.

2.2 Betrokken actoren en belangen

Westerkamp e.a. (2004) geven aan dat het proces om een creatieve broedplaats te ontwikkelen complex 

is doordat er vele actoren aan deelnemen met soms onverenigbare belangen. Het is daardoor verstandig 

op zoek te gaan naar de toegevoegde waarde van een creatieve broedplaats; zowel gemeenschappelijk als 

per actor. Deze paragraaf gaat in op de tegenstrijdige en gemeenschappelijke belangen van de betrokken 

actoren. 

2.2.1 Gebruikers

Onder de gebruikers van creatieve broedplaatsen vallen hoofdzakelijk creatieve ondernemers. Uit onderzoek 

blijkt dat de gebruikers vanuit idealistische en/of realistische overwegingen voor een creatieve broedplaats 
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kiezen (Couprie, 2002). In de creatieve broedplaatsen die onder gemeentelijk beleid tot stand gekomen 

zijn, lijken de realisten een steeds groter wordende meerderheid te vormen (Bureau Broedplaatsen, 

2008). Zij verkiezen de creatieve broedplaats boven een reguliere (woon/)werkruimte uit pragmatische 

beweegredenen.

In een onderzoek van de DSP-groep (Roorda e.a., 2009) is aan bijna 100 huurders uit 15 verschillende, 

onder gemeentelijk beleid tot stand gekomen broedplaatsen in Amsterdam gevraagd of het werken in een 

creatieve broedplaats meerwaarde voor hen heeft. 87% bevestigde deze vraag. Het onderzoek toont aan 

dat voor meer dan de helft de aanwezigheid van en het contact met andere creatievelingen belangrijk is. 

De mogelijkheid die dit biedt voor samenwerking is voor bijna een derde van de ondervraagden van belang 

(zie figuur 5).

De idealistische overwegingen worden gekenmerkt door motieven die verder gaan dan puur pragmatische 

redenen. Hun motieven hangen samen met een wijze van leven die zich tegen de heersende ideeën in 

de dominante cultuur in de samenleving afzet (Couprie, 2002). Ook is het voor de gebruikers van belang 

een zekere, maar flexibele huisvestingssituatie te krijgen. Dat schept de mogelijkheid om te investeren 

in de eigen huisvesting zonder de vrees er op korte termijn uitgezet te worden, maar ook zonder zich 

jarenlang aan een huurcontract te binden (Eckhardt, 2007). Tot slot geeft Eckhardt aan hoe belangrijk het 

is dat de gebruikers een zekere mate van zelfwerkzaamheid krijgen en buitenstaanders zich inhoudelijk 

niet al te veel inhoudelijk mengen. Om tot innovatie te kunnen komen, moet er immers ruimte zijn voor 

experiment. Zelfwerkzaamheid houdt in dat de gebruikers zelf de mogelijkheid hebben een rol te spelen in 

de besluitvorming over het pand en de selectie van nieuwe huurders. 

2.2.2 Overheid

Volgens Westerkamp e.a. (2004) is de overheid erop gericht strategische herontwikkelingsconcepten te 

ontwikkelen waarmee haar investeringen in creatieve broedplaatsen leiden tot revitalisatie van de stad 

en de wijken in de stad. Strategisch investeren houdt in dat met een minimale investering een zo groot 

mogelijk effect wordt bereikt. Vanwege de veelbelovende effecten op de omgeving investeren steden en 

woningcorporaties graag in culturele voorzieningen in wijken. Uit de brede range van mogelijke creatieve 

functies, zijn het de creatieve broedplaatsen die de meeste aandacht krijgen. De gemeente zoekt als gevolg 

van slinkende budgetten en een terugtrekkende overheid hiervoor steeds meer de samenwerking met 

particuliere investeerders op (Westerkamp e.a., 2004).

De revitalisatie van de stad kan met creatieve broedplaatsen op drie schaalniveaus plaatsvinden. Ten eerste 

op het niveau van de stad waarin de bijdrage die de creatieve broedplaats levert aan de differentiatie van het 

gehele stedelijke gebied de stad als geheel aantrekkelijker maakt voor de vestiging van bedrijven en bewoners. 

2
Meerwaarde van werken in een broedplaats Ondersteund door (%) 

Aanwezigheid van en contact met andere creatievelingen 53

Samenwerken 29

Reflecteren en advies vragen 28

Opbouwen netwerp o.a. voor opdrachten of banen 14

Praktische voordelen zoals lenen/delen van materialen/apparaten 11

Lage huurprijs 10

Zicht houden op andere werkvelden en ontwikkelingen 6

Anders… 28

figuur 5 - meerwaarde van werken in een broedplaats bron: roorda e.a. (2009)



Ten tweede op het niveau van de wijk waarin de creatieve broedplaats functioneert als emancipatiemachine, 

als ruimte voor startende ondernemers en als attractiepunt dat bijdraagt aan de wijkeconomie. Ten derde 

vindt de revitalisatie plaats op schaal van het gebouw zelf. Creatieve broedplaatsen zijn een functie die 

uitstekend gedijen in reeds lang leegstaande panden zoals oude industriële panden of - vaak in het bezit 

zijnde van de overheid – oude schoolgebouwen. 

2.2.3 Woningcorporaties

Woningcorporaties treden in de praktijk vaak op als beheerder, eigenaar en ontwikkelaar van creatieve 

broedplaatsen. De belangen van woningcorporaties liggen in het feit dat de investeringen in creatieve 

broedplaatsen passen bij de sociale doelstellingen van woningcorporaties. Deze doelstellingen zijn de 

afgelopen jaren fors uitgebreid. Investeringen in maatschappelijk vastgoed en in ontwikkelingen die een 

impuls kunnen geven aan de wijkeconomie maken daar tegenwoordig deel van uit. Daarnaast geldt een 

investering in creatieve broedplaatsen vaak als investering die op de langere termijn een positief effect heeft 

op de waarde van het bezit in de wijk van de woningcorporatie. Door de aantrekkingskracht die creatieve 

functies hebben ontstaat er bovendien ook de mogelijkheid nieuwe markten aan te boren; bijvoorbeeld 

het verhuren van woningen aan het midden en hoger segment. Tot slot kunnen (tijdelijke) creatieve 

broedplaatsen een invulling geven aan leegstaande en/of oude panden in de wijk waardoor deze kunnen 

worden behouden en tegen kraken worden beschermd.

2.2.4 Projectontwikkelaars

Kenmerkend voor projectontwikkelaars is dat zij locaties risicodragend ontwikkelen – soms op eigen 

initiatief, soms met een opdrachtgever. In beide gevallen draagt de projectontwikkelaar de risico’s tot het 

moment van verkoop. Sociale doelstellingen zijn soms aanwezig, maar de verkoop van een locatie en 

de daarop staande panden staan voorop. Zij beschikken over een grote kennis van marktpotenties van 

gebieden.

Voor projectontwikkelaars ligt het belang bij het feit dat een creatieve broedplaats in grootschalige 

gebiedsontwikkelingen bijdraagt aan een aantrekkelijke functiemenging en levendigheid die ten goede 

komt aan de verkoopbaarheid van het plan (Westerkamp e.a., 2004). Hierbij gaat het zowel om de 

verkoopbaarheid van het plan aan de gemeente op het moment waarop de gemeente toestemming moet 

verlenen, als om de verkoopbaarheid van toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Maar de ontwikkeling 

van een creatieve broedplaats maakt niet altijd deel uit van een grootschaligere gebiedsontwikkeling. In dat 

geval kan het project bijdragen aan de bekendheid en het imago van de ontwikkelaar. Ook bieden creatieve 

broedplaatsen de mogelijkheid oude, incourante gebouwen die niet meer in trek zijn voor andere functies 

te (her)ontwikkelen. Als de relatieve verpaupering van een pand een zodanig laag aanvangsrendement heeft 

gecreëerd, is er een grote kans dat er een aantrekkelijke waardecreatie kan plaatsvinden (Westerkamp e.a., 

2004; Straaten & Maverick, 2008). De Westergasfabriek in Amsterdam, ontwikkeld door MAB Bouwfonds, is 

hier een goed voorbeeld van (box 1). Daarvoor moet wel enige zekerheid over de verhuurbaarheid aanwezig 

zijn. De ontwikkelaar zal altijd zijn uiterste best doen de algehele ontwikkeling met een zo min mogelijk 

risico plaats te laten vinden.

2.2.5 Commerciële & ontwikkelende beleggers

Beleggers in vastgoed richten zich op rendementen die uit het vastgoed voortvloeien. Daarbij staan geen 

sociale doelstellingen voorop, maar de exploitatie van een locatie en de daarop staande panden. De 
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rendementen komen voort uit de aankoopprijs, de huur die het pand opbrengt, de beheerskosten en de 

verkoopprijs. In sommige gevallen heeft de belegger het pand ook zelf ontwikkeld. In dat geval is zij een 

ontwikkelende belegger en treedt zij na de oplevering van het pand op als belegger (box 2). 

Indien de belegger nog meer bezit heeft in de omgeving, kan de creatieve broedplaats tot waardevermeerdering 

en een betere verhuurbaarheid van dit bezit zorgen. Daarbij komt het exploiteren van een dergelijke functie 

ten goede aan het imago en de bekendheid van de organisatie. Tot slot is het voor een commerciële belegger 

van belang dat er zekerheid en een gezonde financiële exploitatie aanwezig is zodat het risico laag blijft en 

de gewenste rendementen behaald kunnen worden.

Het grote gemeenschappelijke belang van alle partijen is terug te vinden in de revitalisering van een deel 

van de stad en de instandhouding daarvan. Welk belang de partijen precies hebben bij de revitalisering van 

een wijk is afhankelijk per actor. 

Zo hebben de projectontwikkelaars baat bij de toekomstige ontwikkelingen die in gang kunnen worden 

gezet door de revitalisatie van een wijk. De beleggers en de woningcorporaties zien door de revitalisatie de 

waarde van hun overige bezit stijgen en kunnen in de toekomst wellicht nieuw bezit aan hun portefeuille 

2

MAB Development (voorheen MAB Bouwfonds) is betrokken geweest bij 
een tweetal projecten in de creatieve industrie. Eén daarvan is het Post-CS 
gebouw op het Oosterdokseiland in Amsterdam, een gebied van ongeveer 
250.000 m2. Eén van de bestaande gebouwen, het Post CS gebouw, stond 
al zes jaren leeg en vormde daarmee een sterke ‘non-reclame’ voor de 
omgeving. MAB Bouwfonds besloot hier met minimale investeringen een 
‘hippe’ plek van te maken die in staat zou zijn een flow te bewerkstelligen 
naar het gebied. Er lag geen programmatisch concept aan ten grondslag. 
Door samen te werken met een lokale ondernemer met een breed netwerk 
in de lokale, creatieve sector, kwamen ze tot een selectie van creatieve 
ondernemers waaronder architecten, ontwerpers en reclame-bedrijven. 
Daarnaast is op initiatief van MAB Bouwfonds het Stedelijk Museum van 
Amsterdam uitgenodigd om in het Post CS gebouw een tijdelijke vestiging te 
openen tijdens de verbouwing van de hoofdvestiging. Veel van de startende 
ondernemers van het Post-CS gebouw, zijn in enkele jaren uitgegroeid tot 
professionele creatievelingen die na sluiting van het gebouw toe waren aan 
een nieuwe bedrijfsomgeving. 
MAB Bouwfonds was ervan overtuigd dat het Post CS gebouw culturele 
gebruikers moest krijgen om de beoogde doelstellingen te behalen. Het 
gebouw is onlangs gesloten en wordt nu afgebroken. In de omgeving is 
inmiddels de Openbare Bibliotheek van Amsterdam geopend; een groot 
succes. Het initiatief was bedoeld als gebiedsmarketinginstrument. 
Mensen moesten het gebied weer op de fiets weten te vinden en de 
potentiële gebruikers van de toekomstige ontwikkelingen moesten alvast 
naar het gebied toegetrokken worden. Hoewel het project geïsoleerd gezien 
in commercieel opzicht geen goede investering was, leverde het voor het 
gehele gebied een grote plus op.

Gebaseerd op interview met Anna Vos en Hans-Hugo Smit van MAB 
Development

BOX 1: VOORBEELD PROJECTONTWIKKELAAR MAB DEVELOPMENT

Club 11: Een van de succesvolle initiatieven van startende 
ondernemers in het Post-CS gebouw. 

(Foto: imagine.youropi.com)



toevoegen. De overheid ziet de aantrekkingskracht van de wijk en stad op nieuwe ondernemers en bewoners 

omhoog gaan. De gebruikers van de creatieve broedplaatsen hebben tot slot baat bij een aantrekkelijke, 

inspirerende leefomgeving en kunnen zich door de revitalisatie beter in de maatschappij manifesteren. 

Om de revitalisering van de wijk te optimaliseren is het belangrijk om te voldoen aan de randvoorwaarden 

waarbinnen de creatieve broedplaats het best gedijt. Hiermee zijn de belangen van de gebruikers een 

indirect belang van de overige betrokken actoren geworden.

2.2.6 Drie praktijkvoorbeelden en omgang met belangen

De twee voorbeelden in box 3 & 4 laten zien hoe er in het buitenland door private partijen creatieve 

broedplaatsen ontwikkeld en geëxploiteerd zijn. Hieruit komen enkele middelen voort waarmee met 

tegenstrijdige belangen omgesprongen kan worden.

De voorbeelden laten zien dat lage huurprijzen en zelfwerkzaamheid niet noodzakelijkerwijs bedreigd 

worden bij private initiatieven en zelfs tot de doelstellingen van commerciële, ontwikkelende beleggers 

kunnen horen. Huurdifferentiatie en zelfbeheer zijn essentiële onderdelen die de basis vormden van de 

ontwikkelingen die de projectontwikkelaars voor ogen hadden. Ze reageerden simpelweg op een reële 

marktvraag naar uitgaansgelegenheden met een alternatief karakter en het marginale karakter van creatieve 

broedplaatsen gaven dit concept kracht. Indien deze werkwijze regelrecht gekopieerd zou worden naar de 

Nederlandse context, zou men op twee bezwaren stuiten. 

Zelfbeheer gaat in de Nederlandse traditie om meer dan alleen het zelf bepalen van de inrichting. De 

Nederlandse broedplaatsgroepen bepalen ook zelf wie als huurder wordt toegelaten in vrijkomende 

ateliers. Dit zou ondervangen kunnen worden door de creatieve broedplaats aan één beheerder te verhuren. 

Deze verhuurt het pand onder aan de gebruikers. De onderverhuurder kan een stichting zijn die door de 

broedplaatsgebruikers zelf wordt opgesteld. De belegger verhuurt het pand zo slechts aan één partij in 

plaats van aan vele kleine partijen. 

Het tweede bezwaar betreft de vereiste schaalgrootte om voldoende differentiatie in de prijzen aan te 

Red Concepts focust zich op de ontwikkeling van creative city 
zones: creatieve deelgebieden op de rafelranden van een stad. 
Doordat de creatieve industrie hun core-business is, dienen deze 
ontwikkelingen niet zoals bij de meeste andere commerciële 
ontwikkelaars afgeleide motieven zoals imagoverbetering van 
de organisatie of verbetering van de verstandhouding met de 
gemeente. Zij hebben van de creatieve industrie een werkveld 
gemaakt waar ze voldoende financiële rendabiliteit weten te 
behalen. De creatieve industrie eindigt voor Red Concepts dan 
ook niet bij de creatieve broedplaatsen. Die vormen voor hun 
de onderkant van de markt. Een hoofdkantoor voor bijvoorbeeld 
een creatief bedrijf als MTV is het andere uiterste, maar valt 
binnen de range van de creatieve industrie. De werkwijze van 
Red Concepts kenmerkt zich door betrokkenheid van het begin 
tot het eind; vanaf de conceptontwikkeling tot in de beheersfase 
waarin ze zorgdragen voor een consequente doorvoering van het 
oorspronkelijke concept.

Gebaseerd op interview met Lisette Mattaar van Red Concepts.

BOX 2: VOORBEELD ONTWIKKELENDE BELEGGER RED CONCEPTS

Hoofdkantoor MTV Networks, Amsterdam: Het luxe segment van de creatieve 
industrie.(Foto: Max van Aerschot Architect)
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kunnen brengen. De meeste broedplaatsen in Nederland zijn met gemiddeld ongeveer 2.000 m2 BVO 

(afgeleid van het gemiddelde van de 40 Amsterdamse broedplaatsen die de meerderheid van het totale 

aantal broedplaatsen in Nederland vormen) beduidend kleiner dan de twee voorbeelden.

2.3 Ontwikkel- en exploitatieproces 

Creatieve broedplaatsen vormen een bijzondere markt waarin de betrokken actoren soms tegenstrijdige 

belangen hebben. Saris e.a. (2008) stellen zich de vraag of een andere markt als de creatieve industrie 

daarom ook om een ander ontwikkel- en exploitatieproces vraagt dan de reguliere vastgoedmarkten. Zijn 

antwoord is tweeledig doordat hij een verschil ziet tussen de gebruikers van de creatieve industrie. Enerzijds 

is er de ‘gevestigde’ creatieve industrie (bekende architectenbureaus en mediabedrijven) en anderzijds is 

er het basis- en middensegment; waartoe creatieve broedplaatsen behoren. Voor alle segmenten geldt dat 

de projectontwikkeling ten opzichte van de reguliere vastgoedmarkten vooral verschilt doordat het aan de 

2

In 1996 werd op het terrein van een verlaten aardappelfabriek, 
aan de rand van het centrum van München, Kunstpark-Ost 
geopend. Het betrof een terrein van ongeveer 600.000 m2 
waarmee de grondeigenaar en de gemeente geen raad wisten. 
Ondernemer en Hallenmogul Wolfgang Nöth verwierf het recht 
om het terrein voor een periode van drie jaar te ontwikkelen als 
alternatief uitgaanscentrum in combinatie met kleinschalige 
werkruimten en ateliers. Vooral kunstenaars en beoefenaars van 
creatieve beroepen toonden interesse en binnen een half jaar 
was alles verhuurd. Er werd een systeem van huurdifferentiatie 
bedacht waarbij de huurprijs afhankelijk werd gemaakt van 
de gemaakte omzet. Dat kwam er in de praktijk op neer dat 
de kleinschalige creatieve bedrijfjes werden gesubsidieerd 
door de op het terrein gevestigde uitgaansgelegenheden. 
Achter Kunstpark-Ost was ook een stevige marketingmachine 
aanwezig die de oude fabriek als merk promootte. De huurders 
hadden een flinke vrijheid om hun eigen werkruimte vorm te 
geven. Zo werd één van de fabriekshallen omgebouwd tot het 
grootste ateliergebouw van München. Het was voor Nöth van 
het grootste belang om Kunstpark-Ost een marginaal karakter 
te laten behouden. Dit paste immers goed bij de functie als 
alternatief uitgaanscentrum. Hij weerde alle elementen die 
op regulering zouden kunnen duiden zoals het plaatsen van 
brievenbussen en prullenbakken. Het Kunstpark was zo’n 
succes dat het contract verlengd werd tot 2003. Een deel 
van de aardappelfabriek bleef in gebruik als uitgaans- en 
werkruimte. Bijna alle creatieve bedrijfjes konden een nieuw 
contract afsluiten met de nieuwe eigenaar. De overige functies 
kregen opnieuw een tijdelijke locatie op een naastgelegen 
fabrieksterrein. In 2006 werd in het noorden van de stad de 
echte opvolger van het Kunstpark geopend; Kunstpark-Nord. 

Gebaseerd op Particuliere culturele broedplaatsen (Arnoldus, 
2005)

BOX 3: VOORBEELD KUNSTPARK-OST IN MÜNCHEN, DUITSLAND

Kunstpark-Ost: Een alternatief uitgaanscentrum met kleinschalige 
werkruimten en ateliers. (Foto: panoramio.com)



specifieke huisvestingsvoorwaarden van de creatieve markt moet voldoen (zie paragraaf 2.1). Het verdere 

ontwikkelings- en exploitatieproces verschilt voor de gevestigde creatieve industrie niet van de reguliere 

markt. Maar het basis- en middensegment van de creatieve industrie, verreweg het overgrote deel, gedraagt 

zich minder volgens de klassieke wetten van de groei. Creatief blijven heeft een veel hogere prioriteit dan 

de groei van het bedrijf. Het ontwikkelings- en exploitatieproces voor deze markt vereist nieuwe strategieën 

waarbij rekening wordt gehouden met dit afwijkende groeiproces. Diverse auteurs hebben hun licht laten 

schijnen over mogelijke strategieën voor het ontwikkelings- en exploitatieproces voor dit segment van de 

creatieve industrie.

2.3.1 Ontwikkelingsmodel De Venetiaanse brug

Onderzoeksbureau De Stad bv. heeft een model ontworpen voor het ontwikkelings- en exploitatieproces van 

de creatieve industrie. Dit model wordt de Venetiaanse Brug genoemd en hecht veel waarde aan het creëren 

van een identiteit waarmee de belangentegenstellingen van de deelnemende partijen overbrugd kunnen 

worden (zie figuur 6). Om tot een identiteit te komen moet eerst een fase van divergeren doorlopen worden 

waarin een coalitie gevormd wordt. Geïnteresseerden komen en gaan, ideeën en belangen worden met 

elkaar gedeeld en er is veel interactie. Het resultaat van deze eerste fase is de identiteit. Nadat de identiteit 

ontstaan is, breekt een fase van convergeren aan. In deze fase worden de plannen geconsolideerd, neemt 

de ruimte voor nieuwe participanten en ideeën af en staat de samenwerking centraal om tot een goede 

uitvoering van de ontstane identiteit te komen. 

In 1990 werd het ruim twee hectare grote fabrieksterrein van 
de custardfabriek gekocht door projectontwikkelaar SPACE (the 
Society for the Promotion of Artistic and Creative Enterprise). 
De eerste maanden na aankoop van Custard Factory werden 
gekenmerkt door spontaniteit in planning en ontwikkeling. De 
eerste huurders betrokken de fabrieksgebouwen nog voordat 
enig renovatiewerk was verricht. Toen bleek hoe groot de 
animo was, werd renovatie in een stroomversnelling gebracht. 
Ook werden er nieuwbouwplannen ontwikkeld. Custard 
Factory is uitgegroeid tot een cultureel district met meer 
dan 200 ateliers en kleinschalige bedrijfsruimten, met cafés, 
galerieën, een nachtclub en (ambachts)winkeltjes. Er werken 
zo’n 800 kunstenaars en creatieve ondernemers. Plannen voor 
toekomstige ontwikkelingen bevatten woon/werkappartementen, 
een internationaal ontwerpcentrum en een klein, luxe hotel. 
Custard Factory verliest steeds meer zijn marginale karakter 
en wordt een centrale uitgaansplek in Birmingham. Dankzij de 
uitgaansfunctie is er ook ’s avonds levendigheid op het terrein 
en kan er een systeem van huurdifferentiatie toegepast worden. 
De huurprijzen voor de ateliers kunnen laaggehouden worden 
doordat voor andere ruimten een relatief hoge huurprijs gevraagd 
kan worden. De ontwikkelaar promoot zelfwerkzaamheid van de 
huurders. Hij staat open voor nieuwe ideeën over het gebruik van 
de panden die door de huurders worden aangedragen.

Gebaseerd op Particuliere culturele broedplaatsen (Arnoldus, 2005)

BOX 4: VOORBEELD CUSTARD FACTORY IN BIRMINGHAM, ENGELAND

Devonshire Works, onderdeel van het Custard Factory terrein: Tijdelijk cultureel 
district wachtende op herontwikkeling. (Foto: Wikipedia Commons)
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2.3.2 Exploitatiemodel Gradual Finance

Van Straaten & Maverick (2008) hebben voor de exploitatie van creatieve broedplaatsen het Gradual 

Finance Model ontwikkeld. Dit model is toegespitst op de specifieke wijze waarop de gebruikers van de 

creatieve broedplaats, de creatieve ondernemingen, groeien en waarde ontwikkelen. De reden om hierop 

toe te spitsen is dat de meest succesvolle exploitatie van creatieve broedplaatsen behaald blijkt te worden 

door in te spelen op de eigenzinnige groei van de gebruikers. Daar waar bij traditionele processen vooral 

bij aanvang geïnvesteerd wordt in het te ontwikkelen vastgoed, vervolgens een moment van oplevering 

plaatsvindt en tot slot het exploitatieproces begint (figuur 7), raden Van Straaten & Maverick (2008) 

voor creatieve broedplaatsen een geleidelijker investeringsproces aan waarbij steeds functies worden 

toegevoegd. Het ontwikkelings- en exploitatieproces verlopen zo meer parallel dan in het traditionele 

proces. Dit model heeft grote invloed op de conceptontwikkelingsfase. Hierop wordt aan het einde van 

deze paragraaf teruggekomen.

Een geleidelijk investeringsmodel wordt door Straaten & Maverick (2008) vanwege een drietal redenen 

aangeraden. Ten eerste wordt kapitaal dat bij aanvang geïnvesteerd wordt, vooral in het vastgoed 

geïnvesteerd (omdat dat bij aanvang immers de enige aanwezige investeringsoptie is), terwijl een 

broedplaats juist om relatief weinig investeringen in het vastgoed vraagt. Ten tweede verhoogt de grote 

aanvangsinvestering de druk om snel de kosten te willen vereffenen terwijl de waardeontwikkeling die 

broedplaatsen teweeg brengen, voortkomt uit vernieuwingsprocessen die om tijd vragen. Tot slot is de kans 

dat er later nog geïnvesteerd wordt kleiner, terwijl broedplaatsen het nodig hebben om gedurende hun ‘weg 

naar volwassenheid’ impulsen te krijgen door middel van de toevoeging van nieuwe functies. Het Gradual 

Finance Model (figuur 8) heeft als doel geleidelijk aan waarde toe te voegen aan de broedplaats door steeds 

nieuwe functies te ontwikkelen. Volgens het model zouden dan de volgende vier fasen doorlopen worden:

Fase 1: creatief milieu

Fase 2: interactiemilieu

Fase 3: transactiemilieu

Fase 4: transformatiemilieu
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figuur 6 - de venetiaanse brug, de stad bv bron: naar saris e.a. (2008)



Bij aanvang dient het pand een dusdanig lage aanvangswaarde te hebben dat het behalen van waardecreatie 

een redelijk grote kans heeft. Er moet, zo stellen Straaten & Maverick (2008), in de eerste fase een creatief 

milieu samengesteld worden waar gebruikers tegen lage kosten gebruik van kunnen maken. De inkomsten 

worden in deze fase gegenereerd uit tijdelijke initiatieven zoals tentoonstellingen en workshops. Langzaam 

zal dit creatieve, experimentele milieu overgaan in een interactiemilieu (fase 2) waarin de broedplaats voor 

toegevoegde waarde gaat zorgen omdat het een plek is van ontmoeting, netwerken en synergie. De creatieve 

ondernemers worden vaker gevraagd voor opdrachten en de tijdelijke exploitaties nemen in omvang 

toe waardoor de broedplaats een meer extravert karakter begint te krijgen. Horeca en meer gevestigde 

instellingen kunnen deel uit gaan maken van de broedplaats en het proces versterken. Na verloop van 

tijd zal een deel van de creatieve ondernemers steeds meer contacten onderhouden met consumenten 

en het reguliere bedrijfsleven en bevinden we ons in het transactiemilieu (fase 3). De consumenten en het 

bedrijfsleven worden aangetrokken door de producten, de beleving en de recreatieve elementen van de 

broedplaats. Dit deel van de gebruikers zal in staat zijn onder marktconforme voorwaarden op de locatie te 

huisvesten of is het experimentele karakter van de broedplaats ontgroeid en vestigt zich in de vierde fase op 

de reguliere creatieve productiemarkt; het transformatiemilieu.

Om dit te kunnen doen dient men daar in de conceptfase al rekening mee te houden. Volgens Straaten & 

Maverick (2008) zijn in die fase de volgende drie punten van belang: 

1. De opbrengstkansen bij eindgebruikers

2. Mogelijkheden voor dienstverlening aan de huurders zodat zij optimaal kunnen renderen

3. De zorg dat het concept voor meer zorgt dan de som der delen

2.4 Reflectie en onderzoeksmodel

Een creatieve broedplaats wordt gedefinieerd als een complex van werk- en oefenruimten, al dan niet in 

combinatie met woonruimten, voor een samenwerkende groep van hoofdzakelijk creatieve ondernemers 

en daarnaast maatschappelijke organisaties en exploitanten van publieke voorzieningen, waar zij onder 

beleggingswaarde beleggingswaarde
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figuur 8 - gradual finance model, de stad bv
bron: naar straaten & maverick (2008)
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de juiste financiële en facilitaire condities en in een inspirerend klimaat hun werk kunnen produceren en 

presenteren, niet primair gericht op commercieel succes.

Met het oog op het ontwikkelen van concepten voor creatieve broedplaatsen zijn de volgende kenmerken 

van belang: de tegenstrijdige belangen van partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en/of exploitatie 

van een creatieve broedplaats en de rol die het concept speelt in de ontwikkelings- en exploitatiestrategieën 

die speciaal voor creatieve broedplaatsen zijn ontwikkeld. De tegenstrijdige belangen van de partijen die 

bij de ontwikkeling en/of exploitatie van een creatieve broedplaats betrokken zijn, zijn tot de volgende vier 

terug te brengen:

1. Sociale doelstellingen corporaties/overheid versus cultuurinnovatie en weinig inhoudelijke inmenging: 

Een oplossing moet gezocht worden in het vinden van overeenstemming over de eisen die met betrekking 

tot de maatschappelijke betrokkenheid van creatieve ondernemers gesteld worden.

2. Lage huren versus gezonde financiële exploitatie: Huurdifferentiatie kan een uitweg bieden en kan bereikt 

worden door de functies die geen marktconforme huur op kunnen brengen te mengen met meer rendabele 

functies. Huursubsidie behoort ook tot de mogelijkheden, maar kan leiden tot meer inhoudelijke inmenging 

door de partij die de subsidie verstrekt.

3. Lage huren versus langdurige exploitatie: Als langdurige exploitatie aan dezelfde groep gebruikers 

nagestreefd wordt, is het noodzakelijk om de omzet van de creatieve ondernemers te stimuleren door 

bijvoorbeeld gebruik te maken van het Gradual Finance Model.

4. Zekerheid versus zelfwerkzaamheid en kortlopende huurcontracten gebruikers: Als oplossing kan gedacht 

worden aan het verhuren van de creatieve broedplaats aan één beheerder. Deze verhuurt het pand onder 

aan de gebruikers. De belegger verhuurt het pand zo slechts aan één partij in plaats van aan vele kleine 

partijen en is geen slachtoffer van de onvoorspelbaarheid en minimale organisatiegraad van de gebruikers.

De vijf actoren delen ook een gemeenschappelijk belang. De grote gemene deler bij de ontwikkeling van 

creatieve broedplaatsen is de revitalisering van een deel van de stad. De actoren hebben ieder andere 

redenen waarom dit voor hun van belang is. De randvoorwaarden waarbinnen creatieve broedplaatsen een 

optimale revitalisering tot gevolg hebben, worden hierdoor voor alle actoren een interessant gegeven.

Dat conceptontwikkeling juist voor creatieve broedplaatsen van groot belang is, blijkt uit twee recentelijk 

ontstane ontwikkelings- en exploitatiestrategieën. Deze modellen houden rekening met de grote hoeveelheid 

tegenstrijdige belangen en het afwijkende groeiproces van creatieve ondernemingen. De tegenstrijdige 

belangen kunnen volgens het model De Venetiaanse Brug (figuur 6) het beste overbrugd worden door 

te werken met een sterk concept, een integrale identiteit van het project. Het afwijkende groeiproces 

van creatieve ondernemingen is het uitgangspunt voor het financieringsbeleid van het Gradual Finance 

Model (figuur 8). Hierin wordt gepleit voor het belang van een geleidelijk investeringsbeleid dat past bij 

de groeifasen van creatieve ondernemingen. Het betekent dat er bij aanvang van de ontwikkeling relatief 

weinig geïnvesteerd moet worden zodat er later financiële ruimte is voor impulsen. Dit betekent dat er in 

het concept sterk rekening moet worden gehouden met aanvullingen door de tijd heen. Het concept kan 

niet ‘ineens’ geïmplementeerd worden, maar wordt geleidelijk aan steeds verder gerealiseerd.
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Bovenstaande reflectie leiden tot de volgende invulling van het onderzoeksmodel.
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“Creativiteit krijgt in het kader van citymarketing, profilering en imagebuidling 
een bijzondere plaats toebedeeld: het moet niet alleen optreden als multiplier voor 

investeringen, maar moet tegelijkertijd de kwaliteit van het stedelijke leven (wonen, 
werken, recreëren) verbeteren en de herkenbaarheid van de stad bevorderen.”

Cor Wijn (2003)

3THEORIE - HOOFDSTUK

Stedelijke waarde van creatieve broedplaatsen



Ruimte voor tijdelijke initiatieven in het Klok-gebouw, Eindhoven
(Foto: panoramio.com)
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3. De stedelijke waarde van creatieve broedplaatsen

In de klassieke benadering van vastgoedontwikkeling wordt rekening gehouden met investeringen en 

opbrengsten; met de economische waarde in de sfeer van grond en vastgoed. In dit onderzoek kijken we 

naar de stedelijke waarde van vastgoed. Hierbij worden factoren die in het openingscitaat worden genoemd 

zoals een verbetering van de kwaliteit van samenleven en het voorzieningenniveau ook gezien als een vorm 

van waardecreatie. In andere woorden; welke impact heeft het vastgoed op de wijk of stad? Om deze vraag 

te beantwoorden voor creatieve broedplaatsen is gebruik gemaakt van literatuur die direct betrekking heeft 

op creatieve broedplaatsen, maar vooral ook van literatuur die betrekking heeft op de creatieve industrie 

in algemene zin en op culturele voorzieningen of activiteiten die mogelijk deel uit zouden kunnen maken 

van creatieve broedplaatsen. De verschillende effecten op de wijk of stad zijn verdeeld onder ruimtelijke, 

sociale, economische en culturele impact. 

3.1 Ruimtelijke impact 

Culturele voorzieningen blijken een aanzienlijke invloed te kunnen hebben op de omgeving waarin zij staan. 

Daarom worden zij door ontwikkelaars, overheid en woningcorporaties ingezet als middel om invloed uit 

te oefenen op de revitalisering van een deel van de stad. Dit fenomeen wordt door Stern & Seifert (2007) 

culture-based revitalisation genoemd. Een andere term is culture oriented economic development (Russo & 

Borg, 2006). In dit rapport noemen we dit de ruimtelijke impact van creatieve broedplaatsen:

De ruimtelijke impact van creatieve broedplaatsen stoelt daarmee op de veranderingstheorie zoals 

beschreven door Kam (2008). De veranderingstheorie stelt dat bepaalde activiteiten (input) leiden tot 

resultaten, waarmee op korte of lange termijn effecten worden gerealiseerd (outcome). De input wordt in 

dit verhaal gevormd door de investering in de broedplaats. De output bestaat uit de creatieve activiteiten 

die een sociale, economische en/of culturele impact als resultaat hebben. De outcome is de uiteindelijke 

ruimtelijke impact; de revitalisering van een deel van de stad (zie figuur 10). Hoewel de input, de broedplaats, 

in grote lijnen gelijk blijft, zijn de resultaten, output en outcome afhankelijk van de context. Betreft het een 

woonwijk of een verlaten deel van de stad? Beide processen worden op de volgende pagina toegelicht.

De ruimtelijke impact van creatieve broedplaatsen is het proces waarbij de inzet van creatieve broedplaatsen 
van invloed is op de revitalisering van achtergebleven, soms zelfs ‘overbodige’ delen van de stad.

!

inputs
creatieve broedplaats

maatregelendoelen outputs
creatieve activiteiten

resultaten
soc./eco./cult. impact

outcome
ruimtelijke impact

figuur 10 - van doelen naar outcome bron: ecorys (2006), bewerking door de auteur



3.1.1 Ruimtelijke impact in woonwijken - gentrification

Wanneer creatieve broedplaatsen worden ingezet vanwege hun invloed op de revitalisering van woonwijken 

sluiten ze aan bij een familie van strategieën die worden samengevat als de waardegeoriënteerde 

wijkaanpak. Dit is een benadering die door Kam (2008) wordt samengevat als interventies in wijken die 

waarde creëren. De waardecreatie wordt tot stand gebracht via twee wegen. Enerzijds wordt er gewerkt aan 

een meer gewilde wijk en anderzijds aan een meer gezonde wijk (zie figuur 11). Doordat investeringen in 

wijken leiden tot een hogere waardering van de wijk door bewoners, wordt op termijn een hogere waarde 

van het vastgoed bereikt. Het gaat hier om fysieke ingrepen zoals de renovatie van woningen, het toevoegen 

van voorzieningen of het verbeteren van de infrastructuur. Daarnaast gaan bewoners beter functioneren, 

wat zal leiden tot lagere kosten voor sociale en zorgvoorzieningen. De maatregelen in deze categorie zijn 

vaak meer individueel gericht. “Het mes snijdt aan twee kanten: hogere baten en lagere kosten.” Dit principe 

is gevisualiseerd in onderstaand schema. Een meer gezonde wijk leidt ook tot een meer gewilde wijk, maar 

het type investering is verschillend. (Kam, 2008)

Bridge (2006), Gertler (2004), Jones e.a. (2003), Russo & Borg (2006) en Stern & Seifert (2002) zijn auteurs 

die vooral hebben geschreven over de veranderingen die in een wijk optreden als deze gezonder en meer 

gewild wordt. Zij doen dit vanuit verschillende perspectieven. Bridge (2006) beschrijft de ruimtelijke impact 

aan de hand van de veranderende bevolkingssamenstelling en verschuiving op de balans van economisch 

naar cultureel kapitaal. Gertler (2004) belicht de rol van de creatieve klasse door de verschillende fasen 

van revitalisering heen. Hij beroept zich daarbij vaak op een longitudinale studie van Jones e.a. (2003) 

waarin de ruimtelijke impact van de ontwikkeling van drie creatieve voorzieningen in Canada is gemeten. Zij 

beschrijven het proces dat in zowel de Engels- als Nederlandstalige literatuur gentrification wordt genoemd: 

“Gentrification typically occurs when a higher class of people moves into a neighbourhood, makes improvements to property 

that cause market prices and tax assessments to rise, and so drives out the previous, lower-class residents. 

- Zukin (1989)

Dit proces wordt in het dagelijks taalgebruik ook wel Het Jordaan-effect genoemd, hiermee wordt 

gerefereerd naar een van de bekendste voorbeelden van gentrification in Nederland, de Amsterdamse 

Jordaan. De traditionele wetenschappelijke literatuur is  omvangrijk en voornamelijk gebaseerd op studies 

in Amerikaanse steden. In de oorspronkelijke omschrijving van het proces gaat de aandacht vooral uit naar 

particuliere investeerders die kleinschalige kapitaalinjecties geven in een wijk. Deze investeringen kunnen 

grootschalige gevolgen hebben zoals in het geval van gentrification. In de Europese context, en zeker in 

gebiedsexploitatie

gezonde wijken

gewilde wijken

investeringsruimte
door lagere kosten

investeringsruimte
door hogere opbrengst

investeringen gericht op
bewoner als consument

investeringen gericht op
bewoner als producent

figuur 11 - principes van waardecreatie bron: mulder (2006)



de Nederlandse, is er echter vaak sprake van een door de overheid geïnitieerd en gedreven proces (Boisen 

& Schou Jakobsen, 2003). Het inzetten van creativiteit als katalysator voor gentrification is geen nieuw 

fenomeen. Verschillende pausen hebben in Rome, Italië, bewust kunstenaars gehuisvest om een impuls te 

geven aan bepaalde wijken en de stad als geheel. Rond Piazza del Popolo zijn de effecten van deze impulsen 

nog duidelijk terug te vinden, de drie divergerende straten die aan het plein ontspringen zijn vandaag de 

dag nog steeds de meest vooraanstaande locaties voor galerie en exclusieve modezaken (Wukitsch, 2001).

Russo & Borg (2006) laten zien hoe het gevaar dreigt dat de creatieve industrie door dit proces uiteindelijk 

ten onder gaat aan zijn eigen succes. Om dat te voorkomen geven zij aan hoe de creatieve industrie tijdens 

het revitaliseringsproces ondersteund zou moeten worden. Op basis van deze studies laat de ruimtelijke 

impact van de creatieve industrie op een wijk zich in drie fasen beschrijven. 

Fase 1: Dit is de fase waarin een cultureel gezelschap probeert op te bloeien in een wijk waarin de huisvesting 

goedkoop en het economische kapitaal gering is. Hoewel deze wijk ooit in goede staat verkeerde, is het 

in deze fase een visueel onaantrekkelijke, technisch achtergebleven en voor investeerders oninteressant 

deel van de stad (Bridge, 2006). Een wijk hoeft niet altijd aan alle kenmerken te voldoen. De sociale 

samenstelling van een dergelijke wijk wordt aanvankelijk vaak gedomineerd door de lagere middenklasse 

(Gertler, 2004). Gedurende de eerste fase komt daar de reguliere middenklasse bij (box 5). Zij maken met 

weinig economische middelen esthetische aanpassingen aan hun woningen (Gertler, 2004).

Fase 2: In de tweede fase is de waardering van de omgeving toegenomen dankzij het dynamische en creatieve 

straatleven. Zowel bewoners, retailers en creatieve ondernemingen nemen er graag hun intrek (Gertler, 

2004; Jones e.a., 2003) (box 6). Galeriehouders worden soms opgevolgd door retailers in een duurder 

marktsegment of met een grotere omzet. Die worden weer op de voet gevolgd door vastgoedinvesteerders 

die hier een nieuwe markt zien ontstaan. Grondprijzen, huren en huizenprijzen stijgen en reflecteren de 

toegenomen populariteit (Gertler, 2004; Jones e.a., 2003). De esthetische aanpassingen waarmee nieuwe 
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Jones e.a. (2003) ondersteunen met twee casestudies enkele 
processen die tijdens de eerste fase in gang worden gezet. De 
eerste casestudy betrof een voormalig warenhuis dat in 1995 
omgebouwd is tot appartementen en ateliers. Over de periode 
1996-2001 hebben de omliggende appartementenblokken een 
aanzienlijke demografische verandering doorgemaakt met 
een toename in het aantal bewoners dat in de dienstensector 
werkzaam is (in het bijzonder in de sectoren kunst en cultuur, 
sport en vrije tijd en management). Het aandeel hoogopgeleiden 
steeg van 14% naar 31%, evenals het aantal kunstgaleries en 
winkels voor kunstenaars (+4%) en het aantal restaurants en bars 
(+3%). Parallelle metingen in controlegebieden zorgen ervoor dat 
de externe validiteit van de resultaten redelijk hoog is. De interne 
validiteit is eveneens sterk door het grote aantal indicatoren dat 
gekozen is om de ontwikkeling van de wijk in beeld te brengen. 
De gekozen indicatoren behelzen zowel sociale, economische als 
culturele facetten. 
 

Jones e.a. (2003)

BOX 5: VOORBEELD WOONMILIEU FASE 1 - TORONTO, CANADA

Toronto Outdoor Art Exhibition: Zoals vele andere steden heeft Toronto 
ontdekt dat kunstenaars en creatieven een impuls kunnen geven aan de stad. 
Meer dan 500 kunstenaars exposeren en verkopen op dit jaarlijkse event hun 
werk aan meer dan 100.000 bezoekers. (Foto: toronto.ca)
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buurtbewoners zich in de eerste fase nog van de lagere middenklasse probeerden te onderscheiden, 

zijn vrijwel gemeengoed geworden. De wijk wordt meer en meer bevolkt en bewoond door leden van 

de professionele middenklasse (Bridge, 2006). Bridge (2006) baseert deze uitspraak op de uitkomsten 

van interviews naar beweegredenen en wooncarrières die gehouden zijn met bewoners die hun woning 

probeerden te verkopen in een wijk die zich al enige tijd in fase 2 bevond. Zowel cultureel kapitaal als 

economisch kapitaal nemen in deze fase toe, maar de laatste kent een snellere stijging (Bridge, 2006).

Fase 3: In de derde fase spelen projectontwikkelaars een belangrijke rol. De esthetische waarde van de 

woningen en het culturele leven worden unaniem erkend door inwoners, investeerders en buitenstaanders 

en is volledig geabsorbeerd in de vastgoedprijzen. Grote ateliers zijn opgesplitst in kleinere ruimten. Het 

proces van upgraden en herstructureren dat in gang is gezet door de kunstenaars heeft er uiteindelijk toe 

geleid dat zij naar een andere wijk moeten trekken. De ruimtes voldoen niet meer aan hun financiële en 

functionele eisen (Gertler, 2004). Hiermee verschraalt het culturele kapitaal en wordt het vervangen door 

economisch kapitaal (Bridge, 2006). Het gemeentelijk investeringsbeleid speelt in deze fase een cruciale 

rol omdat het succes op de korte termijn gevolgen kan hebben voor de leefkwaliteit van de wijk en op de 

Stern & Seifert (2002) signaleerden een relatie tussen de 
revitalisatie van wijken in Chicago en de aanwezigheid 
van creatieve voorzieningen. Het betreft een longitudinaal 
onderzoek over de periode 1990-2000. Voor het aantonen van 
de revitalisatie van een wijk gebruikten zij twee indicatoren 
die passen binnen de definitie van ruimtelijke impact die in 
dit rapport gehanteerd wordt: gemiddelde inkomen en aantal 
bewoners. De data is verkregen bij het US Census Bureau, een 
onafhankelijke instelling die structureel gegevens verzamelt over 
inkomen, armoede en wijken. Deze twee zijn uitgezet tegen het 
aantal creatieve voorzieningen dat binnen een straal van 800 
meter aanwezig was. Hun bevindingen waren dat 15% van de 
wijken die in 1990 met een ‘laag gemiddeld inkomen’ werden 
bestempeld, in 2000 een hoger gemiddeld inkomen en een 
groter aantal bewoners had. 15% was daarmee gerevitaliseerd. 
De wijken met een groot aantal creatieve voorzieningen hadden 
twee keer zo vaak de status van gerevitaliseerd bereikt als de 
wijken met weinig creatieve voorzieningen. De auteurs geven 
aan dat hun onderzoek niet vaststelt of het resultaat werkelijk 
het gevolg is van de aanwezigheid van creatieve voorzieningen. 
Het zou ook andere oorzaken kunnen hebben. Wel geven ze 
een mogelijke verklaring voor deze relatie. De verklaring is dat 
de meeste creatieve voorzieningen in een wijk vier van de vijf 
keer worden bezocht door mensen van buiten de desbetreffende 
wijk. Cultuur bouwt op deze manier ‘geografische’ bruggen. Een 
dergelijke brug kan bijvoorbeeld bestaan uit de ‘ontdekking’ van 
een restaurantje vlakbij de creatieve voorziening of een woning 
die te koop of te huur staat. Op deze manier worden mensen naar 
de wijk toegetrokken met als gevolg dat het aantal bewoners en 
wellicht ook het gemiddelde inkomen stijgt.

Stern & Seifert (2002)

BOX 6: VOORBEELD WOONMILIEU FASE 2 - CHICAGO, VERENIGDE STATEN

Logan Square Neighbourhood: Een revitaliserende wijk die een impuls heeft 
gekregen door de aanwezigheid van kunstenaars. De voormalige arbeiderswijk 

wordt nu gepositioneerd als een van de aantrekkelijkste locaties in de stad. 
(Foto: nhdbuzz.com)



lange termijn voor de economie van de stad (Russo & Borg, 2006). De nieuwe bestemmingen van de 

kunstenaars liggen vaak steeds verder van het stadscentrum vandaan en na enkele malen de derde fase van 

dit model te hebben bereikt, ontstaat de kans dat de stad geen plekken meer kent die aan de financiële en 

functionele eisen van de kunstenaars voldoen. De kunstenaars zoeken dan andere steden op met gevolgen 

voor de leefkwaliteit en investeringsklimaat van de eerste stad van dien. De gemeente en investeerders 

hebben hier de taak mogelijkheden te scheppen voor het behoud van het creatieve potentieel in de wijk en 

om de attractiviteit van de wijk – en op termijn de attractiviteit van de stad – te waarborgen (Russo & Borg, 

2006) (box 7).

3.1.2 Ruimtelijke impact in verlaten delen van de stad

Het proces dat optreedt wanneer een creatieve broedplaats wordt ingezet vanwege hun invloed op de 

transformatie van verlaten delen van de stad komt in grote lijnen overeen met het gentrificationproces 

dat in wijken optreedt. Na een periode van verval en veel leegstand, worden de gebouwen bewoond door 

kunstenaars die op zoek zijn naar ruimte die betaalbaar is, voldoet aan hun functionele eisen op het gebied 

van ruimte en licht en de mogelijkheid biedt om wonen en werken te combineren. Het creatieve gezelschap 

probeert voldoende publiek te bereiken en een netwerk te creëren (box 8). Hoewel kunstenaars in deze 

fase een centrale rol spelen, is het volgens Gertler (2004) belangrijk te realiseren dat andere creatieve 

ondernemingen zich al in een vroeg stadium bij hun voegen. 

3

De Zuidelijke IJ-oever is in de negentiende eeuw ontstaan dankzij 
de komst van de trein. De oever is een verzameling van eilandjes 
waarop de treinsporen en het Centraal Station zijn aangelegd met 
daarlangs kades en pakhuizen ten behoeve van op- en overslag 
van goederen. Doordat de havenactiviteiten verplaatsten naar het 
westelijk havengebied, raakte de zuidelijke IJ-oever verlaten en in 
verval.
Krakers en kunstenaars gingen dit gebied bewonen, maar in de 
jaren negentig had de gemeente haar plannen voor het gebied 
klaar. Het moest een moderne stedelijke omgeving worden 
waar in de directe nabijheid van de stad gewoond, gewerkt en 
gerecreëerd kon worden. Om de plannen te realiseren is er veel 
gesloopt. Het gevolg daarvan was dat de kunstenaars en krakers 
gedwongen werden elders een nieuwe plek te vinden. Vaak was 
dit niet meer mogelijk binnen de stadsgrenzen van Amsterdam 
en vonden ze een plek in de regio. 
De gemeente werd door diverse partijen gewaarschuwd dat 
Amsterdam zonder de kunstenaars tot een lome monumentenstad 
zou verworden. De reactie van de politiek kwam in de vorm 
van het Broedplaatsenbeleid, waarvoor 35 miljoen euro werd 
gereserveerd. Dit beleid had als doel ervoor te zorgen dat er in 
de gespannen vastgoedmarkt van Amsterdam actief gezocht zou 
worden naar locaties die als broedplaats konden functioneren. 

Gebaseerd op persberichten en Nieuwe Ideeën voor oude gebouwen 
(Saris e.a., 2008)

BOX 7: VOORBEELD WOONMILIEU FASE 3 - ZUIDELIJKE IJ-OEVERS, AMSTERDAM

Pakhuis De Zwijger: Op de zuidelijke IJ-oevers in Amsterdam het enige 
overgebleven bolwerk voor creativiteit na de herontwikkeling.  
(Foto: damer.com)
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Volgens Russo & Borg (2006) zouden de creatieve voorzieningen ondersteund moeten worden door deze 

te clusteren of door een platform aan te bieden dat de basis kan vormen voor een cultureel netwerk in de 

stad. Dit wordt geconcludeerd op basis van een groot aantal gegevens afkomstig uit centrale databases 

van onafhankelijke instellingen over vier steden in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 

Eindhoven). Het advies voor deze fase luidt dat de juiste marketing ervoor kan zorgen dat bedrijven de 

stad als een aantrekkelijke vestigingskeuze zien. De communicatiestrategie zou zich moeten richten op 

tolerantie, diversiteit en ‘hipheid’ (Russo & Borg, 2006). De toegenomen dynamiek zorgt er ook hier voor 

dat retailers en andere ondernemers zich tot het gebied aangetrokken voelen (box 9). Stijgende grond- en 

huurprijzen reflecteren deze toename in populariteit en kunnen er toe leiden dat ook hier de creatieve 

ondernemers die het proces oorspronkelijk in gang hebben gezet hier moeten vertrekken.

Een essentieel verschil van dit proces met de ruimtelijke impact van creatieve broedplaatsen die in woonwijken 

In het noordwesten van Hengelo, dichtbij het centraal station 
en de binnenstad, kwam in de jaren negentig het voormalig 
industrieterrein van Hazemeyer leeg te staan. De historische en 
karakteristieke industriële panden zijn grotendeels behouden 
gebleven. In 2000 kocht de Van Hoogevest Groep uit Amersfoort 
het terrein. De intentie was om woningen, kantoren en winkels te 
ontwikkelen. Echter, de bestemmingsplannen van de gemeente 
van Hengelo lieten dit niet toe. 
In 2005 besloten de gemeente en de Van Hoogevest Groep zich met 
de Hazemeyerlocatie aan te sluiten bij het initiatief Proeftuinen 
Creatieve Economie van Stad bv. Dit was een initiatief genomen 
door een coalitie van gemeenten, eigenaren van oude industriële 
panden, gebiedsontwikkelaars, de creatieve sector en Habiforum. 
In de periode 2005-2008 hebben zij aan de hand van zeven 
projecten getracht te leren hoe de herontwikkeling van en voor 
de creatieve economie gedaan kan worden. Hazemeyer was één 
van die zeven projecten. In het kader van dit initiatief zijn plannen 
gemaakt voor de herontwikkeling van de Hazemeyerlocatie. Deze 
rustten op drie peilers: 

1. het huisvesten van kunst, cultuur en multimediafuncties;
2. aandacht voor de wijkeconomie en het creëren van 
mogelijkheden voor starters; 
3. focus op ambachtelijk ontwerp en productie (d.m.v. 
broedplaatsachtige omgevingen).

De waardevolle gebouwen staan, in afwachting van verdere 
restauratie deels nog leeg. Een aantal van de gebouwen heeft een 
tijdelijke invulling gekregen. In 2006 gebeurde dit nog sporadisch, 
later regelmatig (2007) en inmiddels intensief. De activiteiten 
dragen bij aan publiciteit en enthousiaste reacties van inwoners 
en ondernemers. De programmering en de mogelijkheden van 
Hazemeyer staan nu goed op het netvlies van de Hengeloër. 

Gebaseerd op Nieuwe Ideeën voor oude gebouwen (Saris e.a., 
2008)

BOX 8: VOORBEELD INDUSTRIËLE LOCATIE - HAZEMEYER TERREIN, HENGELO

Hazemeyer terrein: Een industriële locatie in de beginfase van revitalisering, 
met creatieviteit als drijfveer.

(Foto: flickr.com)
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optreedt, is dat er bij aanvang geen bewoners aanwezig zijn. De output van de creatieve broedplaatsen in 

verlaten delen van de stad hoeft zich daardoor niet te richten op maatregelen op individueel niveau met 

een meer gezonde wijk als resultaat, maar alleen op maatregelen met een gewilde locatie als resultaat. De 

outcome, een gerevitaliseerd stadsdeel, is daarentegen grotendeels gelijk.

Figuur 12 biedt een overzicht van de indicatoren van en de onderzoekers naar de ruimtelijke impact van 

creatieve broedplaatsen en de activiteiten die erin plaats zou kunnen vinden.

3

De NDSM-werf ligt op de noordelijke IJ-oever en bestaat uit industriële 
gebouwen van de Nederlandse Dok- en Scheepvaart Maatschappij (NDSM) 
die in 1984 werden verlaten. Ontwikkeling van het gebied was te kostbaar 
en zowel de markt als de overheden wisten niet op welke markt deze 
locatie zich kon richten. Vele partijen bogen zich over het vraagstuk van de 
toekomst van de NDSM-werf.
Ondertussen vestigden kunstenaars zich op de werf. Ze bouwden ateliers 
onder de hellingbanen waarvandaan vroeger de schepen het water ingleden. 
De locatie werd in het land bekend als festival- en evenemententerrein en als 
de locatie waar sinds de jaren negentig een broedplaats uitgroeide tot een 
unieke kunstenaarskolonie met een kunstenaarsdorp in de NDSM-loods.
Na enige tijd hadden de plannen voor de toekomst van de NDSM-werf meer 
vorm gekregen. Hierbij had het stadsdeel Amsterdam-Noord veel lering 
getrokken uit de gevolgen van de ontwikkelingen op de zuidelijke IJ-oever 
(zie box 7). De nieuwe plannen voor de NDSM-werf bieden dan ook ruimte 
voor zowel commerciële als niet-commerciële activiteiten. Het huidige 
vrijzinnige karakter zal niet voor 100% behouden kunnen blijven, maar het 
kunstenaarsdorp, de evenementen en de festivals blijven een belangrijke rol 
spelen in de nieuwe ontwikkeling.
Het nieuwe concept wordt bepaald door de plannen van concept- en 
gebiedsontwikkelaar Red Concepts en het initiatief Kinetisch Noord. Het 
concept Mediawharf heeft er voor gezorgd dat partijen als MTV, IdtV en 
Discovery Channel er hun hoofdkantoor al hebben gevestigd. In de nabije 
toekomst komt het hoofdkantoor van de HEMA hier bij. Het initiatief 
Kinetisch Noord – waarin krakers en kunstenaars van de Zuidelijke IJ-oever 
zijn verenigd – behelst een broedplaats van 20.000 m2 in de NDSM-loods 
met daarin een complete stad met skatepark, atelierwoningen, festivals en 
activiteiten. Dit initiatief is al gerealiseerd en zal in ieder geval behouden 
blijven tot 2027.

Gebaseerd op Nieuwe Ideeën voor oude gebouwen (Saris e.a., 2008)

BOX 9: VOORBEELD INDUSTRIËLE LOCATIE - NDSM-WERF, AMSTERDAM

Het Kraanspoor: Het begon als persoonlijke missie van de 
Amsterdamse architecte Trude Hooykaas om nieuw leven te 

blazen in dit bijzondere industriële erfgoed langs de noordelijke 
IJ-oevers.(Foto: fghbank.nl)



3.2 Sociale impact

Sociale impact wordt gekenmerkt door individuele en maatschappelijke veranderingen en is typisch een 

gewenst effect van investeringen die gericht zijn op het creëren van een gezonde wijk. Daarover is men het 

in de literatuur redelijk eens. Er lijkt een soort consensus te bestaan over de definitie ervan. Het verschil 

tussen de studies wordt gevormd door de indicatoren die gebruikt worden om de sociale impact te meten. 

In de meeste studies wordt de sociale impact daarom niet eens meer gedefinieerd. Een paar voorbeelden 

van definities uit de begintijd van het onderzoek naar de sociale impact: “The social impact is those effects 

that go beyond the artefacts and the enactment of the event or performance itself and have a continuing influence 

upon, and directly touch, people’s lives” (Landry e.a., 1993) en “The social impact is the effects on people and 

the way in which they relate” (Lingayah, 1996). Maar de volgende definitie verwijst het duidelijkst naar de 

impact op zowel individueel als maatschappelijk niveau en vormt daarom de basis voor de definitie van 

sociale impact die in dit onderzoek gehanteerd zal worden: “Social impacts include all social and cultural 

consequences to human population of any public or private actions that alter the ways in which people live, 

work, play, relate to another, organize to meet their needs, and generally cope as members of society” (Burdge 

& Vanclay, 1996). De definitie van de sociale impact van een creatieve broedplaats luidt voor dit onderzoek 

daarom als volgt:

In 1993 verscheen in Engeland het boek The Social impact of the arts van Landry e.a. (1993). Hiermee brak 

een fase aan waarin onderzoek werd verricht naar de sociale impact van cultuur. Een invloedrijke studie 

is Matarasso’s studie Use or Ornament. The social impact of the participation in arts (1997). Dit onderzoek 

zorgde voor een brede erkenning van de bijdrage van de culturele sector aan de sociale ontwikkeling van 

bewoners in de omliggende wijken. Het was het eerste document dat het onderwerp vol onder de aandacht 

wist te brengen van beleidsmakers en stedelijke ontwikkelaars in Engeland (Landry, e.a., 2004). Het artikel 

biedt een bijzonder overzichtelijk methodologisch raamwerk waarmee de diversiteit van de sociale impact 

onderscheiden wordt. Van dit methodologische raamwerk wordt in dit hoofdstuk gebruik gemaakt om de 

verschillende resultaten uit de literatuur te structureren. De resultaten van Matarasso’s eigen studie komen 

Ruimtelijke Impact Indicatoren Bronnen
Gentrification Stijging gemiddelde inkomen Gertler (2004); Jones e.a. (2003); Bridge (2004)

Stijging aantal hoogopgeleiden Gertler (2004); Jones e.a. (2003); Bridge (2004)

Hoger voorzieningenniveau Gertler (2004); Jones e.a. (2003)

Groter aantal bouwvergunningen Gertler (2004); Jones e.a. (2003); Bridge (2004)

Stijging private culturele investeringen Russo & Borg (2006)

Stijging publieke culturele investeringen Russo & Borg (2006)

Groter aantal creatieve voorzieningen Gertler (2004); Jones e.a. (2003)

Stijging ozb-waarde Gertler (2004); Jones e.a. (2003); Bridge (2004)

Afname werkloosheid Stern & Seifert (2002)

Afname criminaliteit Stern & Seifert (2002)

Hogere mate van kunstparticipatie Stern & Seifert (2002)

figuur 12 - ruimtelijke impact: indicatoren en bronnen bron: de auteur

De sociale impact van creatieve broedplaatsen is de verandering in de wijze waarop mensen (niet de 
broedplaatsgebruikers) leven, werken, spelen, met elkaar omgaan, samenwerken en deel uitmaken van de 
maatschappij.

!
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hier ook in terug omdat het ruim tien jaar later nog steeds één van de meest uitgebreide onderzoeken is 

naar de sociale impact van de creatieve industrie in wijken. Net als de andere literatuur die behandeld zal 

worden, concentreert Matarasso’s studie zich op de impact van de creatieve industrie bij actieve participatie 

van bewoners aan kunstprojecten. De reden daarvoor is dat in de politieke discussie dit de vorm is waarin 

de creatieve industrie de meeste sociale impact wordt toebedacht (Matarasso, 1997).

3.2.1 Persoonlijke ontwikkeling

Volgens Matarasso (1997) betreft persoonlijke ontwikkeling de verandering bij mensen op een individueel 

niveau zoals zelfvertrouwen, onderwijs, vaardigheden en sociale netwerken. Iedere kunstenaar zal beseffen 

dat kunst en cultuur vaak een transformatie te weeg brengt bij de persoon die er mee in aanraking komt. 

Per slot van rekening is dat doorgaans ook het doel van kunst. Een aantal conclusies uit Matarasso’s studie 

naar de impact van deelname aan kunstprojecten op persoonlijke ontwikkeling zijn de volgende:

- 80% heeft meer zelfvertrouwen over waartoe hij/zij in staat is;

- 34% heeft besloten een training of cursus te gaan volgen;

- 79% heeft nieuwe vaardigheden geleerd door te participeren;

- 16% heeft een ander beeld gekregen van zijn/haar rechten;

 

Het onderzoek van Stern & Seifert (2002) biedt een kwantitatieve ondersteuning van de stimulans die 

kunstparticipatie kan geven aan de persoonlijke ontwikkeling. Ze hebben aan respondenten die deelnamen 

aan kunstprojecten (aantal onbekend) gevraagd hoe vaak ze participeerden in andere kunstprojecten, 

andere buurtactiviteiten en/of cursussen. Het deelnemen aan andere cursussen en buurtactiviteiten is een 

goedgekozen indicator voor persoonlijke ontwikkeling omdat in cursussen en buurtactiviteiten vaak nieuwe 

vaardigheden en contacten worden opgedaan. De conclusie is dat respondenten die vaker in kunstprojecten 

participeren over het algemeen meer cursussen volgen en aan andere buurtactiviteiten deelnemen. De 

groep die het vaakst in kunstprojecten participeren namen 50% vaker deel aan andere activiteiten dan de 

respondent die een gemiddeld aantal keer participeert in kunstprojecten. Er is echter geen vergelijkbare 

informatie beschikbaar waar de participatie in sportprojecten of politieke bewegingen als uitgangspunt 

genomen wordt. Of de actieve participatie in kunstprojecten de werkelijke oorzaak is geweest, kan dus niet 

met zekerheid vastgesteld worden. Hoewel bekend is op basis van welk aantal respondenten de correlatie 

gevonden is, geeft dit niet voldoende informatie over de externe validiteit. Dit komt doordat het totaal aantal 

bewoners van de wijken waaruit de respondenten komen, niet bekend is. De keuze van de wijken is ook niet 

onderbouwd waardoor ook daarover niets gezegd kan worden.

Michalos (2004) ontdekte onder willekeurig geselecteerde bewoners van de stad Prince George in Canada 

onder andere de volgende correlaties tussen kunstprojecten en persoonlijke ontwikkeling:

- 64% vond het een intellectuele uitdaging;

- 60% vond dat het hielp gedachten, gevoelens en vaardigheden aan anderen te tonen;

- 57% vond dat het hielp sociale vaardigheden te ontwikkelen;

- 71% vond dat het hielp zijn/haar creativiteit te ontwikkelen;

Gemiddeld zegt 68% een positieve impact te constateren van kunstprojecten op de persoonlijke 
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ontwikkeling. Van de 2500 vragenlijsten die Michalos (2004) uitgestuurd heeft, zijn er 315 (13%) ingevuld 

en teruggestuurd. 13% is de laagste respons-rate die het onderzoeksinstituut waarbij Michalos aangesloten 

is ooit heeft behaald. Doordat procedures zoals onderzoeksontwerp, verspreidingstechnieken, tijd van het 

jaar, publiciteit en begeleidende brief echter gelijk waren als andere keren, is het mogelijk dat de meeste 

bewoners niet geïnteresseerd waren in het onderwerp kunstparticipatie. Dit wordt ondersteund door het 

feit dat de bewoners die de vragenlijst ingevuld terugstuurden, een bovengemiddelde interesse zeggen te 

hebben in kunst en cultuur. De groep blijkt achteraf niet representatief te zijn geweest voor de inwoners van 

de stad. Er bleken relatief veel vrouwen en hoogopgeleiden meegedaan te hebben. De resultaten kunnen 

daarom niet gegeneraliseerd worden voor grotere groepen, maar wellicht wel voor de groep bewoners die 

al een bovengemiddelde interesse hebben voor kunst. Het onderzoek kent daarom echter niet voldoende 

externe validiteit. De wijze waarop de stellingen in de vragenlijst opgesteld waren, kent vaak het gevaar 

voor het geven van gewenste antwoorden. Echter doordat de respondenten hier niet slechts met ja of nee 

moesten antwoorden, maar op een vijfpuntsschaal aan konden geven in welke mate ze het eens waren 

met de stelling is dit gevaar deels geweken.Terwijl de effecten moeilijk te onderzoeken en bewijzen zijn, 

wordt, vooral in Engeland, frequent bewonersparticipatie opgenomen als voorwaarde en doelstelling voor 

creatieve broedplaatsen (box 10).

3.2.2 Sociale cohesie

Sociale cohesie is volgens Jeanotte (2008) de mate waarin individuen bereid zijn met elkaar samen te 

werken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Matarasso sluit hierbij aan en benadrukt dat duurzame 

wijken en samenwerkende wijkbewoners het doel vormen van het stimuleren van sociale cohesie. Het gaat 

bijvoorbeeld om het creëren van netwerken tussen buurtbewoners, creëren van begrip voor verschillende 

culturen en leeftijden en het verminderen van isolement en sociale exclusie. Een aantal conclusies uit 

Matarasso’s studie over de participanten aan kunstprojecten:

Een voorbeeld van één van de onderzochte projecten van 
Matarasso (1997) is het kunstenaarscentrum Redlees Art & 
Craft Stables in het park van Hounslow, in het westen van 
Londen. De gemeente biedt in dit voormalige achtiende eeuwse 
stallencomplex tegen een lage huurprijs onderkomen aan 
kunstenaars in verschillende fasen van hun carrière. De gemeente, 
met veel ervaring in het ondersteunen van mogelijkheden voor de 
kunst- en vrijetijdssector, zorgt ervoor dat de kunstenaars en de 
omwonenden niet geisoleërd van elkaar leven. Als tegenprestatie 
voor de lage huur verzorgt iedere kunstenaar gedurende één uur 
per week een workshop of ander educatief programma voor de 
omwonenden. 
Een belangrijk event vindt plaats op de verjaardag van de Redlees 
Stables; ongeveer 1.500 mensen nemen deel aan workshops voor 
kinderen en andere activiteiten. 
Het complex opende in 1995 en functioneert nog altijd als 
creatieve broedplaats. Behalve bovengenoemde activiteiten is 
de galerij iedere zondag geopend voor publiek. Meer dan 20 
kunstenaars en creatieven exposeren en verkopen dan hun werk.

BOX 10: VOORBEELD BEWONERSPARTICIPATIE BIJ KUNSTPROJECTEN - LONDEN, ENGELAND

Redlees Studios (voormalige Redlees Art & Craft Stables): Kunstenaarscentrum 
in Isleworth, Hounslow - in het westen van Londen, waar kunstenaars in ruil 

voor lage huur educatieve programma’s voor omwonenden verzorgen.
(Foto: picasaweb.com)
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- 92% heeft nieuwe vrienden gemaakt;

- 56% heeft geleerd over culturen van anderen;

- 92% wil graag meewerken aan lokale projecten.

De sociale impact van actieve participatie in kunstprojecten die Wali e.a. (2002) heeft geconstateerd, 

sluit aan bij Matarasso’s idee over sociale cohesie. Hun kwalitatieve onderzoek bij 12 casestudies in 

Chicago vermeldt dat informele kunstprojecten de kloof tussen verschillende culturen het beste weten 

te overbruggen door kunstenaars met verschillende leeftijden en culturen samen aan het project te laten 

werken. Daarnaast moeten de projecten op toegankelijke locaties plaatsvinden. Op deze manier wordt 

bij veel verschillende typen bewoners vertrouwen gewekt en worden velen aangesproken. Hierdoor doen 

bewoners van verschillende leeftijden en culturen mee en wordt respect en begrip voor andere culturen 

en diversiteit in de hand gewerkt. Hun tweede conclusie betreft de bijdrage van kunstprojecten aan het 

versterken van het engagement van bewoners voor de buurt. Het engagement wordt volgens Wali e.a. 

(2002) versterkt doordat deze projecten de mogelijkheid bieden kritiek te leveren en te ontvangen, kennis 

met elkaar te delen, meningen en creativiteit te uiten en ideeën voor verbetering te opperen en uit te voeren. 

Dit bevordert tolerantie en vertrouwen in elkaar en leidt vaak tot overeenstemming over uit te voeren 

initiatieven om de buurt te verbeteren. Wali e.a. (2002) verzamelden data door middel van observaties, open 

interviews, gestructureerde interviews, focus groepen en vragenlijsten. Daarnaast is er gebruik gemaakt van 

data van de US Census Group en expert interviews.

De resultaten van het kwalitatieve onderzoek van Stern & Seifert (2002) ondersteunen de positieve relatie 

tussen de participatie in kunstprojecten en de sociale cohesie. De indicatoren voor sociale cohesie zijn 

beiden gericht op de jeugd, namelijk spijbelen en jeugdcriminaliteit. De keuze voor het aantal spijbelaars 

als indicator voor sociale cohesie is goed, al is het slechts één van de vele mogelijke indicatoren waarmee 

sociale cohesie gemeten kan worden. Spijbelen wordt gezien als typisch probleem dat voorkomen 

zou kunnen worden als individuen meer met elkaar samenwerken en bereid zijn gemeenschappelijke 

doelen te bereiken. Kortom, als er een sterkere sociale cohesie is. Het betreft voor het aantal spijbelaars 

een momentopname van de stad Philadelphia in 1997. De relatie tussen jeugdcriminaliteit en actieve 

participatie in kunstprojecten is gevonden op basis van een longitudinaal onderzoek over de periode 1995-

1999. Wijken, bestempeld met een laag gemiddeld inkomen maar met uiteenlopende scores op het gebied 

van kunstparticipatie door bewoners, zijn uitgezet tegen de mate waarin kinderen in die wijk spijbelen en 

jeugdcriminaliteit in die wijk voorkomt. De bevinding is dat wijken met veel kunstparticipatie drie keer zo 

weinig spijbelaars en bijna zeven keer zo weinig jeugdcriminaliteit kenden. Ze geven zelf aan dat het uit 

hun onderzoek onmogelijk is om te bepalen of het verminderde aantal spijbelaars en de verminderde mate 

van jeugdcriminaliteit daadwerkelijk het gevolg is van een verhoogde mate van kunstparticipatie. Er is een 

kans dat hetzelfde resultaat bereikt zou kunnen worden door participatie in bijvoorbeeld sportprojecten. 

De externe validiteit van het onderzoek lijkt hoog doordat de gebruikte data informatie bevat van héél 

Philadelphia en álle kinderen tussen de 10 en 17 jaar. Hierdoor is de kans groot dat de gevonden resultaten 

ook opgaan voor kinderen uit die leeftijdscategorie in andere steden. 

De correlatie tussen participatie in kunstprojecten en sociale cohesie werd aan de hand van diverse 

indicatoren ook door Michalos (2004) aangetoond: 
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- 68% vond dat het helpt verschillen tussen mensen te accepteren;

- 70% vond dat het de sociale interactie tussen hem/haar en anderen bevordert;

- 31% ontmoette bij dergelijke projecten veel van zijn/haar huidige vrienden;

- 63% vond dat het solidariteit tussen buurtbewoners opbouwt.

Gemiddeld 57,5% van de respondenten is het ermee eens dat kunstparticipatie de sociale cohesie bevordert. 

Hoewel de interne validiteit van Michalos’ onderzoek hoog is, is de externe validiteit door de lage responsrate 

en onvoldoende representatieve steekproef laag.

3.2.3 Lokale identiteit

Dit is het thema waar kunstprojecten bewust of onbewust de perceptie van bewoners over hun buurt en 

andere buurtbewoners beïnvloeden. Het gaat hier niet alleen over uiterlijke verschijningsvormen van een 

wijk, maar ook over het gevoel van erbij horen, persoonlijke identiteit en groepsidentiteit. Matarasso’s 

vragenlijst omvatte slechts één vraag op dit vlak, met als resultaat:

- 27% denkt positiever over de buurt waar hij/zij in woont

Met behulp van andere methoden toonde de studie onder andere aan dat deelname aan kunstprojecten het 

volgende te weeg kan brengen:

- De ontwikkeling van trots over lokale tradities en culturen;

- De ontwikkeling van buurttradities in nieuwe buurten;

- Betrekken van bewoners bij programma’s om het imago te verbeteren;

- Aanreiken van redenen voor bewoners om buurtactiviteiten te ontwikkelen.

3.2.4 Voorstellingsvermogen en visie

Er zijn thema’s genoemd waarop de participatie in kunst impact heeft die ook opgaan voor de impact van 

goed buurtwerk, sport of vrijwilligerswerk. Een thema dat echter vrijwel uniek is voor kunstprojecten is 

voorstellingsvermogen en visie. Dit richt zich op creativiteit, visies en het omzetten van risico’s in uitdagingen. 

Matarasso heeft in zijn onderzoek ontdekt dat participatie in kunstprojecten onder andere bijdraagt aan:

- Participanten stimuleren hun waarden en motivatie te ontdekken;

- Mensen aanmoedigen risico’s in uitdagingen om te zetten;

- Scheppen van nieuwe verwachtingen over wat mogelijk en wenselijk is;

- Verrijken van de dagelijkse praktijk van professionele werknemers.

Kwantitatief toonde een tweetal vragen het volgende aan:

- 36% heeft zijn/haar ideeën over het een of ander veranderd;

- 56% vond het belangrijk iets creatiefs te doen.
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3.2.5 Gezondheid en welzijn

In Matarasso’s onderzoek zijn geen case studies opgenomen die in zorginstellingen hebben plaatsgevonden. 

De resultaten zijn dus gebaseerd op participatie in kunstprojecten die het verbeteren van de gezondheid 

of het gevoel van welzijn niet als primair doel hadden. Het onderzoek toont aan dat kunstprojecten de 

volgende impact kunnen hebben:

- Een positieve impact op hoe mensen zich voelen;

- Een effectief middel om kennis over gezondheid en welzijn over te dragen (educatie);

- Verhogen van het welzijn van mensen met een slechte gezondheid;

- Voorzien in afleiding.

De vragenlijst toonde het volgende aan:

- 36% heeft zich sinds de participatie gezonder gevoeld;

- 77% heeft zich sinds de participatie gelukkiger gevoeld.

 

De derde en laatste bijdrage van Michalos (2004) is de positieve correlatie tussen participatie in 

kunstprojecten en gezondheid en welzijn. Aan de hand van zes indicatoren voor gezondheid en welzijn gaf 

gemiddeld 75,7% van de 315 respondenten aan dat participatie in kunstprojecten een positieve invloed had 

op hun gezondheid en welzijn: 

- 87% vond dat het een positieve invloed heeft op hun leven;

- 88% vond dat het hielp te ontspannen;

- 84% vond dat het hielp stress los te laten;

- 83% vond dat het bijdraagt aan zijn/haar (emotionele) welzijn.

Hoewel de interne validiteit van Michalos’ onderzoek hoog is, is de externe validiteit door de lage responsrate 

en onvoldoende representatieve steekproef laag.

3.2.6 Methodologie van sociale impact studies

De gebruikte methodologie van enkele onderzoeken is in bovenstaande paragrafen al van commentaar 

voorzien. Sociale impact studies zijn complexe onderzoeken doordat ze vaak moeilijk meetbare variabelen 

meten en geconfronteerd worden met sociaal wenselijke antwoorden. Bijzonder illustratief voor sociale 

impact studies is het onderzoek van Matarasso. Dit onderzoek is één van de meest invloedrijke studies op 

dit gebied geweest en schenkt veel aandacht aan de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Om deze 

redenen wordt er bij de gebruikte methodologie van Matarasso (1997) langer stilgestaan. Deze kritische 

beschouwing van de wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd geeft een goede indruk van de zorg waarmee 

omgesprongen moet worden met onderzoeksresultaten van social impact studies in het algemeen. Ook 

biedt het leermomenten voor verder onderzoek naar de sociale impact van de creatieve industrie.

Bij Matarasso’s studie waren 90 verschillende kunstprojecten verspreid over Europa en de Verenigde Staten 

betrokken. Hiervan zijn 60 projecten tot in detail geanalyseerd en geëvalueerd. 600 participanten hebben 

bijgedragen aan het onderzoek door deel te nemen aan interviews en discussies. In totaal hebben 513 

participanten de vragenlijst ingevuld waarvan de resultaten hieronder getoond zullen worden. 

3



Het onderzoek van Matarasso (1997) kent geen interne validiteit omdat de verzamelde data geen antwoord 

kunnen geven op de hypotheses van zijn onderzoek. Ten eerste waren veel van zijn hypotheses niet te 

observeren of te meten. Bijvoorbeeld: “Participatie in kunstprojecten kan mensen invloed geven over hoe ze 

door anderen gezien worden”, of “Participatie in kunstprojecten kan mensen meer controle geven over hun eigen 

leven”, of “Participatie in kunstprojecten kan een groep buurtbewoners helpen hun visie verder te ontwikkelen.” 

Matarasso legt niet uit wat men gedaan zou moeten hebben om invloed te verwerven over hoe ze door 

anderen gezien worden, om meer controle te hebben over hun eigen leven en om hun visie verder te 

ontwikkelen. Ten tweede is het verband tussen de vragen uit de vragenlijst en de hypotheses van het 

onderzoek moeilijk te vinden. Ten derde rijst de vraag in welke mate de antwoorden van de deelnemers 

betrouwbaar zijn. Geven ze geen sociaal wenselijke antwoorden? Of laten ze niet hun hoop doorschijnen? 

Ook al mankeren er belangrijke aspecten aan het onderzoek van Matarasso, het is nog altijd een van de 

meest grondige studies die gemaakt zijn over sociale impacts van broedplaatsen, wat de complexiteit van 

social return studies illustreert. 

Sociale Impact Indicatoren Bronnen
Persoonlijke ontwikkeling Verhoogd niveau van zelfvertrouwen Matarasso (1997); Michalos (2004); 

Verhoogd niveau van zelfwaarde Stern & Seifert (2002); Long e.a. (2002);

Verhoogd niveau van zelfontplooiing California Arts Council (2003); Coalter, (2001);

Intellectuele uitdaging Jermyn (2001); Policy Action Team 10 (1999);

Nieuwe activiteiten geprobeerd University of Glasgow, Centre for

Nieuwe cursussen/trainingen gevolgd CCultural Policy Research and Department

Nieuwe vaardigheden geleerd of Urban Studies (2002);

Nieuwe ideeen geuit Americans for the Arts (1997); Everitt

Nieuwe dingen over zichzelf geleerd & Hamilton (2003)

Verbeterd begrip van rechten

Verbeterd begrip van verantwoordelijkheden

Gevoelens geuit

Creativiteit ontwikkeld

Sociale Cohesie Nieuwe vrienden gemaakt Matarasso (1997); Jeanotte (2008); Wali

Hoog aantal deelnemers aan kunstprojecten e.a. (2002); Stern & Seifert (2002); 

Hoge bereidheid tot deelname aan buurtprojecten Michalos (2004)

Ontwikkeling van nieuwe buurtprojecten

Hoge waardering van vrijwilligerswerk

Meer contact met andere generaties/culturen

Meer kennis over andere generaties/culturen

Hoge culturele diversiteit participanten kunstprojecten

Afname (jeugd)criminaliteit

Afname angst voor criminlaiteit

Afname aantal spijbelaars

Verhoogd niveau 'gevoel erbij te horen'

Verhoogd niveau van solidariteit

Lokale identiteit Positiever beeld over buurt Matarasso (1997)

Toegenomen trots over lokale tradities en culturen

Nieuw ontwikkelde buurttradities

Toegenomen betrokkenheid bij imagoverbetering

Verbeterde perceptie over marginale groeperingen

Voorstellingsvermogen en visie Veranderde ideeen Matarasso (1997)

Nieuwe ideeen ontwikkeld

Nieuwe waarden ontdekt

Nieuwe motivatie gevonden

Nieuwe verwachtingen gekregen over mogelijkheden

Verrijking dagelijkse leven van professionele werknemers

Gezondheid en welzijn Verbeterd gevoel over persoonlijke gezondheid Matarasso (1997); Michalos (2004)

Verbeterd gevoel over persoonlijk geluk

Meer ontspannen gevoel

Beter in staat stress los te laten

Verhoogd emotioneel welzijn

figuur 13 - sociale impact: indicatoren en bronnen bron: de auteur
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3.3 Economische impact

Studies naar de economische impact van cultuur betreft meestal de impact van centrumstedelijke 

culturele voorzieningen. Het gaat in deze studies om de economische impact van grootschalige culturele 

voorzieningen zoals opera’s, theaters en musea. Directe en indirecte bestedingen ten gevolge van de 

aanwezigheid en het gebruik van de voorziening zijn hierbij belangrijk. De definitie van de economische 

impact luidt in dat verband als volgt: “Economic impact analysis captures the effects of ‘direct’ expenditures by 

an industry, such as spending for labor, materials and equipment, rent and utilities and of ‘indirect’ spending by 

suppliers to that industry” (The Port Authority, 1993). Bestedingen zijn echter niet de enige indicator waarmee 

de economische impact van creatieve voorzieningen gemeten kan worden. De economische impact is ook 

het effect “on such economic factors’ as the behavior of consumers, businesses, the market, industry (micro), the 

economy as a whole, national wealth or income, employment, and capital (macro)” (Radich, 1987). Men kan er 

echter niet vanuit gaan dat de conclusies van onderzoeken naar centrumstedelijke creatieve voorzieningen 

ook opgaan voor de economische impact van de meer kleinschalige creatieve industrie, laat staan voor 

creatieve broedplaatsen. Daarvoor verschillen creatieve voorzieningen op een centrumstedelijk en de 

creatieve industrie op kleinschalig (wijk)niveau te veel van elkaar. Van deze studies is dan ook geen gebruik 

gemaakt. 

Onderzoek naar de economische impact van cultuur dat wel van toepassing is, betreft de economische 

impact van de creatieve industrie op wijkniveau. Op wijkniveau blijken factoren als werkgelegenheid, 

de waardeontwikkeling van het vastgoed in de omgeving en de aantrekkelijkheid van de stad voor de 

vestiging van nieuwe bedrijven een belangrijke rol te spelen. Ook de ontwikkeling van nieuwe product-

marktcombinaties door slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan, wordt als economische impact 

beschouwd. Dit leidt tot de volgende definitie:

3.3.1 Werkgelegenheid

Terwijl de industriële werkgelegenheid fors afneemt, laat de dienstensector een opvallende groei zien. Om 

de daling van de industriële werkgelegenheid te compenseren en de eenzijdige economische basis van de 

stad te verbreden, wordt er in veel stedelijke gebieden gezocht naar manieren om de werkgelegenheid in de 

dienstensector uit te breiden. De creatieve branche wordt hierbij niet over het hoofd gezien. Er wordt zelfs 

verondersteld dat de creatieve branche veel groeipotentie heeft (Aalst, 1997).

Onderzoek van ABF Research (2008) ondersteunt deze veronderstelling (zie figuur 14). Terwijl in de 

3

De economische impact van creatieve broedplaatsen op de wijk en/of stad is het effect op de werkgelegenheid 
van de stad, de aantrekkelijkheid van de stad voor de vestiging van nieuwe bedrijven, de waardeontwikkeling 
van vastgoed in de wijk en productinnovatie.

!

Index = 100 (1996) Stedelijke wijken Totaal

Prioriteitswijken Aandachtswijken Overige wijken Totaal

Werkgelegenheid Kunst & Cultuur 121 137 137 136 135

Werkgelgenheid Creatieve Industrie 123 140 138 138 146

Totale werkgelegenheid Nederland 111 116 115 115 119

figuur 14 - werkgelegenheid in nederland, 2004 (t.o.v. 1996) bron: abf research, (2008)



periode 1996-2004 de totale werkgelegenheid is gestegen met 19%, is de werkgelegenheid in de creatieve 

industrie gestegen met 46%. Interessant uit hun onderzoek is dat er onderscheid gemaakt is tussen de 

40 prioriteitswijken uit het beleid van minister Vogelaar, 100 andere aandachtswijken, overige stedelijke 

wijken en overige niet-stedelijke wijken. De resultaten laten zien dat in alle type wijken de werkgelegenheid 

in de kunst & cultuur sector en de creatieve industrie (waarvan de kunst & cultuursector deel uitmaakt) 

sterker toeneemt dan de werkgelegenheid over het algemeen. De gebruikte gegevens zijn eenduidig en 

longitudinaal gemeten door onafhankelijke instellingen. Doordat het onderzoek op een nationaal niveau is 

uitgevoerd is de externe validiteit van de resultaten binnen de Nederlandse context hoog. 

3.3.2 Aantrekkelijkheid stad

Als gevolg van de afname van de industriële werkgelegenheid en de bloei van de dienstensector 

zijn er wijzigingen opgetreden in de vestigingspatronen van bedrijven. Hoewel de meer klassieke 

vestigingsvoorwaarden zoals een gunstige ligging en een goede infrastructuur hun belang nog niet hebben 

verloren, zijn deze factoren volgens Aalst (1997) van afnemend belang. Tegenwoordig gaat het veel meer 

om aspecten als leefbaarheid, een goede kennisinfrastructuur en creatieve voorzieningen. Ze zijn sterk 

bepalend voor het prestige en de status van een stad. De aantrekkingskracht van steden op bedrijven wordt 

daarmee niet meer louter gedomineerd door ligging of historie.

De bijdrage van de creatieve industrie aan de aantrekkingskracht van steden op bedrijven is moeilijk te 

meten. Aalst (1997) doet echter verslag van een onderzoek van Friedrichs & Dangschat uit 1993 dat aan 

de hand van interviews, afgenomen bij vertegenwoordigers en managers uit verschillende bedrijfstakken, 

vaststelde dat vrijetijdsvoorzieningen, waaronder culturele voorzieningen als broedplaatsen, niet de 

hoogste prioriteit hebben ten aanzien van de locatiekeuze. Toch vindt een groot deel van de ondervraagde 

managers de aanwezigheid van stedelijke creatieve voorzieningen - na de factoren bereikbaarheid en 

arbeidsmarkt – de belangrijkste factor ten aanzien van het wervende imago en de leefbaarheid van een stad. 

Tot een dergelijke conclusie kwamen ook Myerscough e.a. (1988): “Although cultural amenities were never 

an overriding consideration in the thinking of mover firms, they could be an important supplementary factor.” 

Deze elementen moeten dan wel actief aangeboord, verbeterd en gepromoot worden. Het onderzoek van 

Friedrichs en Dangschat toont volgens Aalst (1997) aan dat daarbij vooral aandacht uit dient te gaan naar 

het wervende imago en de levendigheid van de creatieve voorzieningen.

Grootscholte (2006) onderstreept de positieve bijdrage die de creatieve industrie kan leveren aan 

de verlevendiging van gebieden. De grootste bijdrage wordt geleverd wanneer geprobeerd wordt een 

horizontaal georiënteerde waardeketen te realiseren. Een dergelijke waardeketen wordt gekenmerkt door 

functies die uiteenlopende creatieve disciplines vertegenwoordigen en zich zowel richten op de productie 

als de consumptie van cultuur. Creatieve industrie met een horizontaal georiënteerde waardeketen heeft 

hierdoor vaak een expressief karakter en leent zich daardoor beter voor de verlevendiging van een gebied. 

3.3.3 Productinnovatie

Doordat in creatieve broedplaatsen meerdere creatieve organisaties bij elkaar gevestigd kunnen worden, 

wordt de mogelijkheid gecreëerd een culturele waardeketen samen te stellen. Naast de zojuist behandelde 

horizontaal georiënteerde waardeketen, onderscheidt Grootscholte (2006) in zijn onderzoek ook een 

verticaal georiënteerde culturele waardeketen. Een verticaal geïntegreerde culturele waardeketen wordt 

volgens Grootscholte (2006) gekenmerkt door een samenstelling van functies die gezamenlijk de gehele 

productieketen van een specifieke sector vertegenwoordigen. De focus ligt op de productie en innovatie 
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van de bedrijfstak. Daarnaast leent dit model zich goed voor een financieel gezonde exploitatie en vergt het 

een minder faciliterend optreden van de exploiteur. De keerzijde van een dergelijke culturele waardeketen 

is volgens Grootscholte (2006) dat de plek verhoudingsgewijs een geringere uitstralingswaarde op het 

omliggende gebied heeft dan in het horizontaal georiënteerde model dat bij impact op de aantrekkelijkheid 

van de stad werd benoemd. Hetzelfde geldt voor de impuls die de plek kan geven aan de levendigheid van 

het gebied.

3.3.4 Waardeontwikkeling in omgeving

ABF Research (2007, 2008) heeft de relatie tussen het creatieve voorzieningenniveau van een wijk en de 

gemiddelde vastgoedwaarde van een wijk weergegeven. De indicator voor het creatieve voorzieningenniveau 

van een wijk is de werkgelegenheid in kunst en cultuur. Het bleek dat wijken met meer werkgelegenheid 

in de kunst en cultuur een hogere vastgoedwaarde kennen. Dit gaat op voor zowel aandachtswijken als 

voor de overige stedelijke wijken. Ook in dit geval kan niet met zekerheid gesteld worden dat het creatieve 

voorzieningenniveau de werkelijke oorzaak is van de hoge vastgoedwaarde. 

3.4 Culturele impact

De culturele impact neemt in belang toe. Dit geldt niet alleen voor de culturele impact van de creatieve 

industrie, maar voor de culturele impact in het algemeen. Volgens Hooimeijer e.a. (2001) is de gestegen 

welvaart hier een oorzaak van. De gestegen welvaart heeft ervoor gezorgd dat het accent op behoeften hoger 

in de piramide van Maslow wordt gelegd. Hoewel men zou verwachten dat bij onderwerpen als creatieve 

broedplaatsen en de creatieve industrie de culturele impact centraal staat, is dit niet het geval. Onderzoek 

richt zich vooral op de ruimtelijke, sociale en economische impact van cultuur. Definities van de culturele 

impact van cultuur zijn dan ook niet gevonden. Maar vanuit de bestudeerde literatuur lijkt de culturele 

impact het effect te zijn op de mogelijkheden om cultuur te produceren en op de cultuurproducenten en 

cultuur zelf. Dit leidt tot de volgende definitie:

3.4.1 Aanwezigheid culturele productiemogelijkheden

Creatieve broedplaatsen bieden cultuurproducenten de mogelijkheid zich te ontwikkelen, cultuur te 

produceren en soms ook te vestigen. Door te investeren in creatieve broedplaatsen, wordt de fysieke ruimte 

geboden om dit segment van de bevolking cultuur te laten produceren.

Economische Impact Indicatoren Bronnen

Werkgelegenheid Hoger aantal arbeidsplaatsen Aalst (1997); ABF Research (2008);

Saris e.a. (2008); Aalst (1997);

Aantrekkelijkheid (stad) Hoge prioriteit aanwezigheid creatieve voorzieningen bij Myerscough (1988); Friedrichs & Dangschat (1993);

Vestigingskeuze bedrijven/bewoners Grootscholte (2006)

Innovatie PMC-innovaties/spill-over tussen gebruikers Grootscholte (2006)

Waardeontwikkeling omgeving Hogere ozb-waarde ABF Research (2007); ABF Research (2008)

figuur 15 - economische impact: indicatoren en bronnen bron: de auteur

De culturele impact van creatieve broedplaatsen is het effect op culturele productiemogelijkheden, 
cultuurproducenten en cultuur.

!



3.4.2 Aantrekkingskracht op cultuurproducenten 

Creatieve broedplaatsen kunnen bijdragen aan een tolerant, open en divers leefklimaat. Volgens Florida 

(2002) zijn dit aspecten die een stad of regio aantrekkelijk maken voor de creatieve klasse. Aalst e.a. (2005) 

bevestigen dat een deel van deze stelling ook voor Nederland op gaat. Empirische uitkomsten uit dit 

onderzoek bevestigen dat openheid tegenover nieuwkomers en tolerantie ten opzichte van vrije en creatieve 

activiteiten in een regio van groot belang zijn voor de vestiging van de creatieve klasse. 

Door te investeren in creatieve broedplaatsen wordt een klimaat in de hand gewerkt dat nieuwe 

cultuurproducenten zal aantrekken. Het is belangrijk te realiseren dat het hier om het klimaat gaat dat ontstaat 

door de aanwezigheid van creatieve broedplaatsen. Aalst e.a. (2005) geven aan dat gemeentebesturen 

die denken puur en alleen via investeringen in culturele voorzieningen de creatieve klasse aan te trekken, 

bedrogen uit zullen komen. De creatieve klasse blijkt zich namelijk veel meer te laten leiden door de sociale 

infrastructuur en sociale factoren als tolerantie en openheid dan door de aanwezigheid van sociaal-culturele 

voorzieningen als de creatieve broedplaats. Om tot deze conclusies te komen, hebben Aalst e.a. (2005) 

enkele bivariate analyses uitgevoerd (zie bijlage 1). Hierbij is het weer belangrijk te realiseren dat samenhang 

weinig zegt over een mogelijk causaal verband. 

3.4.3 Cultuurinnovatie

Sargentini (2002) stelt dat de centrale gedachte achter creatieve broedplaatsen is dat zij stimulerend zijn 

voor het ontstaan van nieuwe activiteiten. Samenwerking, kruisbestuiving en synergie zijn de onderdelen 

die tot innovaties leiden. Eckhardt (2007) laat zien dat kruisbestuiving inderdaad veelvuldig in creatieve 

broedplaatsen plaatsvindt. Zij onderzocht de aan- en afwezigheid van stimulerende en belemmerende 

factoren voor kruisbestuiving. Kruisbestuiving wordt door Eckhardt (2007) omschreven als het proces 

dat optreedt binnen een samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen, wanneer de partijen een 

gemeenschappelijk doel nastreven en er uitwisseling ontstaat tussen de partijen. Diversiteit, uiteenlopende 

eigenschappen van gebruikers, de toegankelijkheid van een breed netwerk, openbaarheid en functiemenging 

kunnen kruisbestuiving stimuleren. Maar er zijn ook belemmerende factoren. Top down management 

waarbij alles (inclusief gebouwbeheer) van bovenaf geregeld wordt, geclusterde disciplines, inhoudelijke 

inmenging en een subsidiebeleid dat geen ruimte laat voor experiment zijn daar voorbeelden van. 

Eckhardt (2007) onderzocht dit aan de hand van expertinterviews dat kruisbestuiving een proces is 

dat cultuurinnovatie bevordert en veelvuldig plaatsvindt in creatieve broedplaatsen. De stimulerende 

en belemmerende factoren voor kruisbestuiving destilleerde zij ook uit deze interviews, maar ook uit 

literatuuronderzoek. Over de interviews zijn geen verdere details openbaar gemaakt waardoor over de 

kwaliteit hiervan niets gezegd kan worden.

3.4.4 Behoud van cultuurerfgoed (oude panden)

Hooimeijer e.a. (2001) vergelijken de ontwikkeling van cultuur met persoonlijkheidsontwikkeling: beiden 

zijn continue en betreffen verandering. Een ander overeenkomst is dat het verleden in beide ontwikkelingen 

een belangrijke rol speelt; net zo belangrijk als de innovatie van cultuur, is het behoud van cultuur. De 

zorgvuldige omgang met cultureel erfgoed is een onderdeel waaruit dit blijkt. Davies (1999) stelt dat de 

creatieve industrie een dankbare partner is in de omgang met cultureel erfgoed. Doordat kunstenaars in 

hun zoektocht naar goedkope en grote ruimtes vaak oude industriële panden betrokken, bleven deze in veel 

gevallen gevrijwaard van de sloop. Dankzij de aandacht die de gebruikers op de panden vestigden, werden 

velen zelfs als monumenten herkend. Hooimeijer e.a. (2001) verwijzen voor het belang van het behoud van 
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cultureel erfgoed tot slot nog op de nota Belvedere. Dit is een nota over de relatie tussen cultuurhistorie en 

ruimtelijke inrichting waarin wordt gesteld dat cultuurhistorische kenmerken essentiële fysieke en culturele 

kwaliteiten hebben die ook voor de internationale positionering van het land van groot belang kunnen zijn.

3.5 Reflectie en onderzoeksmodel

In dit hoofdstuk is onderzocht welke impact creatieve broedplaatsen op hun omgeving kunnen hebben. Met 

behulp van wetenschappelijke literatuur is vastgesteld wat de potentiële ruimtelijke, sociale, economische 

en culturele impact van creatieve broedplaatsen is en op welke manier deze impacts bereikt kunnen worden. 

De belangrijkste conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat het vinden van een juiste balans tussen 

de sociale, culturele en economische impact bepalend is voor de mate waarop de gewenste ruimtelijke 

impact van de creatieve industrie op de omgeving behaald wordt (zie figuur 17).

Ruimtelijke impact: De ruimtelijke impact van creatieve broedplaatsen is het proces waarbij de inzet van 

creatieve broedplaatsen van invloed is op de revitalisering van achtergebleven, soms zelfs ‘overbodige’ delen 

van de stad. De literatuur deelt breed de mening dat kunstenaars en de creatieve industrie een belangrijke 

rol vervullen tijdens de revitalisering van achtergebleven gebieden. Dit proces wordt in de literatuur 

gentrification genoemd. Het kan hier zowel om de revitalisering van woonwijken als van meer verlaten 

delen van de stad gaan. Een essentieel verschil hiertussen is dat er bij de verlaten delen van de stad bij 

aanvang geen bewoners aanwezig zijn en bij de woonwijken wel. De output van de creatieve broedplaatsen 

in verlaten delen van de stad hoeft zich daardoor niet te richten op maatregelen op individuele mensen met 

een meer gezonde wijk als resultaat, maar alleen op maatregelen met een gewilde ‘wijk’ als resultaat. De 

Culturele Impact Indicatoren Bronnen

Cultuurinnovatie Aanwezigheid stimulerende factoren voor kruisbestuiving Sargentini (2002); Eckhardt (2007)

Afwezigheid belemmerende factoren voor kruisbestuiving

Samenwerkingsverbanden

Aantrekking op nieuwe cultuurproducenten Aandeel immigranten (openness-index) Florida (2002); Aalst (2005)

Arbeidsmarktparticipatie immigranten (tolerantie)

Oververtegenwoordiging Bohemians (bohemian-index)

Aandeel homoseksuelen (gay-index)

Aantal recreatieve/sociaal-culturele voorzieningen

Aanwezigheid cultuurproducenten Bezettingsgraad door cultuurproducenten

Behouden erfgoed Betrekken leegstaande panden met cultuurhist. waarde Davies (1999); Hooimeijer e.a. (2001)

figuur 16 - culturele impact: indicatoren en bronnen bron: de auteur

Economische impact

Culturele impact

Sociale impact

Ruimtelijke impact=

figuur 17 - sociaal + economisch + cultureel = ruimtelijk bron: de auteur



outcome, een gerevitaliseerd stadsdeel, is daarentegen grotendeels gelijk.

Hoewel velen stellen dat krachtig empirisch bewijs uitblijft, is het wel van belang dat er rekening wordt 

gehouden met het mogelijk optreden van gentrification en dat dit voorkomen kan worden indien dat 

de bedoeling is. Gentrification kan, afhankelijk van de belanghebbende partij, zowel een positief als 

een negatief onderdeel van de ruimtelijke impact van creatieve industrie in wijken worden beschouwd. 

Waardevermeerdering van vastgoed is voor investeerders in veel gevallen het doel van de investering en 

gentrification is daarmee voor hen dus geen slechte ontwikkeling. Gentrification kan echter ook het begin 

van het einde zijn. Het resultaat is immers een wijk waarin de zojuist verworven attractiviteit opnieuw op 

het spel staat en de stad op den duur zijn aantrekkelijke investeringsklimaat verliest. Dit komt niet overeen 

met het doel dat steden en investeerders aanvankelijk met de ontwikkeling van creatieve voorzieningen 

in wijken voor ogen hadden. Zowel voor het bevorderen als voor het voorkomen van gentrification is het 

van belang dat er strategisch omgegaan wordt met de inzet van de creatieve broedplaatsen. Een optimale 

ontwikkeling vraagt daarom om kennis over de impact van die ontwikkeling op het sociale, culturele en 

economische klimaat. Kortom, op de overige drie vormen van impact. 

Sociale impact: De sociale impact van creatieve broedplaatsen is de verandering in de wijze waarop mensen 

leven, werken, spelen, met elkaar omgaan, samenwerken en deel uitmaken van de maatschappij. Het 

onderzoek naar de sociale impact van creatieve ontwikkelingen in wijken is grotendeels kwalitatief van 

aard. Tot de dag waarop kwalitatieve data worden ondersteund door kwantitatieve data zal het onderzoek 

slechts met moeite beleidsmakers en ontwikkelaars kunnen overtuigen van de meerwaarde van creatieve 

broedplaatsen. 

Voor de meeste vormen van sociale impact geldt dat hierop actief in de programmering van de creatieve 

broedplaats gestuurd moet worden. Alleen door actieve participatie van omwonenden in de aangeboden 

(kunst) projecten kan een sociale impact worden behaald. Het is zeer waarschijnlijk dat kunstprojecten 

op grotendeels dezelfde sociale vlakken van invloed zijn als bijvoorbeeld sportprojecten. Sport zal immers 

ook een grote bijdrage leveren aan bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling en gezondheid & welzijn. Dat 

neemt echter niet weg dat kunst en sport op een andere manier van impact zullen zijn op deze gebieden. 

Bovendien treft kunst en cultuur een andere groep mensen dan sport. Dit is kernachtig geformuleerd door 

Matarasso (1997): “Arts projects are different because of those whom they engage, and the quality of that 

engagement.” Door in beide voorzieningen te voorzien wordt dus een grotere groep mensen bereikt dan 

door slechts in een van beide te voorzien. En de mensen die van beide voorzieningen gebruik maken, zullen 

door iedere voorziening op een andere manier beïnvloed worden. Daarnaast toonde het onderzoek aan dat 

de bewoners die een interesse hebben in kunst en cultuur, hier veel positieve ontwikkelingen aan ontlenen. 

Economische impact: De economische impact van creatieve broedplaatsen is het effect op de werkgelegenheid, 

de aantrekkelijkheid van de stad voor de vestiging van nieuwe bedrijven, op productinnovatie en op de 

waardeontwikkeling in de omgeving. Het blijkt dat de verschuiving van de werkgelegenheid van de industriële 

naar de dienstensector er voor heeft gezorgd dat de economische impact van de creatieve industrie sterk is 

toegenomen. De werkgelegenheid van de creatieve industrie heeft een enorme groei doorgemaakt en heeft 

nog steeds veel groeipotentie – ongeacht de wijk waarin deze gevestigd was!

Als gevolg van dezelfde verschuiving in werkgelegenheid is de status en het prestige van een stad een 

belangrijke vestigingsfactor geworden voor bedrijven. Vrijetijdsvoorzieningen, waaronder culturele 

voorzieningen als broedplaatsen, worden na de factoren bereikbaarheid en arbeidsmarkt gezien als 
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belangrijkste factor ten aanzien van het wervende imago van een stad. Dit betekent dat een concept 

voor broedplaatsen exposure, levendigheid en een extravert karakter niet hoeft te mijden. De horizontaal 

georiënteerde waardeketen blijkt een invulling te zijn die het best in staat is levendigheid te creëren.

Indien productinnovatie wordt nagestreefd is een verticaal georiënteerde waardeketen de beste functionele 

invulling van een creatieve broedplaats. De waardeontwikkeling in de omgeving kan door het concept 

worden nagestreefd maar is meer een optelsom van een juiste strategie op zowel sociaal, economisch als 

cultureel vlak en vraagt in iedere wijk om een andere strategie.

Culturele impact: De culturele impact van de creatieve industrie in wijken is het effect op culturele 

productiemogelijkheden, cultuurproducenten en cultuur (waaronder erfgoed). Het onderzoek naar de 

culturele impact van de creatieve industrie staat nog in de kinderschoenen, maar er kunnen wat voorzichtige 

uitspraken worden gedaan. Door een creatieve broedplaats te realiseren neemt in ieder geval de omvang 

van cultuurproductiemogelijkheden toe en dit heeft – hetzij indirect via het klimaat dat daardoor ontstaat – 

aantrekkingskracht op cultuurproducenten. Doordat creatieve ondernemers zich sterk aangetrokken voelen 

tot historische panden die door andere partijen als incourant worden beschouwd, vormt de ontwikkeling van 

een creatieve broedplaats een uitgelezen kans om architectonisch erfgoed te behouden en nieuw leven in 

te blazen. Cultuurinnovatie kan in de conceptuele fase het beste worden nagestreefd door omstandigheden 

te creëren waarbinnen kruisbestuiving wordt gestimuleerd. Een divers huurdersprofiel, functiemenging, 

toegang tot een breed netwerk en openbaarheid zijn factoren die een gunstige invloed hebben op de mate 

van kruisbestuiving. Top-down management, geclusterde disciplines en inhoudelijke inmenging echter niet.

Bovenstaande reflectie leidt tot de volgende invulling van het onderzoeksmodel (zie figuur 18):
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“Er is behoefte om de uiteenlopende profielen van woongebieden te kennen, om 
vervolgens de sterke delen in de etalage te plaatsen en de zwakke  

delen te herprofileren.”
- Kees Dignum (2004)

4THEORIE - HOOFDSTUK

Context van creatieve broedplaatsen



Multi-cultureel festival, Den Haag
(Foto: flickr.com)
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4. Context van creatieve broedplaatsen

Creatieve broedplaatsen kunnen in allerlei verschillende contexten gerealiseerd worden: in een context met 

overwegend een woonmilieu en in een context zonder woonmilieu. De context bepaalt wat de optimale 

stedelijke waarde van een creatieve broedplaats op die plek is. Immers, niet iedere context vraagt om dezelfde 

ruimtelijke impact. Dit vormt aanleiding tot een verdieping in de eigenschappen waarmee contexten zich 

van elkaar onderscheiden. In dit hoofdstuk zal allereerst kort worden ingegaan op de verschillende manieren 

waarmee woonmilieus onderscheiden kunnen worden. Al snel wordt de keuze gemaakt voor een indeling van 

woonmilieus die bruikbare informatie verschaft voor de conceptontwikkeling voor creatieve broedplaatsen. 

Tot slot worden de kenmerken van twee niet-woonmilieus beschreven: kantoren- en industriële locaties.

4.1 Woonmilieu-indelingen

Dignum (2004) onderscheidt vijf soorten woonmilieu-indelingen. De eerste indeling die genoemd wordt, 

is de stedenbouwkundig-morfologische typologie waarbij milieus worden onderscheiden op basis van de 

kenmerken van woningen en de woonomgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van fysieke kenmerken als 

de woningdichtheid, het voorzieningenbereik en het type bebouwing (bv. gesloten bouwblok of naoorlogse 

strokenbouw). In de tweede typologie, de planologisch-ontwerp typologie, wordt onderscheid gemaakt 

naar ensembles van woningsoorten en het bijbehorende imago. De stad wordt hiermee opgedeeld in 

ensembles van bijvoorbeeld eengezinswoningen, maisonnettes of herenhuizen met daaraan gekoppeld 

een beschrijving van het imago en soms ook passende leefstijlen. Bij de leefstijltypologie valt het woonmilieu 

van de stad uiteen in milieus van groepen bewoners met overeenkomende interessesferen. Interessesferen 

zoals mentaliteit en consumptiegedrag worden gekoppeld aan de woondimensie. Wanneer de vorige twee 

indelingen gecombineerd worden, ontstaat de woon-marketingtypologie. Aan klantenprofielen worden dan 

de meest geschikte woningtypen gekoppeld. Tot slot noemt Dignum (2004) de typologie van sociaal-fysieke 

marktcombinaties. Deze typologie wordt gevormd op basis van een dataverzameling over sociale en fysieke 

kenmerken van buurten. Het betreft hier data over de woningvoorraad (zoals eigenwoning- vs corporatiebezit 

en prijsniveaus), de omgeving en sociale kenmerken zoals werkloosheid, gezinssamenstelling en 

bijstandsafhankelijkheid.

In dit rapport wordt gebruik gemaakt van de typologie van sociaal-fysieke marktcombinaties omdat deze 

veel informatie over de verschillende buurten aan het licht brengt waar creatieve broedplaatsen met 

hun programmering op in kunnen spelen. Dit in tegenstelling tot informatie over bebouwingstypen of 

woningkenmerken uit de eerste twee typologieën waar de komst van een creatieve broedplaats nooit 

invloed op zal kunnen hebben. De leefstijl- en woonmarketingtypologie bevat weliswaar informatie over 

consumptiegedrag en mentaliteit van groepen inwoners – factoren die zeker van belang zijn voor het 

concept van een creatieve broedplaats – maar zijn hiermee wat eenzijdig wat betreft informatieverschaffing. 

4.2 Tien woonmilieus

Dignum (2004) heeft een typologie van sociaal-fysieke marktcombinaties opgesteld en daar de buurten 

van Amsterdam in onderverdeeld. In totaal worden er tien woonmilieus onderscheiden die op basis van 



overlappende onderlinge overeenkomsten steeds in groepjes van twee of drie beschreven worden. Bijlage 2 

toont een overzicht van de tien woonmilieus en bijbehorende sociaalfysieke gegevens. Hoewel deze gegevens 

en onderstaande beschrijvingen voor Amsterdam opgesteld zijn, kan op basis van dezelfde sociaal-fysieke 

marktcombinaties ook voor andere steden een soortgelijke indeling van woonmilieus gemaakt worden.

4.2.1 Centrum & centrumrand

Deze milieus liggen in het meest historische deel van de stad en in de aanpalende (veelal negentiende 

eeuwse) gordel. De historische binnensteden en aanpalende wijken van Nederlands grotere steden zijn 

hier mooie voorbeelden van. Er staan vaak woningen van hoge ouderdom en de particuliere huursector 

is sterk vertegenwoordigd. De centrumrand kent daarnaast een groot corporatiebezit, het centrum meer 

eigenwoningbezit. De waarde voor de onroerende zaakbelasting (ozb-waarde) en de sociaal-economische 

situatie zijn hoog ten opzichte van het gemiddelde van de stad. Ruimschoots de helft van de woningen 

wordt door één persoon bewoond en gezinnen zijn in de minderheid. Er wordt krap gewoond. Dit betekent 

dat het aantal kamers gelijk is aan of kleiner is dan het aantal mensen dat er woont. Door de hoge sociaal-

economische status van de bevolking kan men aannemen dat er blijkbaar andere motieven (dan ruim 

wonen) zijn om in deze milieus te willen wonen; voor veel milieus zal gelden dat het culturele aanbod van 

het centrum trekt. Er wonen veel buitenlanders uit westerse landen, maar weinig etnische minderheden. Tot 

slot kent het centrum een hoge mutatiegraad en de centrumrand een mutatiegraad van rond het stedelijk 

gemiddelde. 

4.2.2 Welgesteld stedelijk & aansluiting

Deze milieus kennen een zeer hoog aandeel woningen met een hoge ozb-waarde. Een groot deel van Oud-

Zuid in Amsterdam belichaamt dit woonmilieu. Eigenwoningbezit (in welgesteld-stedelijk) en particuliere 

huursector (in aansluiting) zijn sterk vertegenwoordigd. Er wordt ruim gewoond. De woonmilieus kennen 

een zeer hoge sociaal-economische status en het aandeel werklozen en bijstandsafhankelijken is dan ook 

gering. In welgesteld-stedelijk ligt het aandeel gezinnen op en het aandeel kinderloze stellen boven het 

stedelijk gemiddelde. In het aansluitingsmilieu zijn de alleenstaanden sterker vertegenwoordigd en er wonen 

weinig gezinnen. Het aandeel etnische minderheden is hier laag, maar het aandeel westerse buitenlanders 

hoog. De vergrijzing is hier sterk aanwezig en er wonen veel mensen met zeer lange woonduur. 

4.2.3 Transitie, overgang & stadsvernieuwing

Deze drie woonmilieus hebben met elkaar gemeen dat de sociaal-economische positie laag is; er heerst een 

hoge werkloosheid en grote bijstandsafhankelijkheid. Bovendien is het aandeel etnische minderheden en 

het corporatiebezit groot ten opzichte van het stedelijk gemiddelde. In het woonmilieu transitie zijn deze 

kenmerken het meest dominant. Het aandeel gezinnen ligt op of boven het stedelijk gemiddelde, met in de 

stadsvernieuwingsmilieus relatief veel alleenwonenden. De allochtone gezinnen vinden vaak een passende 

woning in de transitiemilieus en de kleinere allochtone huishoudens in de stadsvernieuwingsmilieus. 

Specifiek voor het overgangsmilieu moet gezegd worden dat er ook nog relatief veel autochtone gezinnen 

wonen. Deze groep maakt plaats voor etnische minderheden en zal overgaan in een transitiemilieu. 

Kenmerkend voor het transitiemilieu is tot slot de bijzonder hoge mutatiegraad.

4.2.4 Inbreiding & stadsrand

Dit zijn woonmilieus waarin nieuwe woningen het beeld domineren. Dit leidt tot overeenkomsten; zo 
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kennen ze beiden een hoog eigenwoningbezit en een relatief laag corporatiebezit, is er weinig werkloosheid 

en bijstandsafhankelijkheid, is het aandeel etnische minderheden laag en wordt er ruim gewoond. De 

inbreidingsmilieus (zoals de IJ-oevers in Amsterdam) zijn echter van recentere datum. Dit leidt tot een 

aantal verschillen; de mutatiegraad is hier nog erg hoog omdat de pioniersfase, de fase waarin de eerste 

bewoners de buurt intrekken. nog niet afgesloten is. Hierdoor zijn er veel bewoners die er korter dan één 

jaar wonen. Ook wonen in dit milieu minder gezinnen dan in het stadsrandmilieu. Vermoedelijk is dit 

slechts een kwestie van tijd omdat er een groot aantal stellen woont en de vergrijzing gering is. Dit betekent 

dat veel huishoudens vermoedelijk aan de vooravond staan van gezinsvorming. 

4.2.5 Dorp 

Hier wonen veel gezinnen en ouderen, hoofdzakelijk autochtoon. Meer dan 70 procent van de woningvoorraad 

is eigenwoningbezit en de ozb-waarde is relatief hoog. De werkloosheid en bijstandsafhankelijkheid zijn 

laag. Er is veel groene buitenruimte aanwezig en door de karakteristieke historische woonbebouwing lijkt 

dit milieu op de dorpen buiten de stad. 

4.3 Niet-woonmilieus

Binnen de niet-woonmilieus wordt een onderscheid gemaakt tussen industriële locaties en kantorenlocaties. 

Het feit dat deze locaties in aanmerking komen voor de realisering van creatieve broedplaatsen is te danken 

aan de leegstand. In Amsterdam betrof dit in 2006 circa 1,2 miljoen vierkante meter, waarvan 40 procent als 

kansloos en 30 procent als twijfelachtig werd gezien wat betreft hergebruik als kantoorfunctie. Dit kan liggen 

aan de locatie of aan het pand, maar vaak aan beiden (Brandsema, 2009). Gemeentes scheppen condities 

om de transformatie van kantoren naar nieuwe functies sneller te laten verlopen. Het betreft vaak gebieden, 

meestal geconcentreerd in de periferie van de stad, die een eigen ‘buurt’ vormen met eigen kenmerken; 

een ander milieu. De industriële locaties zijn in Nederland sinds de verschuiving van de werkgelegenheid 

van de industriële sector naar de dienstensector eveneens in onbruik en verval geraakt. Ook hier proberen 

gemeentes de voorwaarden te creëren om de transformatie naar een gebied met een nieuwe invulling 

versneld te laten verlopen. 

4.3.1 Leegstaande kantorenlocaties

Grootschalige leegstand onder kantoren betreft meestal kantorenlocaties in de periferie. Er zijn vrijwel 

geen functies meer in het gebied aanwezig en de locatie dient op termijn compleet getransformeerd te 

worden tot een gebied met een geheel nieuw functioneel programma. Hierin kunnen weer enkele kantoren 

een plek vinden, maar doorgaans maken woningen, hotels en voorzieningen een betere kans. Voordat het 

gebied wordt getransformeerd, begint men met de herontwikkeling van één pand of complex. Deze dient 

als vliegwiel te functioneren en de aandacht te trekken om de rest van het gebied een boost te geven. Het 

eigendom is vaak in handen van grote institutionele beleggers met omvangrijke vastgoedportefeuilles. Bij 

initiatieven voor de herontwikkeling leidt dit vaak tot vertraging doordat de noodzaak voor het zoeken van 

een nieuwe invulling van het leegstaande kantoorpand voor hen niet zo hoog is (Brandsema, 2009). De 

omvang van hun portefeuilles zorgt ervoor dat bij leegstand van enkele kantoorpanden niet direct tot actie 

wordt overgegaan. Daarnaast zijn tijdelijke invullingen die vaak gepaard gaan met lagere huren dan op 

papier voor de kantoorfunctie gehanteerd werd, voor hen ook niet aantrekkelijk omdat dit een negatief effect 



heeft op de toekomstige verkoopwaarde.

4.3.2 Leegstaande industriële locaties

De industriële locaties stammen vaak uit het begin van de twintigste eeuw en liggen daardoor redelijk 

dichtbij het centrum van de stad. Alle oorspronkelijke functies hebben de locatie verlaten en het betreft in 

feite een in onbruik geraakt stuk stad. De cultuurhistorische waarde van de gebouwen is vaak hoog. Net als 

bij het kantorenmilieu geldt dat ernaar wordt gestreefd de gebieden weer een nieuwe invulling te geven. De 

herontwikkeling van één pand wordt daarbij vaak ingezet als katalysator. Het eigendom is in handen van 

zeer uiteenlopende partijen; gemeentes of projectontwikkelaars en soms zelfs nog van de oorspronkelijke 

(industrie)eigenaar. De tegenstrubbelingen van de eigenaar zijn hierdoor doorgaans kleiner dan bij de 

kantorenlocaties omdat je met meer lokale partijen te maken hebt. Deze zijn er meer bij gebaat op een 

korte termijn toekomstmogelijkheden voor het gebied te vinden.

4.4 Reflectie en onderzoeksmodel

 

De context waarin creatieve broedplaatsen ontwikkeld kunnen worden, wordt onderverdeeld in tien 

woonmilieus en twee niet-woonmilieus. De woonmilieus zijn onderscheiden op basis van sociaal-fysieke 

marktcombinaties. Deze marktcombinaties onthullen veel informatie over buurten waar het concept voor 

de creatieve broedplaats op in kan spelen. Het gaat om sociaal-economische factoren, bewonersprofiel, 

eigendomsverhoudingen en bouwjaren. Gegevens over werkloosheid en bijstandsafhankelijkheid kunnen 

aanleiding geven tot een invulling van de creatieve broedplaats die zich juist wel of niet op een sociale impact 

concentreert. Daarnaast zijn er twee niet-woonmilieus geïdentificeerd; de industriële- en kantorenlocaties. 

Deze veelal afgelegen locaties vragen ook weer om een andere strategie dan een dichtbevolkte woonwijk. 

Voor het onderzoeksmodel levert dit hoofdstuk de volgende aanvulling op het onderzoeksmodel  

(zie figuur 19):
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“Conceptueel ontwikkelen is uitgegroeid tot een Nederlands exportproduct. 
Het concept is het attractieve idee, het bindmiddel tussen de partijen die bij de 

(gebieds)ontwikkeling betrokken zijn en ook het communicatiemiddel.”
- Friso de Zeeuw (2007)

5THEORIE - HOOFDSTUK

Conceptontwikkeling in de vastgoedbranche



Haverleij, Den Bosch - een krachtig gepositioneerd concept.
(Foto: istockphoto.com)
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5. Conceptontwikkeling in de vastgoedbranche

Het blijkt (uit hoofdstuk 2) dat het ontwikkelings- en exploitatieproces voor creatieve broedplaatsen de 

eindgebruikers als vertrekpunt dient te nemen om een optimale stedelijke waarde te kunnen creëren. 

De traditionele ontwikkelingspraktijk wordt echter gedomineerd door het productieproces en heeft 

nog altijd onvoldoende oog voor de eindgebruiker (Sentel & Elst, 2008). Er wordt getekend, gerekend, 

gerealiseerd, verhuurd en verkocht, maar de eindgebruiker speelt hierin een minimale rol. Op grond 

hiervan lijkt de ontwikkeling van creatieve broedplaatsen zich slecht te verenigen met de traditionele 

vastgoedontwikkelingspraktijk. Conceptueel ontwikkelen reserveert daarentegen juist een heel belangrijke rol 

voor de eindgebruiker. Bovendien, zoals het openingscitaat van dit hoofdstuk al aangaf, is het ontwikkelen 

op basis van een sterk concept dé manier om de complexe belangentegenstellingen tussen betrokken 

partijen te overbruggen. Dit laatste theoretische hoofdstuk gaat daarom in op het conceptueel ontwikkelen 

van vastgoed om op basis daarvan tot een model te komen voor de ontwikkeling van concepten voor 

creatieve broedplaatsen met een optimale stedelijke waarde.

5.1 Concept en conceptontwikkeling

In de vastgoedbranche zijn de begrippen concept en conceptontwikkeling weliswaar vertrouwde, maar 

allesbehalve oude termen. Conceptontwikkeling bepaalt in de reclame- en marketingwereld echter al 

jarenlang in grote mate de dagelijkse praktijk. Het concept en de conceptontwikkeling zijn daar van grote 

betekenis. Is die betekenis hetzelfde binnen de vastgoedwereld? En welke betekenis hebben de begrippen 

binnen de context van de ontwikkeling van creatieve broedplaatsen?

5.1.1 Concept 

Een concept, in de meest brede zin, is volgens Van Dale, een “voorlopige formulering van een regeling, een 

wet, een geschrift, een ontwerp.” Hier wordt al duidelijk dat een concept een voorloper is van iets definitiefs. 

Ruimte voor verandering is nog wel aanwezig, maar het concept zet al sterk de toon en geeft richting aan 

het einddoel. Een iets minder brede interpretatie, maar nog niet direct afkomstig uit de vastgoedwereld 

zelf, is die van Nijs & Peters (2002) die vanuit de gedachte van de beleveniseconomie authentieke 

belevingsconcepten trachten te ontwikkelen. Zij stellen dat een concept “meer omvat dan een creatief idee 

dat het uitgangspunt vormt, (…), het is de ‘wijze waarop’ invulling kan worden gegeven (…): een strategische 

benadering van een oplossing” (Nijs & Peters, 2002). Ze verduidelijken dit met de metafoor van een paraplu 

die over alle activiteiten, die in het kader van het concept ondernomen worden, heen hangt. 

De meest recente betekenis die vanuit de vastgoedpraktijk aan het begrip concept is gegeven, is afkomstig 

van Sentel & Elst (2008). Volgens hen behelst een vastgoedconcept “de optimale vastgoedoplossing voor een 

plek waarin ruimtelijke en functionele aspecten zijn verwerkt die naast een kwantitatieve ook een kwalitatieve basis 

hebben.” De kwalitatieve basis wordt gevormd door een zoektocht naar die optimale vastgoedoplossing 

sámen met andere betrokken partijen. De kwantitatieve basis is simpelweg afkomstig uit databases. De 

centrale vraag waarop een uitgewerkt concept antwoord dient te geven is volgens Sentel & Elst (2008) de 

volgende: “Met welk product wordt het best de relatie gelegd tussen de uitkomsten van marktanalyses en de 

geconstateerde trends en ontwikkelingen?”



Enkele jaren eerder gaf Elst (2005) nog de volgende interpretatie van het vastgoedconcept: “Concepten zijn 

een toepassing van generieke vastgoedproducten (zoals retailparks) op een specifieke locatie.” Het generieke 

vastgoedproduct legt in deze zienswijze de doelgroepen, functies en beleving van het te ontwikkelen 

concept al grotendeels vast, maar is nog niet geconfronteerd met de context. Het generieke product is 

daarmee vergelijkbaar met de ruimtelijke en functionele aspecten uit de interpretatie van Sentel & Elst 

(2008). De toepassing van het generieke vastgoedproduct op de locatie vormt vervolgens de kwantitatieve 

en kwalitatieve basis van de optimale vastgoedoplossing. De laatste definitie vanuit de vastgoedsector is 

het idee dat “een concept binnen de context van locatieontwikkeling in essentie een verbindende wetmatigheid 

is die inspirerend en sturend is voor toekomstige strategische beslissingen” (Dijkstra, 2007). Deze interpretatie 

ziet het concept weer als de paraplu die over alle activiteiten die in het kader van het concept ondernomen 

worden heen hangt.

Uit deze definities zijn de volgende kenmerken van een concept te destilleren:

- voorloper van iets definitiefs

- inspirerend, richtinggevend, sturend, begeleidend

- strategische benadering van oplossing

- toekomstgericht (onderkent trends en ontwikkelingen)

- ideaalbeeld, droombeeld, ideaaloplossing

- confrontatie tussen generiek product en context

- omvat gedeelde meerwaarde voor alle betrokkenen

- functioneel, kwantitatief, kwalitatief

In de context van dit rapport is het vastgoedproduct al bekend, namelijk de creatieve broedplaats. 

Daarnaast betreft het de ontwikkeling van een vastgoedproduct waarbij altijd veel verschillende partijen 

betrokken zijn en waar behoefte is aan een concept dat de gedeelde meerwaarde vertegenwoordigt en het 

procesmanagement stuurt en inspireert. Daarom wordt de volgende definitie gehanteerd in dit onderzoek:

5.1.2 Conceptontwikkeling

Daar waar volgens Sentel & Elst (2008) een concept de ideale vastgoedoplossing is, is conceptontwikkeling 

“de zoektocht naar en het vinden van de optimale vastgoedoplossing voor een locatie, rekening houdend met 

relevante trends en ontwikkelingen plus de wensen en eisen van de klanten” (Sentel, 2005). Deelnemende 

partijen, hun belangen en de (lange termijn) ontwikkelingen en trends zijn essentieel tijdens de ontwikkeling 

van het concept. Rijkenberg (1999) gebruikt liever de term concepting in plaats van conceptontwikkeling 

omdat deze laatste in de communicatiewereld te vaak wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een reclame- 

en/of communicatieconcept en hij van mening is dat dit die ontwikkeling de lading onvoldoende dekt. 

“Concepting is niet alleen de eenmalige exercitie (zoals: product uitvinden of merknaam kiezen), maar het 

gehele proces van het vinden, vaststellen en uitdragen van een gedachtegoed” (Rijkenberg, 1999). Hiermee 

Een concept is een consistente toepassing van een generiek vastgoedproduct op een specifieke locatie 
waarbij rekening is gehouden met relevante trends en ontwikkelingen plus de belangen van de betrokken 
partijen.

!
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geeft Rijkenberg het belang aan dat conceptontwikkeling niet alleen van invloed is tijdens de selectie 

van een concept, maar ook halverwege, aan het begin en na afloop. Ook vanuit de praktijk blijkt dat 

conceptontwikkelaars betrokken zijn bij het ontwerp, de openbare ruimte, de marketing en de verhuur 

(Bouwmeester, 2007). Ook huisvestingadviseur Meer (2002) bevestigt dat conceptontwikkeling invloed 

dient te hebben op verschillende fasen van de productontwikkeling:“Het proces om vanuit een organisatievisie 

tot uniforme huisvesting te komen, komt stapsgewijs tot stand en bestaat uit visieontwikkeling, vaststelling van het 

concept, inventarisatie en definitie en tenslotte realisatie en beheer” (Meer, 2002). Een meer wetenschappelijke 

definitie van conceptontwikkeling is de opvatting van Burchill & Fine (1994) van het begrip concept 

engineering. Zij zien dit als een gestructureerd proces waarin een productontwikkelingsteam met behulp van 

beslissingsondersteunende tools concepten voor producten ontwikkelt. In dit proces staat het afwisselen 

tussen dataverzameling en reflectie centraal (Burchill & Fine, 1994). Tot slot zien Nijs & Peeters (2002) en 

Vos (2005) conceptontwikkeling vooral als het proces dat in staat is onderscheidende en (in de toekomst) 

waardevolle visies en concepten te ontwikkelen. Uit deze verkregen inzichten ontstaat de volgende definitie 

voor conceptontwikkeling:

5.2 Toegevoegde waarde 

De allereerste Nederlandse projectontwikkelaar waarbij het concept een belangrijke rol in de 

projectontwikkeling ging spelen was het voormalige MAB (nu MAB Development). De conceptgroep 

van MAB was essentieel om de nieuwe, gemengde opgaven in grootschalige gebiedsontwikkelingen 

en binnenstedelijke projecten aan te kunnen en ook de reden voor Bouwfonds om samen met MAB 

verder te willen gaan (Vos, 2005). De veranderde bouwopgave ligt ten grondslag aan de intrede van de 

conceptontwikkeling binnen de vastgoedsector. 

De grote uitbreidingslocaties raakten op, de nieuwe bouwlocaties werden grootschaliger, het functionele 

programma moest steeds meer divers en gemengd en het ging vaker om transformatieopgaven van 

bestaande stadsdelen. Bovendien veranderde de markt langzaam van een aanbod gestuurde markt naar 

een vragersmarkt (Kingma & Brandt, 2005) waarin het succes van een project af kwam te hangen van de 

mate waarin het project voorzag in de behoefte van de eindgebruikers (Leeuw, 2005). De vraag met welk 

product het best de relatie wordt gelegd tussen de uitkomsten van marktanalyses en geconstateerde trends 

en ontwikkelingen kwam centraler te staan. Kortom, de bouwopgave was veranderd op een manier waarbij 

conceptontwikkeling een uitkomst kon bieden:

- Groter aantal betrokken partijen (concept versoepelt procesmanagement);

- Complexere bouwopgaven (concept biedt éénduidigheid);

- Langere planningshorizon (concept als kennisbron ter voorkoming van verouderd product)

- Toenemende concurrentie (concept als onderdeel van de marketing);

- Eindgebruiker staat meer centraal (concept als kennisbron van eindgebruikers);

5

Conceptontwikkeling is de zoektocht naar de ideale toepassing van een generiek vastgoedproduct op een 
specifieke locatie waarin rekening is gehouden met relevante trends en ontwikkelingen plus de belangen 
van de betrokken partijen.
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Ten eerste raakten er steeds meer verschillende partijen betrokken bij de ontwikkelingsopgave. Dit vereiste 

andersoortige processen waarin, zoals Vos (2005) het formuleert, “niet zozeer de macht van partijen als 

wel de kracht die partijen in de samenwerking laten zien, met inachtneming van hun verschillende belangen, 

een rol spelen.” Gedegen procesmanagement en risicobeheersing is door de betrokkenheid van al die 

partijen van toenemend belang (Sentel & Elst, 2008). Een concept is bij uitstek het middel om partijen 

samen te laten komen, waarmee ze het met zijn allen eens kunnen zijn en waarmee ze verder kunnen. De 

toenemende complexiteit van de bouwopgaven, de tweede verandering, werd veroorzaakt door de wens naar 

functiemenging. Deze wens werd versterkt in de situaties waarin het een transformatieopgave betrof. Het 

concept functioneert binnen die complexiteit als de paraplu (Nijs & Peters, 2002) die over alle activiteiten 

die in het kader van de ontwikkeling ondernomen worden heen hangt. Als derde verandering wordt de steeds 

langer wordende planningshorizon genoemd. Serieuze aandacht voor de conceptontwikkeling voorkomt de 

ontwikkeling van een verouderd product. Ten vierde werd een concept een middel om de concurrentie aan 

te kunnen en de gemeente voldoende te kunnen enthousiasmeren. En tot slot zorgde de centrale positie 

van de eindgebruiker ervoor dat de noodzaak ontstond zich goed in die eindgebruiker te verdiepen. De 

heterogeniteit van de eindgebruikers was sterk toegenomen en ook de behoeften wisselden elkaar sneller 

af. Middelen uit de marketing en reclamewereld, waar de eindgebruiker immers altijd het middelpunt is 

geweest, werden geïntroduceerd om hem te doorgronden (Sentel & Elst, 2008). Ook de architect schoot 

daar, door de grote focus op vormgeving, vaak in te kort (Leeuw, 2005). En zo, om voor de architect een 

goede opdrachtgever te kunnen zijn en gedegen analyses van de eindgebruikers te kunnen maken, richtten 

steeds meer projectontwikkelaars hun eigen conceptontwikkelingsafdelingen op.

5.3 Conceptontwikkelingsmodellen

Vanaf 2005 is conceptontwikkeling in de vastgoedbranche in de mode, bijna een hype. Dit blijkt bijvoorbeeld 

uit speciale edities van magazines als Vastgoedmarkt over dit thema. Er zijn in die tijd en de jaren erna 

voorzichtig enkele modellen ontwikkeld aan de hand waarvan concepten voor vastgoedproducten 

bedacht konden worden. Deze modellen zijn niet wetenschappelijk onderbouwd; ze komen stuk voor 

stuk voort uit de praktijk. Deze paragraaf gaat in op twee conceptontwikkelingsmodellen die voor de 

vastgoedbranche ontwikkeld zijn en daarbinnen ook gebruikt worden. Ook wordt een model geanalyseerd 

dat niet specifiek voor de vastgoedbranche is bedoeld. Allereerst zal echter een wetenschappelijk beproefde 

conceptontwikkelingstheorie behandeld worden die al gedurende twee decennia tot talloze technologische 

producten geleid heeft. De conclusie schenkt tot slot aandacht aan welk model het meest van toepassing is 

voor ontwikkeling van concepten voor creatieve broedplaatsen met een optimale stedelijke waarde.

5.3.1 Concept engineering – de toekomstige gebruiker als uitgangspunt

Burchill & Fine (1994) hebben veel onderzoek verricht naar conceptontwikkeling voor technologische 

producten en zijn binnen de wetenschap een veel geciteerd duo. In het model van Burchill & Fine (1994) 

gaat het erom dat de conceptontwikkelaars inzicht krijgen in de factoren die voor de klant belangrijk zijn. 

Daarbij is het cruciaal te doorzien waarom deze factoren van belang zijn voor de klant, hoe deze gemeten 

kunnen worden en hoe deze terug kunnen komen in het concept. Ze noemen dit proces Concept Engineering 

en dit proces verloopt in vijf fasen (zie figuur 20 en bijlage 3).

Door inzicht te krijgen in de context en de wensen van de toekomstige gebruikers en deze te vertalen naar 
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vereisten voor het concept, wordt de basis gelegd voor een goed concept. Er worden veel tools aangereikt 

die het succesvol doorlopen van de fasen bevorderen.

5.3.2 ING Real Estate Development – de locatie als uitgangspunt

In de conceptontwikkelingstheorie die door ING Real Estate Development is ontwikkeld staat de definitie 

van Sentel (2005) centraal. De optimale vastgoedoplossing voor een locatie wordt gezocht en gevonden 

terwijl rekening wordt gehouden met relevante trends, ontwikkelingen, wensen en eisen van de klant. Dit 

gebeurt in vier stappen (zie figuur 21 en bijlage 4).

De locatie vormt het uitgangspunt voor het te vormen concept. Trends en ontwikkelingen bepalen vervolgens 

welk concept voor de desbetreffende locatie het meest geschikt is. De markt en betrokken actoren kunnen 

daarna nog tot aanpassingen van het verkozen concept leiden. De wensen en eisen van de toekomstige 

gebruikers komen in stap vier aan bod en vormen de leidraad voor de vertaling van het concept in concrete 

objecteigenschappen.

Kenmerkend aan de theorie van ING is dat er sterk vanuit de locatie gedacht wordt. Wat zijn de mogelijkheden 

van de locatie? De markt en de betrokken actoren worden pas in een laat stadium bij het proces betrokken. 

Het concept is dan al bepaald, de markt kan slechts nog aanleiding geven tot aanpassingen aan het concept. 

Dit is opmerkelijk omdat veel (concept)ontwikkelingen vanuit een marktvraag beginnen. Door pas op zo’n 

laat moment de markt en betrokken actoren bij het proces te betrekken is er een kans dat het ontwikkelde 

concept grote aanpassingen moet ondergaan. 

5
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figuur 20 - concept engineering - de vijf fasen en vijftien stappen bron: naar burchill & fine (1994)



5.3.3 TCN-flow – het vastgoedproduct als uitgangspunt

De TCN-flow neemt niet de locatie, maar een generiek vastgoedproduct als uitgangspunt. Functie, beleving 

en doelgroep worden door het generieke product bepaald. 

Het concept is het resultaat van de confrontatie tussen het generieke vastgoedproduct, bijvoorbeeld een 

zorgboulevard of retailpark, en de specifieke context met zijn lokale marktomstandigheden en fysieke 

omgevingskenmerken (zie figuur 22). In de praktijk betekent dit een aanpassing van het generieke product 

aan de context. Als er teveel aanpassingen gemaakt moeten worden en er weinig meer van het ideaalbeeld 

overblijft, moet overwogen worden of de context wel goed gekozen is. 

5.3.4 ABC Imagineering – concept als sturend mechanisme

De vierde theorie over het conceptontwikkelingsproces die behandeld wordt, is er één die niet afkomstig 

is uit de vastgoedwereld. Het ABC imagineering (Nijs & Peeters, 2002) vindt zijn wortels in de vormgeving 

van belevenissen zoals men bijvoorbeeld in attractieparken (Efteling, Disney Land) of in winkels aantreft 

figuur 21 - ing real estate: conceptontwikkelingsmodel bron: naar sentel & elst (2008)

Markttoets

Concept

Visie

Objecteigenschappen

figuur 22 - tcn: tcn-flow bron: naar sentel & elst (2008)
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(The Bodyshop, outdoor-centres). De auteurs hebben in hun boek echter een methode uitgewerkt waarin 

imagineering wordt gezien als een integrale aanpak voor het vormgeven van belevenissen. Deze methode 

kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van concepten door communicatie-deskundigen, ontwikkelaars 

en engineers.

In het ABC is een analyse van het probleem het vertrekpunt. Deze fase van kennisverwerving loopt langzaam 

over in een fase van broeden en brainstormen waarin de verworven kennis tot mogelijke oplossingen voor 

het probleem kan leiden. Tot slot wordt de gevonden oplossing enige malen gereflecteerd, verbeterd en 

uiteindelijk gerealiseerd.

Typerend voor het ABC is de relatief grote aandacht voor de wijze waarop tot kennisverwerving gekomen 

kan worden (brainstormen, mind-mapping, studies van vergelijkbare situaties, etc.). Kennisverwerving 

wordt dan ook als een belangrijk onderdeel gezien van de conceptontwikkeling. Hoewel de auteurs ervan 

overtuigd zijn dat men geen expert hoeft te zijn om tot sterke concepten te kunnen komen, delen ze wel de 

mening dat kennisverwerving onontbeerlijk is voor het herhaaldelijk genereren van goede concepten.

5.4 Reflectie en onderzoeksmodel

 

Conceptontwikkeling is de zoektocht naar een consistente toepassing van een generiek vastgoedproduct 

op een specifieke locatie waarin rekening is gehouden met relevante trends en ontwikkelingen plus de 

belangen van de betrokken partijen. Er zijn diverse modellen ontwikkeld waarmee concepten ontwikkeld 

kunnen worden. Het conceptontwikkelingsmodel dat het meest geschikt is voor de ontwikkeling van 

concepten voor creatieve broedplaatsen met een optimale stedelijke waarde is een afgeleide van één van de 

besproken modellen: de TCN-flow (figuur 22). De reden dat dit model het meest geschikt is, moet gezocht 

worden in het feit dat niet de locatie, maar het vastgoedproduct in dit conceptontwikkelingsproces het 

uitgangspunt is. Namelijk, de creatieve broedplaats. Mogelijke functies, huurders en de soort beleving 

van de creatieve broedplaats zijn bekend. De locatie, in dit onderzoek de context genoemd, wordt daar 

vervolgens bij gezocht. De context wordt gevormd door de bestudeerde (niet-) woonmilieus. Wanneer de 

creatieve broedplaats en de context goed op elkaar worden afgestemd, kan de creatieve broedplaats een 

ruimtelijke impact hebben op de context. De broedplaats heeft dan een stedelijke waarde (figuur 23).

5



Het conceptontwikkelingsproces voor creatieve broedplaatsen met een optimale stedelijke waarde vraagt 

daarom om een confrontatie tussen de creatieve broedplaats en een context die om bepaalde stedelijke 

waarde vraagt. Deze invalshoek komt het meest overeen met het conceptontwikkelingsproces dat in de 

TCN flow is weergegeven. Wanneer dit model ingevuld wordt met de eigenschappen van de creatieve 

broedplaats en de verschillende mogelijke contexten waarin de creatieve broedplaats gerealiseerd kan 

worden ontstaat het model uit figuur 24. Hierin wordt het product gevormd door eigenschappen die de 

doelgroep, de functies, potentiële impacts en beleving van de creatieve broedplaats bepalen. Voor de keuze 

van een geschikte variatie in context, wordt gebruik gemaakt van de tien woon- en twee niet-woonmilieus 

uit hoofdstuk 4. Door de context te laten variëren, kan voor iedere soort locatie een ‘ideaalconcept’ worden 

gevormd.

De verkregen inzichten uit dit hoofdstuk leiden tot de volgende invulling van het onderzoeksmodel (zie 

figuur 25):

figuur 23 - stedelijke waarde leidt tot ruimtelijke impact bron: de auteur

ContextProduct = Creatieve broedplaats

Economisch kapitaal Stedelijke waarde

Cultureel kapitaal

Sociaal kapitaal

= Economische impact

Culturele impact

Sociale impact

Ruimtelijke impact=

figuur 24 - toepassing tcn-flow op creatieve broedplaatsen bron: sentel & elst (2008), toegepast door de auteur
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figuur 25 - onderzoeksmodel - hoofdstuk 5 bron: de auteur





“Het concept is het resultaat van de confrontatie tussen context en  
(ideaal)product. De context heeft invloed op het product, maar zodra de invloed 
te groot wordt en er in het concept te veel afbreuk gedaan moet worden aan het 

ideaalproduct, kan beter op zoek gegaan worden naar een andere context.”
- Stephen Lewis (Interview, 2009)

6CONCEPTEN - HOOFDSTUK

Confrontatie tussen product en context



Product-ontwerp als consumentgeoriënteerde publieksfunctie.
(Foto: flickr.com)
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6

6. Confrontatie tussen product en context

In dit hoofdstuk wordt het eerste deel van de doelstelling van dit onderzoek behaald: het ontwikkelen van 

concepten voor creatieve broedplaatsen met een optimale stedelijke waarde. De input van het model dat 

daarvoor gebruikt wordt, is afkomstig uit de resultaten van het literatuuronderzoek. In de eerste stap worden 

daarom de bevindingen uit de literatuur eerst aan de praktijk voorgelegd, getoetst en aangevuld. Dit gebeurt 

met behulp van twee dataverzamelingstechnieken. Aan de hand van interviews met broedplaatsgebruikers 

wordt gepeild in hoeverre de praktijk nog nieuwe factoren over creatieve broedplaatsen aan het licht brengt 

die van invloed kunnen zijn op de mogelijkheden tijdens de conceptontwikkeling. Door middel van een 

expertmeeting worden de resultaten over de stedelijke waarde van creatieve broedplaatsen aangescherpt 

en vertaald naar broedplaatseigenschappen. In stap twee worden de aangevulde resultaten uit het 

literatuuronderzoek geoperationaliseerd met als resultaat; vier concepten voor creatieve broedplaatsen met 

een optimale stedelijke waarde. De verwerking en interpretatie van de resultaten van de dataverzameling en 

de presentatie van de vier concepten zullen de belangrijkste onderdelen vormen van dit hoofdstuk.

6.1 Interviews broedplaatsgebruikers

In de definiëring van een creatieve broedplaats bleek uit het literatuuronderzoek dat er verwarring bestaat 

over wat een broedplaats precies is. Er bestaan wellicht verschillende soorten broedplaatsen, maar welke 

verschillende soorten dit dan zijn, kwam uit het literatuuronderzoek niet duidelijk naar voren. In een serie 

interviews met broedplaatsgebruikers is geprobeerd factoren vast te stellen die van invloed kunnen zijn op 

de conceptontwikkeling. 

6.1.1 Keuze broedplaatsgebruikers

In overleg met de Commissie Ateliers en (Woon-)werkpanden Amsterdam (CAWA), betrokken bij de selectie 

van broedplaatsgebruikers van een groot deel van de creatieve broedplaatsen in Amsterdam, en met 

lagroup, is gezocht naar een drietal broedplaatsen dat zeer van elkaar verschilt. Gezamenlijk moesten ze 

een zo representatief mogelijk beeld geven van de diversiteit aan broedplaatsen die in de praktijk wordt 

aangetroffen. De drie gekozen broedplaatsen verschillen van elkaar op basis van functie. Concepten doen 

uitspraken over de rol van ‘plek’ ten opzichte van de omgeving, de samenstelling van huurders, hun 

activiteiten en de eventuele organisatiefilosofie. In de interviews is daarom de meeste aandacht daarnaar uit 

gegaan. Aan gebruikers van deze creatieve broedplaatsen zijn vragen gesteld over het gebruik, ontplooide 

activiteiten en de organisatie (zie bijlage 6). Deze interviews hadden een semi-gestructureerd karakter 

omdat vooral gezocht werd naar open antwoorden op basis waarvan (nog onbekende) invloedsfactoren 

gezocht konden worden. In bijlage 6 wordt kort verslag gedaan van de verschillende interviews.

6.1.2 Resultaat interviews

Het blijkt dat de factoren maat, functie en locatie het meest van invloed zijn op het ontwikkelen van 

concepten voor een broedplaats. Zo kan er in een kleine broedplaats minder functiemenging op treden dan 

in een grote. Ook blijkt dat de ene broedplaats zich meer concentreert op autonome kunst en de ander meer 

op de brede creatieve industrie waar zakelijke dienstverlening hand in hand gaat met maatschappelijke 

organisaties en kunstenaars. De locatie blijkt in de huidige situatie vooral voor de eerste groep niet altijd 



aanleiding te vormen voor de programmering van activiteiten. Voor de broedplaatsen die programmeren 

voor mensen uit de buurt, is de locatie wel van belang. Eén van de broedplaatsen organiseert openbare 

activiteiten waarvoor in de buurt geen animo blijkt te zijn. Een andere broedplaats ziet het ook als hun taak 

om de relatie aan te gaan met de omgeving. De gebruikers van deze broedplaats bepalen zelf of ze dat doen 

op het schaalniveau van de wijk, de stad of de wereld. De geïnterviewde broedplaatsen verhouden zich op 

grond van deze drie invloedsfactoren tot elkaar zoals weergegeven in figuur 26. De drie factoren worden 

onder de matrix toegelicht.

Kleiner dan 1.000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak (VVO): De kleinste categorie broedplaatsen ontbreekt het 

vaak aan de ruimte en faciliteiten om meer dan alleen werkateliers te kunnen huivesten. Een gevarieerde 

samenstelling van huurders is wel mogelijk.

1.000 m2 – 5.000 m2 VVO: Deze categorie is groot genoeg om in de conceptfase zowel over functies, 

huurders en programmering bewust na te denken.

Groter dan 5.000 m2 VVO: De grootste categorie kent alle vrijheid voor de samenstelling van functies, het 

opstellen van een huurdersprofiel en de programmering.

Functie: 100% kunst versus creatieve mix (verticale as in matrix)

100% Kunst: In deze broedplaatsen gaat men 100% voor de kunst. Het maken van kwalitatief goede kunst 

staat centraal. De groep bewoners wordt pas een groep na het betrekken van het pand, maar zij ziet de 

figuur 26 - broedplaatsen naar maat, functie en locatie bron: iersel e.a. (2009)
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meerwaarde in van de synergie die binnen een groep op kan treden en wil als groep gezien worden. Er 

worden wel zakelijke opdrachten gedaan, maar het maken van autonome, innoverende kunst staat voorop.

Creatieve mix: Synergie en kruisbestuiving staan in deze filosofie centraal. Het maakt daarom vaak ook 

niet uit of je wel of geen kunstenaar bent, sterker nog, hier heerst de overtuiging dat creativiteit het beste 

gestimuleerd kan worden door invloeden van buiten de kunstenaarswereld. Media & entertainment, 

politiek/maatschappelijk geëngageerde dienstverlening en creatief zakelijke dienstverlening zijn dan ook 

volop te vinden.

Locatie: perifeer versus wijk (horizontale as in matrix)

Perifeer: Het gaat hier om een broedplaats die gevestigd is op een perifere, enigszins verlaten locatie. 

Na een periode van verval en leegstand wordt het pand bewoond door creatieve ondernemers omdat het 

voldoet aan hun financiële en functionele eisen op het gebied van ruimte en licht. Het creatieve gezelschap 

kan hier haar werkzaamheden verrichten en probeert het benodigde publiek te bereiken en een netwerk op 

te bouwen.

Aandachtswijk: Deze locatie kent grotendeels dezelfde kenmerken als hierboven genoemd, zij het dat het 

hier niet om een verlaten locatie gaat, maar om een locatie midden in een aandachtswijk en die daardoor in 

aanraking komt met de daarmee samenhangende sociale en economische problematiek (zie woonmilieus 

transitie, overgang en stadsvernieuwing in hoofdstuk 4). 

Volwassen wijk: In dergelijke wijken is het sociale en economische klimaat aanzienlijk minder complex 

als in de bovengenoemde aandachtswijken (zie woonmilieus centrum(rand), welgesteld stedelijk en 

aansluiting in hoofdstuk 4). Deze broedplaatsen staan veelal onder relatief hoge financiële druk omdat het 

pand ook op meer rendabele wijze geëxploiteerd zou kunnen worden. De broedplaats blijft in deze wijken 

aantrekkelijk omdat zij zorgt voor diversiteit en – bij een voldoende grote broedplaats - voor een hoger 

voorzieningenniveau.

6.2 Expertmeeting

In de expertmeeting worden de impacts van creatieve broedplaatsen door de praktijk in beeld gebracht. 

Bovendien wordt de vertaalslag gemaakt van impact naar broedplaatseigenschap. Dit resulteert in een 

serie kapitaaleigenschappen van creatieve broedplaatsen. De resultaten van het literatuuronderzoek naar 

de stedelijke waarde van creatieve broedplaatsen (hoofdstuk 3) worden hiermee dus getoetst en aangevuld 

door de praktijk. De aard van dit deel van het onderzoek leent zich goed om veel informatie te halen uit 

de theorie. Omdat er ook in de praktijk veel partijen met de stedelijke waarde van creatieve broedplaatsen 

geconfronteerd worden, is de kans groot dat er vanuit die hoek waardevolle aanvullingen gedaan kunnen 

worden. Dat er in de praktijk veel partijen zich over deze probleemstelling buigen, blijkt uit het feit dat 

het initiatief voor deze expertmeeting afkomstig is van de Amsterdamse DSP-groep, een onderzoeks- en 

adviesbureau dat veel betrokken is bij stedelijke ontwikkelingen. 

6.2.1 Deelnemers

De expertmeeting bestond uit 14 deelnemers met vertegenwoordigers van woningcorporaties (2), 

projectontwikkelaars (1), onderzoeksbureaus (4), broedplaatsgebruikers (3), gemeente (3) en een 

beheerder/ontwikkelaar (1) (deelnemerslijst in bijlage 7). Hiermee zijn alle actoren vertegenwoordigd die 
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vaak bij de ontwikkeling en/of exploitatie van creatieve broedplaatsen betrokken zijn. Na een introductie 

over de doelstelling van de middag, blijkt dat onder de aanwezigen niet iedereen er gerust op is dat er 

zoveel aandacht uitgaat naar de impact van creatieve broedplaatsen. Onder de tegenstanders leeft de zorg 

dat dit meer bureaucratie en controle met zich mee zal brengen. De voorstanders zien de mogelijkheden 

voor het aantrekken van extra investeerders er door groeien.

6.2.2 Discussie - impact van creatieve broedplaatsen

In het eerste deel van de expertmeeting werden de resultaten van het literatuuronderzoek naar de stedelijke 

waarde van creatieve broedplaatsen getoetst en aangevuld. De groep werd in twee subgroepen verdeeld om 

onafhankelijk van elkaar antwoord te geven op onderstaande vraag. Daarbij kregen zij de resultaten van het 

literatuuronderzoek niet te zien.

“Wat is de impact van een creatieve broedplaats op de waardecreatie in economisch, cultureel en sociaal opzicht voor de 

broedplaatsgebruikers, de buurt/wijk, de stad, de regio en het land?”

Door na afloop de resultaten samen te voegen tot één geheel, kon nagegaan worden welke impacts in de 

praktijk worden ervaren en of (delen van) het literatuuronderzoek werd onderschreven door de praktijk.

Sociale impact: De sociale impact wordt volgens de deelnemers gevormd door de gelegenheid tot ontmoeting 

door het ontstaan van informele netwerken, uitbreiding van het maatschappelijk aanbod, kennisdeling en 

sociale innovatie als gevolg van botsende en/of verwarrende community-art projecten (kunstprojecten 

waarbij bewoners betrokken worden).

Economische impact: Wat betreft de economische impact wordt door de deelnemers gewezen op de groei 

van de werkgelegenheid voor zowel de creatieve ondernemers als voor de wijk, verbetering van het imago 

en de marketing van de wijk, verlevendiging van de openbare ruimte en innovatie. De waardeontwikkeling 

in de omgeving wordt door sommigen niet als een belangrijke impact gezien omdat het moeilijk is om te 

meten in hoeverre dit door een broedplaats komt. Voor de aanwezige corporaties en ontwikkelaar bleek een 

verwachte of aangetoonde waardeontwikkeling van het omliggende vastgoed echter een belangrijke reden 

te vormen om te willen investeren in creatieve broedplaatsen.

Culturele impact: De deelnemers zijn het er onder meer over eens dat verblijf in een broedplaats een carrière-

impuls voor de kunstenaar betekent, kruisbestuiving en innovatie stimuleert, de cultuurproductie verhoogt 

en inspireert. Ook geven ze aan dat door de ontwikkeling van creatieve broedplaatsen de manifestatie van 

cultuur in de stad toeneemt en het culturele klimaat van de stad wordt versterkt. De broedplaats zorgt er 

daarnaast in veel gevallen voor dat (cultureel/industrieel) erfgoed behouden blijft.

Fysieke impact: De deelnemers zijn het er over eens dat een creatieve broedplaats een icoon in de wijk 

vormt en het ook in staat is van het gebouw zelf een kunstwerk te maken. 

Een laatste impact die alle domeinen overstijgt, betreft de invloed die de gebruikers van creatieve 

broedplaatsen kunnen hebben op het planvormingsproces van andere projecten in de wijk. Dankzij 

hun innovatieve denkwijze en hun permanente aanwezigheid in en contact met de wijk, kunnen zij een 
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waardevolle bijdrage leveren aan gemeenten en corporaties bij stedelijke vernieuwingsprojecten. Omdat 

dit een indirect effect is, waarop in de conceptontwikkelingsfase niet te sturen valt, wordt deze vorm van 

impact slechts genoemd en niet verder meegenomen.

6.2.3 Discussie - kapitaaleigenschappen van creatieve broedplaatsen

In een plenaire discussie is vervolgens geïnventariseerd op welke manier, dus met welke kapitaaleigenschappen, 

een creatieve broedplaats de benoemde vormen van impact het beste kan behalen. Met kapitaaleigenschappen 

worden eigenschappen bedoeld die een bepaalde (sociale, economische, culturele of fysieke) impact met 

zich meebrengen. Zo is de aanwezigheid van extraverte, naar buiten gekeerde bedrijfjes een (economische) 

kapitaaleigenschap van een broedplaats die de aantrekkelijkheid van de wijk positief beïnvloedt. Om tot dit 

soort kapitaaleigenschappen te komen, werd antwoord gezocht op de volgende vraag:

“Met welke kapitaaleigenschappen kan een creatieve broedplaats de geïdentificeerde vormen van impact behalen?”

Door meerdere deelnemers werd opgemerkt dat de impact die een creatieve broedplaats kan hebben, voor 

een groot gedeelte door de doelstellingen van de betrokken partijen en de situationele context van de 

ontwikkeling bepaald wordt. Bij de benoemde impactvormen uit het sociale en economische domein bleken 

sommigen beter vertaalbaar te zijn naar broedplaatseigenschappen dan andere. Dit hangt samen met het 

feit dat er soms onzekerheid bestond of een bepaalde impact wel écht toegeschreven kon worden aan 

de aanwezigheid van een creatieve broedplaats. De waardeontwikkeling in de omgeving is daarvan een 

goed voorbeeld. Soms is er dan ook voor gekozen om een bepaalde impactvorm niet te vertalen naar een 

kapitaaleigenschap. In deze gevallen wordt de impact beschouwd als een indirect effect dat ontstaat naast 

de eigenlijke impact, maar waar de creatieve broedplaats niet actief op kan sturen. 

Sociale kapitaaleigenschappen: Sociale kapitaaleigenschappen zijn volgens de deelnemers veelal terug te 

voeren op de inhoud van de community art projecten (de programmering). In de programmering kunnen 

omwonenden een belangrijke rol spelen. Door specifieke doelstellingen te koppelen aan de programmering, 

kunnen impactvormen als persoonlijke ontwikkeling en voorstellingsvermogen en visie behaald worden. 

Daarnaast is het voor het nastreven van sociale cohesie belangrijk dat de creatieve broedplaats op een breed 

toegankelijke plek ontwikkeld wordt en dat een grote veelheid aan groepen bediend wordt. 

Economische kapitaaleigenschappen: De economische impacts blijken vaak behaald te kunnen worden 

door eisen te stellen aan de functioneel-programmatische invulling van een creatieve broedplaats. 

Indien een toename van de werkgelegenheid in de buurt tot de doelstellingen behoort, dienen er functies 

toegevoegd te worden die werkgelegenheid creëren, bijvoorbeeld een horeca-onderneming. Wanneer imago 

en aantrekkelijkheid van de stad tot de doelstellingen behoren, moeten de functies elkaar qua beleving niet 

in de weg zitten, maar goed op elkaar aansluiten. Levendigheid moet gecreërd worden door een grote 

diversiteit aan functies te bieden of een publiekstrekker te realiseren.

Culturele kapitaaleigenschappen: Een aantal vormen van culturele impact zijn intrinsiek aan een creatieve 

broedplaats. Zo zal de broedplaats altijd een positieve impact hebben op kunstenaarsschap omdat zij tot 

de primaire doelgroep behoren. Toch kunnen daar eventueel minimale eisen aan worden gesteld indien 

de impact kunstenaarsschap nagestreefd wordt. Een aantal andere impactvormen uit het culturele domein 
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kunnen volgens de experts ook het best behaald worden door de groep gebruikers zeer bewust samen 

te stellen. Zo moeten er keuzes worden gemaakt over de vertegenwoordiging van verschillende culturele 

disciplines. Ook moeten er stimulerende factoren voor kruisbestuing aanwezig zijn, zoals een juiste balans 

tussen beginnende en professionele creatieve ondernemers (beiden met cultuurinnovatie als doel). De 

aanwezigheid van een ruimte voor publiekelijk toegankelijke culturele manifestaties én een voorwaarde 

dat deze daar ook voor gebruikt wordt, zorgen ervoor dat de impactvorm cultuurmanifestatie behaald kan 

worden.

Fysieke kapitaaleigenschappen: De drie fysieke vormen van impact die door de deelnemers bij de eerste 

discussievraag geidentificeerd waren, zijn: zichtbaarheid in de omgeving, schoonheid en leegstandsbestrijding. 

Deze kunnen behaald worden door een transparant ontwerp waarin van buitenaf zichtbaar is wat zich 

binnenin afspeelt, door aandacht voor het esthetisch ontwerp en door de creatieve broedplaats te 

ontwikkelen in leegstaande panden in plaats van nieuwbouw te plegen.

6.2.4 Resultaat expertmeeting

De expertmeeting heeft vele impacten van creatieve broedplaatsen benoemd. In veel gevallen 

onderschrijven zij de resultaten uit het literatuuronderzoek, hetzij in andere bewoordingen. In het algemeen 

kan worden gesteld dat het culturele impactdomein, veelal gerelateerd aan het werk en de carrière van 

de broedplaatsgebruikers, het meest breed gedragen wordt door de deelnemers van de expertmeeting. 

Wat betreft het sociale en economische impactdomein zijn sommige impactvormen meer geaccepteerd 

en beter te vertalen naar kapitaaleigenschappen van creatieve broedplaatsen dan andere. In de meeste 

gevallen was een vertaalslag naar een kapitaaleigenschap echter goed mogelijk. 

Er zijn ook enkele aanvullingen te maken op het literatuuronderzoek. Er is zelfs een nieuw impact-domein aan 

toegevoegd; naast de sociale, economische en culturele impact is er het fysieke impactdomein bijgekomen. 

Daarnaast heeft de expertmeeting voor aanvullingen gezorgd op het culturele impactdomein. Het sociale 

en economische impactdomein blijven onveranderd. Wanneer literatuuronderzoek en expertmeeting 

dezelfde impacts benoemden, maar in andere bewoordingen, is gekozen voor de terminologie uit het 

literatuuronderzoek. De uiteindelijke lijst van mogelijke vormen van impact van creatieve broedplaatsen en 

de bijbehorende vertaalslag naar kapitaaleigenschappen is afgebeeld in figuur 27.

6.3 Confrontatie product en context

Nu de literatuuronderzoeksresultaten zijn aangescherpt door de praktijk kan de conceptontwikkeling plaats 

gaan vinden. Het conceptontwikkelingsmodel dat in hoofdstuk 5 is gekozen en aangepast, vormt daarbij de 

leidraad. Er is echter één verschil tussen dat model en het model waarmee nu de concepten ontwikkeld gaan 

worden; na aanleiding van de expertmeeting is het fysieke impactdomein eraan toegevoegd (zie figuur 28). 

De kern van deze paragraaf is het confronteren van de opgedane kennis over de context met de opgedane 

kennis over het product.

6.3.1 Confrontatiematrix

De confrontatie tussen product en context kan letterlijk in een confrontatiematrix plaatsvinden door de 

product- en contexteigenschappen in een matrix in te vullen. De producteigenschappen zijn de mogelijke 
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6

Impact ! Samenvatting ! Kapitaaleigenschap ! Bron !

Sociale impactdomein
Persoonlijke ontwikkeling Ontwikkeling Toets voor ontwikkeling is programmering voor omwonenden 

met aandacht voor verandering op individueel niveau.
Literatuur &
Epertmeeting

Sociale Cohesie Ontmoeting Toets voor ontmoeting is programmering met ruimte voor cul-
turele uitingen van omwonenden die uitnodigen totkennisname.

Literatuur &
Epertmeeting

Insluiting Toets voor insluiting is een breed toegankelijke plek 
(bereikbaarheid, locatiekeuze, laagdrempeligheid).

Literatuur &
Epertmeeting

Keuze Toets voor keuze is het tegemoetkomen aan voorkeuren van 
verschillende groepen.

Literatuur &
Epertmeeting

Lokale identiteit Aansluiting Toets voor aansluiting is de aansluiting van de gebruikers en de 
programmering bij de lokale identiteit.

Literatuur

Perceptie Toets voor perceptie is programmering met aandacht voor de 
perceptie over buurt en groepsidentiteit.

Literatuur

Voorstellingsvermogen en visie Visie Toets voor visie is programmering voor omwonenden met 
aandacht voor visie-vorming.

Literatuur &
Epertmeeting

Gezondheid en welzijn Gezondheid Op een positief effect op de gezondheid kan in de program-
mering niet actief gestuurd worden.

Literatuur

Economische impact
Werkgelegenheid Werkgelegenheid Toets voor werkgelegenheid is de aanwezigheid van betaalde 

werkgelgenheid.
Literatuur &
Epertmeeting

Aantrekkelijkheid (stad) Attractie Toets voor attractie is de inzet van diversiteit voor levendigheid van 
de locatie (bv. publiekstrekker, horizontale waardeketen).

Literatuur &
Epertmeeting

Imago Toes voor imago is de scheiding van functies die elkaar qua 
beleving in de weg zitten.

Literatuur &
Epertmeeting

Extraversie Toets voor extraversie is de aanwezigheid van extraverte, naar
buiten gekeerde bedrijfjes en organisaties.

Literatuur &
Epertmeeting

Innovatie Flexibiliteit Toets voor flexibiliteit is de mate waarin het concept aan te passen 
is aan veranderende vraag/aanbod (bv. contractduur).

Literatuur

PMC-innovatie Toets voor PMC-innovatie is de mate waarin functies elkaar ver-
sterken bij inspelen op marktvraag (verticale waardeketen).

Literatuur &
Epertmeeting

Waardeontwikkeling omgeving Waarde vastgoed Op de waardeontwikkeling van het vastgoed in de omgeving 
kan niet actief gestuurd worden - dit is een neveneffect.

Literatuur &
Epertmeeting

Culturele impact
Cultuurinnovatie Kruisbestuiving Toets voor kruisbestuiving is de mate waarin stimulerende fac-

toren voor kruisbestuiving aanwezig zijn.
Literatuur &
Epertmeeting

Diversiteit Toets voor diversiteit is de mate waarin de gebruikers ver-
schillende culturele disciplines vertegenwoordigen.

Literatuur &
Epertmeeting

Aantrekkingskracht cultuurproducenten Openheid Toets voor openheid is de mate van diversiteit in de etnische 
afkomst van de gebruikers.

Literatuur

Springplank carriere Springplank Toets voor springplank is de mate waarin aan starters in werk-
en eventueel woonruimte voorzien wordt tegen lage huren.

Literatuur &
Epertmeeting

Kunstenaarsschap Kunstenaarsschap Toets voor kunstenaarsschap is de bezettingsgraad door 
kunstenaars.

Expertmeeting

Cultuurmanifestatie Manifestatie Toets voor manifestatie is de mate waarin publiekelijk toe-
gankelijke culturele manifestaties gehouden (kunnen) worden.

Expertmeeting

Geografische spreiding De geografische spreiding van cultuurmanifestatie kan tijdens de
conceptontwikkelingsfase niet meer actief gestuurd worden.

Expertmeeting

Behouden erfgoed Erfgoed Toets voor erfgoed is het gebruik van cultuurhistorische waarde 
bij de herontwikkeling van de locatie.

Literatuur &
Epertmeeting

Fysieke impact
Zichtbaarheid in de omgeving Zichtbaarheid Toets voor zichtbaarheid is de mate waarin van buitenaf te zien 

is welke activiteiten zich binnen afspelen.
Expertmeeting

Esthetiek Schoonheid Toets voor schoonheid is de mate waarin aandacht besteed 
wordt aan de esthetische kwaliteit van het ontwerp.

Expertmeeting

Leegstandsbestrijding Leegstandsbestrijding Toets voor leegstandsbestrijding is het gebruik van leegstaand 
vastgoed bij de herontwikkeling van de locatie.

Expertmeeting
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sociale, economische, culturele en fysieke kapitaaleigenschappen van creatieve broedplaatsen zoals ze 

in de expertmeeting benoemd zijn. Deze worden in de confrontatiematrix in de eerste rij geplaatst. De 

contexteigenschappen bestaan uit de tien woonmilieus en twee niet-woonmilieus en worden in de eerste 

kolom geplaatst (zie figuur 30). 

Nu moet er per (niet-)woonmilieu bepaald worden of het om een bepaalde kapitaaleigenschap (met 

bijbehorende impact) vraagt of niet. Dit soort beslissingen zijn gemaakt op basis van de kennis die is 

opgedaan in hoofdstuk 4 over verschillende soorten contexten en hun individuele kenmerken. In totaal zijn 

er 26 beslissingsmomenten (zie figuur 29) die hieronder worden toegelicht:

Beslissingsmoment 1 – standaard eigenschappen: Ongeacht het woonmilieu zijn er een aantal 

kapitaaleigenschappen dat bij iedere creatieve broedplaats aanwezig moet zijn. Dit zijn intrinsieke 

eigenschappen van een creatieve broedplaats of van een vastgoedontwikkeling in het algemeen. Het betreft 

de aandacht voor een diverse samenstelling van culturele disciplines, samengevat met de term diversiteit en 

daarnaast voldoende werk- (en woon)ruimte tegen relatief lage huren zodat startende cultuurproducenten 

hun carrière kunnen starten, samengevat met de term springplank. De kapitaaleigenschap erfgoed 

geldt ook voor ieder milieu en betekent het gebruiken van de aanwezige cultuurhistorische waarde bij 

de herontwikkeling van de locatie. Uiteraard kan dit alleen indien het een locatie met cultuurhistorische 

waarde betreft, maar doordat de aanwezigheid van cultuurhistorische waarde niet verbonden is aan een 

bepaald milieu moet deze kapitaaleigenschap altijd overwogen worden. Hetzelfde geldt voor de (fysieke) 

kapitaaleigenschappen leegstandsbestrijding en esthetiek.

Beslissingsmoment 2 – geen sociale kapitaaleigenschappen: Wanneer de creatieve broedplaats 

ontwikkeld wordt in een milieu waarin geen omwonenden zijn, is het zinloos om aan het concept sociale 

kapitaaleigenschappen toe te kennen. Deze zijn immers gericht op de aanwezigheid van omwonenden. 

Beslissingsmomenten 3 t/m 7 – alle sociale kapitaaleigenschappen: Een context die tekenen vertoont van een 

bovengemiddelde sociaal-economische problematiek zal gebaat zijn bij de sociale kapitaaleigenschappen 

van een creatieve broedplaats. Deze kapitaaleigenschappen hebben stuk voor stuk oog voor verandering bij 

omwonenden op individueel en maatschappelijk niveau. Denk aan het aanleren van vaardigheden en het 

bevorderen van de ontmoeting tussen mensen. Concreet komt dit er op neer dat er gezocht zal worden naar 

gebruikers die (kunst)projecten met deze doelstellingen willen doen.

figuur 28 - aangepast tcn-flow op creatieve broedplaatsen bron: sentel & elst (2008), toegepast door de auteur
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Beslissingsmoment 8 – ontmoeting: Een context die typisch gebaat is bij een toename van de mogelijkheden 

tot ontmoetingen tussen omwonenden, is de context waarin de mutatiegraad hoog is. Een hoge mutatiegraad 

betekent dat er relatief veel wordt verhuisd en de woonduur van bewoners niet erg hoog is. Het betreft hier 

bijvoorbeeld nieuw ontwikkelde gebieden. 

Beslissingsmoment 9 – alle economische kapitaaleigenschappen: De economische kapitaaleigenschappen 

6

Nr. Beslissingsmomenten

Bepalen van intrinsieke eigenschappen
1 Standaard eigenschappen !Voor aanvang, selecteer 'diversiteit', 'springplank', 'erfgoed',

esthetiek' en 'leegstandsbestrijding'.

Bepalen van sociale kapitaaleigenschappen

2 Niet - woonmilieu Ja ! Indien Ja, Selecteer geen sociale eigenschappen, einde bepalen sociale
Nee eigenschappen

3 Werkloosheid boven stedelijk gemiddelde Ja ! Ga door met de volgende vraag
In Amsterdam: > 6% Nee

4 Bijstandsafhankelijkheid boven stedelijk gemiddelde Ja ! Ga door met de volgende vraag
In Amsterdam: > 12% Nee

5 Aandeel etnische minderheden boven stedelijk gemiddelde Ja ! Ga door met de volgende vraag
In Amsterdam: > 36% Nee

6 Corporatiebezit boven stedelijk gemiddelde Ja ! Ga door met de volgende vraag
In Amsterdam: > 55% Nee

7 Aandeel ozb-waarde < "75.000 boven stedelijk gemiddelde Ja ! Indien nu meer dan 3 keer met Ja is geantwoord, selecteer
In Amsterdam: > 14% Nee  alle sociale eigenschappen, einde bepalen sociale eigenschappen

8 Mutatiegraad boven stedelijk gemiddelde Ja ! Indien antwoord is Ja, selecteer 'Ontmoeting'
In Amsterdam: > 15% Nee

Bepalen van economische kapitaaleigenschappen

9 Niet woonmilieu of leegstand > stedelijk gemiddelde Ja ! Indien antwoord is Ja, selecteer alle economische 
Nee eigenschappen, einde bepalen economische eigenschappen

10 Aandeel ozb-waarde > "150.000 onder stedelijk gemiddelde Ja ! Indien antwoord is Ja, selecteer 'attractie' en 'extraversie'
In Amsterdam: < 25% Nee

11 Locatie in of nabij centrum of centrumstedelijke voorzieningen Ja ! Indien antwoord is Ja, selecteer 'extraversie'
Nee

12 Mutatiegraad boven stedelijk gemiddelde Ja ! Indien antwoord is Ja, selecteer 'flexibiliteit'
In Amsterdam: > 15% Nee

Bepalen van culturele kapitaaleigenschappen

13 Niet woonmilieu Ja ! Indien antwoord is Ja, selecteer 'kruisbestuiving' en 'manifestatie',
Nee einde bepalen culturele eigenschappen

14 Locatie in of nabij centrum of centrumstedelijke voorzieningen Ja ! Indien antwoord is Ja, selecteer alle culturele eigenschappen, 
Nee einde bepalen culturele eigenschappen

15 Aandeel ozb-waarde > "150.000 boven stedelijk gemiddelde Ja ! Ga door met de volgende vraag
In Amsterdam: > 25% Nee

16 Aandeel etnische minderheden onder stedelijk gemiddelde Ja ! Ga door met de volgende vraag
In Amsterdam: < 36% Nee

17 Corporatiebezit onder stedelijk gemiddelde Ja ! Ga door met de volgende vraag
In Amsterdam: < 55% Nee

18 Werkloosheid onder stedelijk gemiddelde Ja ! Ga door met de volgende vraag
In Amsterdam: < 6% Nee

19 Bijstandsafhankelijkheid onder stedelijk gemiddelde Ja ! Meer dan 3 keer Ja, selecteer 'kruisbestuiving'
In Amsterdam: < 12% Nee ! Meer dan 3 keer Nee, selecteer 'manifestatie'

Bepalen van fysieke kapitaaleigenschappen

20 Niet woonmilieu Ja ! Indien antwoord is Ja, selecteer 'zichtbaarheid', einde bepalen
Nee fysieke eigenschappen

21 Locatie in of nabij centrum of centrumstedelijke voorzieningen Ja ! Indien antwoord is Ja, selecteer 'zichtbaarheid', einde bepalen
Nee fysieke eigenschappen

22 Werkloosheid boven stedelijk gemiddelde Ja ! Ga door met de volgende vraag
In Amsterdam: > 6% Nee

23 Bijstandsafhankelijkheid boven stedelijk gemiddelde Ja ! Ga door met de volgende vraag
In Amsterdam: > 12% Nee

24 Aandeel etnische minderheden boven stedelijk gemiddelde Ja ! Ga door met de volgende vraag
In Amsterdam: > 36% Nee

25 Corporatiebezit boven stedelijk gemiddelde Ja ! Ga door met de volgende vraag
In Amsterdam: > 55% Nee

26 Aandeel ozb-waarde < "75.000 boven stedelijk gemiddelde Ja ! Indien nu meer dan 3 keer met Ja is geantwoord, selecteer
In Amsterdam: > 14% Nee  zichtbaarheid, einde bepalen fysieke eigenschappen

figuur 29 - beslissingsmomenten bepalen kapitaaleigenschappen bron: de auteur



zijn allen gericht op het verbeteren van de economische positie van de locatie. Een woongebied met veel 

leegstand of verlaten niet-woonmilieus hebben baat aan deze herpositionering. Het doel is om op relatief 

korte termijn het gebied een beter aanzien te geven. De economische kapitaaleigenschap flexibiliteit is 

daarom essentieel; zodra de context verandert, moet de creatieve broedplaats in staat zijn hierop in te 

spelen.

Beslissingsmoment 10 – attractie en extraversie: Een context waar het aandeel woningen met een ozb-
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attractie en extraversie belangrijk. Deze zijn er immers op gericht de buurt zichtbaar te verlevendigen met 

culturele functies die aansluiten bij de vraag. 

Beslissingsmoment 11 – extraversie: Geheel in lijn met de functie van wijken in het centrum of in de 

centrumrand dienen creatieve broedplaatsen hier een extravert, openbaar en uitnodigend karakter te 

hebben. De economische kapitaaleigenschap extraversie zorgt hiervoor.

Beslissingsmoment 12 – flexibiliteit: Net als de woonmilieus die bij beslissingsmoment 9 de 

kapitaaleigenschap flexibiliteit toegekend kregen, hebben ook woonmilieus met een hoge mutatiegraad baat 

bij deze eigenschap. Door de hoge mutatiegraag bevindt het milieu zich continu in fase van verandering. 

Flexibiliteit zorgt ervoor dat een creatieve broedplaats met zijn omgeving mee kan groeien en in zijn 

omgeving past.

Beslissingsmoment 13 t/m 19 – kruisbestuiving: Op de woonmilieus met een hoge sociaaleconomische 

problematiek na, worden aan ieder woonmilieu de culturele kapitaaleigenschappen kruisbestuiving en 

manifestatie toegekend. Deze eigenschappen worden vaak als intrinsieke eigenschappen van een creatieve 

broedplaats gezien, maar voor de milieus met hoge sociaaleconomische problematiek is gekozen de focus 

scherp te houden op de sociale interactie met omwonenden.

Beslissingsmoment 13 t/m 19 manifestatie: In de niet-woonmilieus, de centrum(rand)milieus, 

het inbreidingsmilieu en de milieus met relatief hoge sociaaleconomische problematiek wordt de 

kapitaaleigenschap manifestatie van belang geacht. In al deze milieus is het openbare karakter dan wel 

de aandacht voor sociale interactie belangrijk. Dit wordt bereikt door cultuurmanifestaties deel uit te laten 

maken van het concept.

Beslissingsmoment 14 – openheid en kunstenaarschap: Openheid en kunstenaarschap worden belangrijk 

geacht voor de centrum- en centrumrandmilieus en de inbreidingsmilieus (met centrumstedelijke 

voorzieningen). Dit zijn de milieus waar kunst- en cultuurliefhebbers graag wonen in verband met de 

nabijheid van culturele voorzieningen. Bij hen valt een eigenschap als kunstenaarschap logischerwijs goed 

in de smaak en er wordt door hen belang gehecht aan een open, tolerante leefomgeving.

Beslissingsmoment 20 t/m 26 – zichtbaarheid: De fysieke kapitaaleigenschap zichtbaarheid is gekoppeld 

aan de economische kapitaaleigenschap extraversie. Zichtbaarheid is een logisch vervolg van extraversie en 

wordt daarom in de (niet)woonmilieus toegepast waar extraversie aan is toegekend.

Iedere kapitaaleigenschap kent één of meerdere beslissingsmomenten op grond waarvan hij wel of niet 

passend wordt bevonden voor een bepaald (niet-)woonmilieu. De gegevens over werkloosheidspercentages, 

bijstandsafhankelijkheid, ozb-waarden van het vastgoed, etc. die gebruikt zijn bij het maken van deze 

beslissingen zijn terug te vinden in bijlage 2. 
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6.3.2 Resultaten confrontatiematrix 

Na het doorlopen van alle beslissingsmomenten is de confrontatiematrix uit figuur 30 het resultaat. Twee 

elementen zijn typerend voor de confrontatie van context, de tien woonmilieus en twee niet-woonmilieus, 

en het product, de creatieve broedplaats met al zijn mogelijke kapitaaleigenschappen. De intrinsieke 

eigenschappen, die bij iedere broedplaats aanwezig moeten zijn, zijn in de derde rij van boven gemarkeerd 

met een X. Dit zijn intrinsieke eigenschappen van een creatieve broedplaats of van vastgoedontwikkeling.  

Ten tweede is het typerend dat er grofweg vier typen broedplaatsen uit de confrontatie voort komen. Deze 

zijn in de laatste kolom weergegeven (figuur 30). Hieronder worden hun meest opvallende eigenschappen 

benoemd waaruit ook de naam is afgeleid. Vervolgens wordt ieder concept kort toegelicht.

 

Type A – Expose: kent vooral culturele kapitaaleigenschappen en heeft veel extraverte eigenschappen;

Type B – Interact: kent als enige type veel sociale kapitaaleigenschappen;

Type C – Attract: kent vooral kapitaaleigenschappen gericht op uitstraling en aantrekkingskracht;

Type D – Innovate: kent alleen kapitaaleigenschappen gericht op cultuurinnovatie.

6.4 De voorlopige concepten

In deze paragraaf worden de vier concepten kort toegelicht. Kort, omdat de concepten in het volgende 

hoofdstuk eerst nog uitgebreid geëvalueerd worden met conceptontwikkelaars uit de praktijk. Na deze 

evaluatie worden de definitieve concepten gepresenteerd. In bijlage 8 tot en met bijlage 11 staan de vier 

concepten op basis waarvan de evaluatie plaatsvond, wel uitgebreid beschreven. Hier gaat het om de kern; 

om de best passende context, de doelstellingen en de kansen van het concept. 

6.4.1 Broedplaatsconcept Expose 

Expose is een broedplaats waar de diversiteit van het creatieve ondernemerschap en de cultuurmanifestatie 
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Sociaal Cultureel

figuur 30 - confrontatiematrix product en context bron: de auteur



volledig in het middelpunt staan en waar volop mogelijkheden worden geboden om de cultuurproductie 

te presenteren aan bezoekers. De broedplaats kenmerkt zich vooral door kapitaaleigenschappen die een 

culturele impact nastreven.

Context Expose: Het zijn de woonmilieus in en direct rondom het centrum waar Expose het beste in gedijt. 

Deze milieus vragen niet om een sociale impact omdat de sociaal-economische status al relatief hoog is. 

De werkloosheid en bijstandsafhankelijkheid zijn hier immers laag. Ook vragen deze milieus om weinig 

economische impact. Dit komt eveneens doordat de werkgelegenheid hier laag is en de welstand hoog, 

maar ook omdat de milieus al als zeer attractief worden ervaren. Dit uit zich in de hoge ozb-waarden die 

in deze milieus aanwezig zijn. Zo ontstaat er volop ruimte om in te zetten op het culturele kapitaal van de 

creatieve broedplaats en op de culturele impacts die dit heeft op de omgeving. En dat is ook waar in deze 

milieus vraag naar is. Het blijkt immers dat de waardering van de nabijheid van culturele mogelijkheden 

in deze centrumstedelijke-milieus zeer waarschijnlijk één van de redenen is dat voor deze woonmilieus 

wordt gekozen door bewoners. Daarnaast hebben deze milieus naast een woonfunctie vaak ook een 

centrumstedelijke functie voor de stad. Culturele voorzieningen maken daar deel van uit. Door middel 

van extraversie, zichtbaarheid en manifestatie kan de aanwezigheid van de creatieve broedplaats en de 

cultuurproductie die op deze plek plaatsvindt naar buiten gebracht en geconsumeerd worden. 

Kansen en doelstellingen Expose: Expose speelt in op het belang van de culturele functie van centrumstedelijke 

woonmilieus, op het belang van een innovatieve culturele productie en op het belang van netwerken door 

vooral gebruikers te selecteren die hun netwerk willen vergroten. Expose heeft in deze context de volgende 

doelstellingen:

Ontmoeting: vergroten van de sociale cohesie door te voorzien in programmering die ruimte biedt voor 

culturele uitingen die uitnodigen tot kennisname;

Extraversie en zichtbaarheid: het versterken van de culturele functie van centrumstedelijke woonmilieus 

door de creatieve bedrijvigheid zichtbaar aanwezig te laten zijn;

Cultuurinnovatie: het stimuleren van de vernieuwing in cultuurproductie door creatieve ondernemers met 

verschillende professionele en etnische achtergronden bij elkaar te plaatsen;

Kunstenaarsschap: het kunstenaarschap stimuleren en professionaliseren door te waarborgen dat een 

substantieel deel van de broedplaats gebruikt wordt door startende of professionele kunstenaars;

Cultuurmanifestatie: meer mensen de mogelijkheid geven cultuur te ervaren door het aantal plekken waar 

publiekelijk toegankelijke culturele manifestaties gehouden worden te vergroten.

6.4.2 Broedplaatsconcept Interact

In Interact staat de interactie tussen de broedplaatsgebruikers en de buurt met zijn bewoners centraal in de 

cultuurproductie en het creatieve ondernemerschap die in de broedplaats plaatsvinden. Interact kent veel 

sociale kapitaaleigenschappen. 

Context Interact: De stedelijke waarde van Interact komt vooral tot uiting in broedplaatseigenschappen 

die een sociale impact op de wijk hebben. De wijken waarvoor Interact daarom het meest geschikt is, 

kennen een relatief lage sociaal-economische status. Dit uit zich in een hoge werkloosheid, grote mate 

van bijstandsafhankelijkheid en lage ozb-waarden. Ook wonen in deze wijken vaak relatief veel etnische 

minderheden. Tot slot worden de woonmilieus van Interact vaak gekenmerkt door een hoge mutatiegraad. 

Enige flexibiliteit van het concept is daarom gewenst om op termijn in te kunnen spelen op een veranderende 

context. 

Kansen en doelstellingen Interact: Interact maakt gebruik van de invloed die community art projecten kunnen 
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hebben op individueel niveau van deelnemers aan de projecten. Daarnaast speelt Interact in op het vergroten 

van de kansen van omwonenden op de arbeidsmarkt, het bieden van kansen aan creatieve ondernemers uit 

de wijk en op het positieve economische effect dat de aanwezigheid van creatieve bedrijvigheid kan hebben 

op de wijk. Interact heeft in deze context de volgende doelstellingen:

Ontwikkeling en visie: aanleren van nieuwe vaardigheden en visies bij omwonenden door ze mee te laten 

participeren in de programmering.

Sociale cohesie: vergroten van de sociale cohesie door te voorzien in een laagdrempelige toegang en in 

programmering die tegemoet komt aan een brede hoeveelheid aan voorkeuren van verschillende (etnische) 

groepen en die uitnodigt tot deelname.

Aansluiting: het vergroten van de lokale identiteit door een deel van de broedplaatsgebruikers te kiezen uit 

de desbetreffende wijk.

Perceptie: het vergroten van de lokale identiteit door met de programmering aandacht te schenken aan de 

perceptie over de buurt en groepsidentiteit.

Attractie: het vergroten van de aantrekkelijkheid van de wijk door het programmeren van een publiekstrekker 

(bv. horeca).

Extraversie en zichtbaarheid: het vergroten van de aantrekkelijkheid van de wijk door de creatieve 

bedrijvigheid zichtbaar aanwezig te laten zijn.

Cultuurmanifestatie: meer mensen de mogelijkheid geven cultuur te ervaren door het aantal plekken waar 

publiekelijk toegankelijke culturele manifestaties gehouden worden te vergroten.

6.4.3 Broedplaatsconcept Attract

Attract is een broedplaats voor extreem extraverte creatieve bedrijvigheid en diverse (culturele) 

publieksfuncties die gezamenlijk een sterk imago op kunnen bouwen en publiek trekken. Attract kenmerkt 

zich door kapitaaleigenschappen die uitstraling en aantrekkingskracht tot gevolg hebben.

Context Attract: Attract is geschikt voor de twee niet-woonmilieus; leegstaande kantoren locaties en 

leegstaande industriële locaties. Doordat hier geen bewoners in de buurt aanwezig zijn, vraagt de context 

niet om sociale impacts. Alle aandacht dient bij dit type broedplaats uit te gaan naar het trekken van mensen 

en aandacht naar de locatie met als doel dat de plek op levendige wijze deel uit gaat maken van de stad. 

Doordat de revitalisatie van de locatie vaak het doel is van de betrokken investeerders, moet het concept 

flexibel genoeg zijn om mee te kunnen gaan in dit proces. De broedplaats moet met de revitalisatie van de 

locatie mee kunnen gaan. 

Kansen en doelstellingen Attract: Attract speelt in op de levendigheid die bepaalde soorten creatieve 

bedrijvigheid hebben en hun aantrekkende werking op bewoners en bezoekers. Ook speelt het belang van 

netwerken bij Attract een belangrijk rol; er worden creatieve ondernemers geselecteerd die hun netwerk 

willen vergroten. Attract heeft in deze context de volgende doelstellingen:

Attractie en imago: het vergroten van de aantrekkelijkheid van de locatie door het programmeren van één 

of meerdere publiekstrekkers (bv. horeca, club) en te kiezen voor een functiesamenstelling die gezamenlijk 

een sterk imago op kunnen bouwen;

PMC-innovatie: het creeren van nieuwe Produktmarktcombinaties door functies gezamenlijk in te laten 

spelen op de marktvraag;

Extraversie en zichtbaarheid: het versterken van de zuigende werking naar de locatie door de creatieve 

bedrijvigheid zichtbaar aanwezig te laten zijn;

Cultuurmanifestatie: meer mensen de mogelijkheid geven cultuur te ervaren door het aantal plekken waar 
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publiekelijk toegankelijke culturele manifestaties gehouden worden te vergroten.

6.4.4 Broedplaatsconcept Innovate

Innovate is het broedplaatsconcept waar creatieve ondernemers zich volledig kunnen richten op 

cultuurinnovatie en interne efficiëntie. Innovate kent alleen kapitaaleigenschappen gericht op 

cultuurinnovatie.

Context Innovate: Innovate is geschikt voor locaties die op bijna geen van de mogelijke impacts van 

creatieve broedplaatsen zitten te wachten. Er is niet sprake van een lage sociaal-economische status, de 

woonmilieus worden attractief gevonden en de bewoners hebben deze woonmilieus ook niet uitgekozen 

op de nabijheid van culturele voorzieningen. Dit betekent niet dat in deze woonmilieus geen creatieve 

broedplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Voor introverte, op interne efficiëntie en cultuurinnovatie 

gerichte broedplaatsen zijn deze woonmilieus een geschikte locatie. 

Kansen en doelstellingen Innovate: Innovate speelt in op het belang van een innovatieve culturele productie 

en op het belang van netwerken door creatieve ondernemers te selecteren die hun netwerk willen vergroten. 

Innovate heeft in deze context de volgende doelstellingen:

Cultuurinnovatie: het stimuleren van de vernieuwing in cultuurproductie door creatieve ondernemers met 

verschillende professionele en etnische achtergronden bij elkaar te plaatsen.

Kunstenaarsschap: het kunstenaarsschap stimuleren en professionaliseren door te waarborgen dat een 

substantieel deel van de broedplaats gebruikt wordt door startende of professionele kunstenaars.

6.5 Reflectie en onderzoeksmodel

In dit hoofdstuk worden de laatste twee stappen gemaakt om te komen tot de doelstelling van dit onderzoek: 

het ontwerpen van een conceptontwikkelingsmodel voor creatieve broedplaatsen met een optimale 

stedelijke waarde. Doordat de input voor dit model afkomstig is uit het literatuuronderzoek, werden de 

resultaten daaruit eerst aangevuld door een drietal broedplaatsgebruikers en 14 experts.

De broedplaatsgebruikers hebben duidelijk gemaakt dat in de praktijk de mogelijkheden van een broedplaats 

door maat, functie (en daarmee samenhangend het type gebruikers) en locatie verruimd of juist beperkt 

worden. Deze drie factoren dienen de doelstellingen van een broedplaats te ondersteunen. 

Experts hebben zich gebogen over het vraagstuk dat in hoofdstuk 2 is behandeld. De resultaten van het 

literatuuronderzoek werden door hen herkend. Maar er zijn ook aanvullingen gemaakt en is het fysieke 

impactdomein toegevoegd aan de drie reeds onderzochte impactdomeinen sociaal, economisch en cultureel. 

De aanvullingen hadden betrekking op het culturele impactdomein. Zo signaleren experts de positieve 

stimulans die van broedplaatsen uitgaat naar de ontwikkelingsmogelijkheden van kunstenaars. Zonder 

broedplaatsen zijn die aanzienlijk beperkter. Ook vindt er dankzij creatieve broedplaatsen een toename 

plaats in de openbare manifestatie van cultuur in de stad en bieden zij de mogelijkheid cultuurmanifestatie 

geografisch te spreiden. De geïdentificeerde impacts bleken door de experts goed terug te vertalen naar 

kapitaaleigenschappen. Alleen wanneer het een indirect effect betrof, bleek dit moeilijk. De groep was divers 

qua achtergrond, maar wel voornamelijk Amsterdams. Een meeting met experts uit andere steden zou 

daardoor eventueel tot andere resultaten kunnen leiden omdat er in Amsterdam relatief veel ervaring is met 

creatieve broedplaatsen. 

De aangepaste TCN-flow (figuur 28) bleek in combinatie met een confrontatiematrix goed toepasbaar te 
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zijn voor het ontwikkelen van concepten voor creatieve broedplaatsen met een optimale stedelijke waarde. 

Het invullen van de confrontatiematrix vereiste vele beslissingsmomenten waarvoor de input uit het 

literatuuronderzoek onontbeerlijk was. Uiteindelijk leidde dit tot vier zeer uiteenlopende concepten; Expose, 

Interact, Attract en Innovate.

De resultaten van dit hoofdstuk leiden tot de volgende invulling van het onderzoeksmodel (figuur 31):

6

Interviews conceptontwikkelaars

Literatuur

Stedelijke waarde
Hoofdstuk 3

Wat is de potentiele 
stedelijkewaarde van 

creatieve broedplaatsen?

Expertmeeting & Interviews broedplaatsgebruikers

Concepten
Hoofdstuk 6

Resultaten

Conclusies en aanbevelingen
Hoofdstuk 8

Toepasbaarheid model
Hoofdstuk 7

In hoeverre zijn het concept-
ontwikkelingsmodel en de concepten

toepasbaar in de praktijk?

Creatieve broedplaatsen
Hoofdstuk 2

Context
Hoofdstuk 4

Conceptontwikkeling
Hoofdstuk 5

Stedelijke waarde
Hoofdstuk 3

Expose

Ontmoeting
Extraversie & zichtbaarheid

Cultuurmanifestatie
Kunstenaarschap
Cultuurinnovatie

Attract

Attractie & imago
PMC-innovatie

Extraversie & zichtbaarheid
Cultuurmanifestatie

Innovate

Cultuurinnovatie
Kunstenaarschap

Interact

Ontwikkeling & visie
Sociale cohesie & aansluiting 

Attractie
Extraversie & zichtbaarheid

Cultuurmanifestatie

figuur 31 - onderzoeksmodel - hoofdstuk 6 bron: de auteur





“Het lijstje met vragen is voor de meesten in de vastgoedsector bijzonder 
handzaam. Men houdt wel van ‘lijstjes’. Maar er wordt wel voorbijgegaan aan het 

eigen onderbuikgevoel, aan het locatiebezoek; het voelen, proeven en ruiken...”
- Lonneke Wijnhoven (Interview, 2009)

7CONCEPTEN - HOOFDSTUK

De concepten en hun toepasbaarheid



Mogelijkheden op de NDSM-werf in Amsterdam.
(Foto: renovatium.nl)
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7

7. De concepten en hun toepasbaarheid

De doelstelling is bijna bereikt; met behulp van een conceptontwikkelingsmodel zijn er verschillende 

concepten ontwikkeld voor creatieve broedplaatsen met een optimale stedelijke waarde. Maar het is nog 

niet bekend in hoeverre de concepten toepasbaar zijn in de praktijk. De concepten zijn afgeleid van een 

Amsterdamse woonmilieu-typologie. Daardoor zijn de concepten niet zonder meer toepasbaar in andere 

steden in Nederland. Ook is het nog de vraag of een dergelijk model in de praktijk, dus door bijvoorbeeld 

gemeenten en corporaties, wel hanteerbaar is. In dit hoofdstuk wordt daarom de toepasbaarheid van deze 

concepten getoetst. Dit vindt plaats in twee stappen. Eerst wordt de toepasbaarheid van de concepten 

in verschillende steden in Nederland getoetst. Daarvoor wordt gekeken op welke manier de concepten 

toegepast kunnen worden op iedere willekeurig gekozen buurt in Nederland. Hieruit volgt een roadmap 

die door bijvoorbeeld een gemeente of corporatie gevolgd kan worden die een creatieve broedplaats wil 

realiseren in een bepaalde buurt, maar niet weet aan welke eisen deze moet voldoen om een optimale 

stedelijke waarde te hebben. In de tweede stap worden de concepten en de roadmap beoordeeld door 

experts in de conceptontwikkeling voor vastgoed. Zij laten zich in interviews uit over de hanteerbaarheid 

ervan.

7.1 Toepasbaarheid in alle steden

Dignum (2004) heeft voor Amsterdam uitgezocht welk woonmilieu per buurt vertegenwoordigd wordt. Voor 

Amsterdam kan zo op een eenvoudige manier aan iedere buurt het ideale broedplaatsconcept toegekend 

worden. De concepten zijn immers gekoppeld aan de woonmilieus van Dignum. 

Maar niet voor iedere stad is onderzocht welk woonmilieu door een buurt vertegenwoordigd wordt. Voor 

die buurten kan op dit moment dan ook iets minder eenvoudig bepaald worden welk concept daar de meest 

optimale stedelijke waarde met zich mee brengt. Om te bepalen welke soort broedplaats in een willekeurige 

buurt buiten Amsterdam de meest optimale stedelijke waarde heeft zijn er twee mogelijkheden. Beiden 

geven antwoord op een andere vraag:

Mogelijkheid 1: Om welke kapitaaleigenschappen vraagt deze buurt?

Mogelijkheid 2: Bij welk concept passen de buurteigenschappen het best?

Voor de eerste mogelijkheid dient de confrontatiematrix opnieuw ingevuld te worden met behulp van het 

beslissingsondersteunend model (figuur 29). In feite wordt er een nieuw concept ontwikkeld. Hiervoor 

dienen de buurteigenschappen die een rol speelden bij het invullen van de confrontatiematrix verzameld te 

worden voor de desbetreffende buurt én stad (het stedelijk gemiddelde). Het betreft de buurteigenschappen 

die in figuur 32 aangegeven zijn. De buurt-/wijkeigenschappen zijn voor de meeste grote steden te vinden 

in een digitale buurt-/wijkmonitor (bijlage 12). Het invullen van de confrontatiematrix is een nauwkeurige 

manier om te bepalen met welke kapitaaleigenschappen de toekomstige creatieve broedplaats de meest 

optimale stedelijke waarde heeft voor een bepaalde buurt. Het is echter ook een relatief lange weg. 

De tweede mogelijkheid is een snellere methode en redeneert precies andersom. De concepten zijn bij 

aanvang bekend en die passen ieder bij bepaalde buurteigenschappen. Hier gaat men op zoek naar het concept 



dat het best bij de gegeven buurteigenschappen past. Hiervoor dienen eveneens de buurteigenschappen uit 

figuur 32 verzameld te worden. Vervolgens moeten er enkele vragen beantwoord worden waaruit het best 

passende concept blijkt. Deze vragen staan in de roadmap in figuur 33. De vragen zijn op grond van precies 

dezelfde overwegingen tot stand gekomen als het beslissingsondersteunend model uit hoofdstuk 6.

Wanneer bekend is welk concept het meest geschikt is voor een bepaalde buurt, kan de bijbehorende 

factsheet geraadpleegd worden. De factsheets van de concepten zijn aan het einde van dit hoofdstuk te 

vinden – na de evaluatie met de conceptontwikkelaars over de toepasbaarheid van de concepten en de 

roadmap in de praktijk.

Benodigde gegevens voor het bepalen van het concept

Werkloosheid of aandeel WW-uitkeringen

Bijstandsafhankelijkheid of aandeel ABW-uitkeringen

Aandeel etnische minderheden of aandeel niet-westerse allochtonen

Corporatiebezit

ozb-waarde < "75.000 of gemiddelde woningwaarde

Mutatiegraad

Aandeel 'ruim wonen'

Aandeel 55+

Aandeel gezinnen

Aandeel woonduur >20 jaar

Aandeel particuliere huur

figuur 32 - overzicht benodigde buurteigenschappen bron: de auteur

Nr. Kenmerken

1 Bepalen van Concept Attract

1.1 Verlaten industrieel of kantorenterrein? Ja ! Indien antwoord is Ja, einde roadmap, concept Attract
(vereist lokale kennis over leegstand) Nee

2 Bepalen van Concept Expose

2,1 Centrum of centrumrand functie? Ja ! Indien antwoord is Ja, einde roadmap, concept Expose
(vereist lokale kennis over functie buurt t.o.v. rest van de stad) Nee

3 Bepalen van Interact

3,1 Werkloosheid boven stedelijk gemiddelde Ja
of: percentage WW-uitkeringen boven stedelijk gemiddelde? Nee

3,2 Bijstandsafhankelijkheid boven stedelijk gemiddelde Ja
of: percentage ABW-uitkeringen boven stedelijk gemiddelde? Nee

3,3 Aandeel niet-westerse allochtonen boven stedelijk gemiddelde? Ja
Nee

3,4 Corporatiebezit boven stedelijk gemiddelde Ja
Nee

3,5 Aandeel ozb-waarde < "75.000 boven stedelijk gemiddelde Ja ! Indien meer dan 2 keer met Ja is geantwoord, einde 
of: gemiddelde woningwaarde < "150.000 Nee roadmap, concept Interact

4 Ongeschikt milieu voor bovenstaande concepten

4,1 Mutatiegraad onder stedelijk gemiddelde? Ja
Nee

4,2 Aandeel 'ruim wonen' boven stedelijk gemiddelde? Ja
Nee

4,3 Aandeel 55+ boven stedelijk gemiddelde? Ja
Nee

4,4 Aandeel gezinnen boven 15%? Ja
Nee

4,5 Woonduur >20 jaar boven stedelijk gemiddelde? Ja
Nee

4,6 Aandeel particuliere huur onder 40%? Ja ! Indien antwoord meer dan 4 keer met Ja is geantwoord, einde
Nee roadmap, concept Innovate

figuur 33 - roadmap conceptbepaling bron: de auteur
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7.2 Toepasbaarheid in de praktijk

Conceptontwikkeling is typisch een tak van sport binnen vastgoed dat vooral in de praktijk beoefend wordt. 

Het ligt daarom voor de hand om de vier concepten en de roadmap waarmee de geschiktheid van de 

concepten voor een willekeurige buurt getoetst kan worden, voor te leggen aan de praktijk. Dit gebeurde in 

semi-gestructureerde interviews (zie bijlage 13) waarin een dieper inzicht verkregen is in de verschillende 

belangen van betrokken partijen bij creatieve industrie-projecten, de belangrijke bestanddelen van een 

concept werden geïdentificeerd en de toepasbaarheid van de concepten en de roadmap werd beoordeeld.

7.2.1 Keuze conceptontwikkelaars

Een behoorlijk aantal projectontwikkelaars heeft gedurende de laatste tien jaar een conceptontwikkelings-

afdeling opgericht. In het kader van dit onderzoek is gezocht naar een select aantal conceptontwikkelaars dat 

al geruime tijd ervaring heeft met conceptontwikkeling én ook betrokken is geweest bij creatieve industrie 

projecten. De keuze is gevallen op vijf conceptontwikkelaars.

Interview 1: Anna Vos (samen met Hans-Hugo Smit) – MAB Development

Interview 2: Stephen Lewis (samen met Lotte Schubert) – TCN Concepts

Interview 3: Lonneke Wijnhoven – Heijmans Vastgoed Design & Development

Interview 4: Lisette Mattaar – Red Concepts

Interview 5: Mariet Schoenmakers – AM Concepts

Er is een verslag van de interviews opgenomen in de bijlagen (bijlagen 15, 16, 17, 18 en 19). Vertrouwelijke 

informatie is achterwegen gelaten op grond van onderzoeksethische overwegingen.

7.2.2 Resultaat interviews

Eén van de meest gevallen opmerkingen is dat de concepten bijzonder context-gedreven zijn. Het sluit 

daarmee volgens één van de experts aan bij de laatst gesignaleerde trends binnen conceptontwikkeling. De 

klassieke conceptontwikkelingspraktijk kenmerkt zich meer door marktgedreven concepten. Hierbij gaat 

het om een conceptuele vertaling van een marktwens. In de concepten voor creatieve broedplaatsen betreft 

het eerder een conceptuele vertaling van een contextwens. De marktvraag, de wensen van de toekomstige 

gebruikers, blijft daarmee in de concepten wat onderbelicht. Dat de markt niet geheel uit het oog is verloren, 

blijkt uit de aandacht die is besteed aan de intrinsieke eigenschappen van creatieve broedplaatsen die de 

belangrijkste gebruikerswensen vertegenwoordigen. Ook is men van mening dat de vier concepten en de 

roadmap samen een handzame en tastbare toolkit zullen vormen voor gemeentes en woningcorporaties die 

een broedplaats gaan realiseren en willen weten op welke manier, met welke huurders, profiel en functies 

die broedplaats gerealiseerd dient te worden.

De meeste bestanddelen waaruit een concept volgens de conceptontwikkelaars dient te bestaan, zijn 

aanwezig in de vier concepten voor creatieve broedplaatsen (zie figuur 34). 

Wat de roadmap betreft geeft één van de ontwikkelaars aan dat zij hun concepten op een vergelijkbare 

manier proberen te operationaliseren om houvast te bieden bij het bepalen van de geschiktheid van een 

concept. Maar de conceptontwikkelaars delen behalve deze lovende woorden, ook enkele kritieken die tot 

aanpassingen in de concepten hebben geleid: 
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Flexibele concepten: In de concepten moet altijd een zekere aandacht voor flexibiliteit mee worden 

genomen, zodat het concept Interact bijvoorbeeld over kan gaan in Expose als de omgeving in de toekomst 

transformeert. 

Actie: Niet alleen flexibliteit in het concept meegeven wanneer de mutatiegraad hoog is, maar meegeven 

als intrinsieke eigenschap van een creatieve broedplaats. Dit is echter geen terugkoppeling naar de 

concepten, maar naar de confrontatiematrix. Daar is te zien dat flexibiliteit als intrinsieke eigenschap van 

een broedplaats is meegegeven.

Ongeschikte broedplaatsmilieus: Het verdient de overweging om voor sommige buurten te besluiten dat 

een broedplaats daar niet op zijn plek is. Bij confrontatie tussen product en context moet het ideaalproduct 

immers nagestreefd blijven worden. Innovate lijkt alleen wel erg ver verwijderd van het ideaalproduct. Hier 

moet kritisch beoordeeld worden of dit nog acceptabel is of niet. 

Actie: Schrappen van het concept Innovate en toevoegen van ‘ongeschikte milieus’ in de legenda van de 

kaarten.

Gebruik van intuïtie: Dit model is erg technocratisch en daardoor waarschijnlijk zeer geliefd bij een 

overgrote meerderheid van de vastgoedsector. Juist daarom moet misschien overwogen worden of een 

tweede model dat meer intuïtief is, een goede aanvulling zou zijn op het huidige ‘lijstje’. Locatiebezoek en 

lokale marktkennis moeten daarin een belangrijke rol krijgen.

Actie: Een groter belang van lokale marktkennis kan in de huidige roadmap verwerkt worden. Vooral bij 

het beoordelen of een buurt wel of geen centrum(rand)milieu heeft en of het een verlaten industrie- of 

kantorenlocatie betreft.

(Reikwijdte van) de ruimtelijke impact: Het onderzoek draait om de ruimtelijke impact die de creatieve 

broedplaats met zijn stedelijke waarde teweeg kan brengen. In de conceptbeschrijvingen komen deze 

termen niet expliciet meer terug terwijl dat uiteindelijk de kern is van het onderzoek. 

Actie: In de conceptomschrijvingen een kopje ruimtelijke impact opnemen en deze in enkele zinnen 

benoemen.

Beheersfase meenemen in concept: Het is belangrijk om in de conceptuele fase al nadrukkelijk aandacht 

te besteden aan de manier waarop het concept in de beheersfase van het vastgoed doorgetrokken moet 

worden. Voor een creatieve broedplaats betekent dit bijvoorbeeld dat het concept de professionalisering 

van de creatieve ondernemers moet kunnen begeleiden. 

Actie: Het kopje effectmeting in de conceptomschrijvingen komt hieraan al deels tegemoet. Het kan versterkt 

Bestanddelen concept Aanwezig

Omschrijving context +

Type gebruikers +

Programma/functies +

Kritieke succes/faalfactoren +

Analyse markttrends - (n.v.t. door context-gedreven onderzoek)

Coalitie - dient toegevoedgd te worden

Communicatieve beelden - dient toegevoegd te worden

Beleving - dient toegevoegd te worden

figuur 34 - bestanddelen concept volgens conceptontwikkelaars bron: de auteur
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worden door in de voorbeelden per concept aan te geven wat contractueel nodig is om het concept te laten 

slagen.

Meerwaarde voor coalitiepartijen: In de conceptomschrijvingen is nog onvoldoende belicht wat de 

meerwaarde is voor de coalitiepartijen. In de praktijk is dit erg belangrijk.

Actie: Het literatuuronderzoek zelf besteedt hier veel aandacht aan. Enkele essentiële zinnen kunnen in de 

conceptomschrijvingen worden meegenomen. 

De markt: Het valt op dat in de conceptomschrijvingen de markt – in dit geval potentiële gebruikers en 

hun vraag naar huisvesting - enigszins ontbreekt terwijl dat voor iedere ontwikkelaar van vastgoed prioriteit 

nummer één is. 

Actie: Er is in het kader van dit onderzoek geen marktonderzoek gedaan onder potentiële gebruikers van 

creatieve broedplaatsen. Adviesbureaus en enkele gemeenten hebben wel onderzoek gepubliceerd over 

creatieve ondernemers en hun huisvestingsvraag, maar daarin zijn geen maatschappelijke ondernemingen 

en publieke voorzieningen in opgenomen. Het is echter een belangrijk onderdeel van vastgoed- en 

conceptontwikkeling en is daarmee een goede aanbeveling voor vervolgonderzoek.

Kritieke succesfactor: Een kritische succesfactor die ontbreekt in alle omschrijvingen is de aanwezigheid van 

een geschikt (= veilig) pand. Dit is essentieel en in de praktijk vaak de reden waarom dergelijke projecten 

stuklopen. 

Actie: Aanvullen van de kritieke succesfactor aanwezigheid geschikt pand.

Concepten versterken: Op een paar punten zijn nog mogelijkheden voor het versterken van de concepten. 

Door specifieke voorbeelden te geven van de ideale huurders, functies of locatie binnen een buurt, kan het 

chique Expose zich al onderscheiden van het sociale Interact. 

Actie: De conceptomschrijvingen worden aangevuld met een voorbeeld en met een suggestie voor de meest 

ideale locatie binnen een buurt die aansluiten bij het specifieke karakter (plein, hoofdstraat, etc.).

Opbouw stad: Zo op het eerste gezicht lijkt het alsof de vraag over de centrumfunctie van een context alleen 

voor historisch gegroeide steden van toepassing is. Voor nieuwere steden als Tilburg en Eindhoven die 

ontstaan zijn uit meerdere stadskernen zou je daar misschien een verkeerd antwoord op geven en daardoor 

op het verkeerde concept uitkomen. 

Actie: Door het belang van lokale kennis te benadrukken bij sommige vragen in de roadmap wordt 

voorkomen dat locaties met een centrumfunctie die niet ín of rond de binnenstad liggen, ongeschikt voor 

het concept Expose blijken.

7.3 De definitieve concepten

De toetsing van de toepasbaarheid van de concepten op andere steden en de interviews met de 

conceptontwikkelaars hebben tot enkele toepassingen van en aanpassingen op de vier concepten geleid. 

De definitieve concepten en hun toepassing op Nederlands’ vijf grootste steden (zie bijlage 20) staan 

op de volgende pagina’s gepresenteerd. Per concept wordt ook een voorbeeld gegeven van een functie/
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huurderssamenstelling die aan de doelstellingen van het desbetreffende concept zou kunnen voldoen. 

De kwantitatieve data in deze voorbeelden zijn gebaseerd op gegevens van Bureau Broedplaatsen en de 

interviews met de broedplaatsgebruikers. Een andere aanpassing is dat ieder concept in één afbeelding 

wordt samengevat; een conceptuele schets. Het principe van deze schets wordt hieronder kort toegelicht.

In figuur 35 staat de conceptuele schets van Expose. Ieder concept heeft zijn eigen conceptschets. De drie 

ringen geven de sociale, economische en culturele kapitaaleigenschappen met hun impact weer. In ieder 

concept zijn kapitaaleigenschappen van de andere concepten terug te vinden. Alle impactdomeinen zijn 

dus altijd aanwezig, maar er is altijd één dominant impactdomein. Hierdoor onderscheiden de concepten 

zich van elkaar. In de schets van Expose zijn dat bijvoorbeeld de culturele kapitaaleigenschappen met een 

culturele impact. De nabijheid van de ringen tot de kern, geeft de reikwijdte weer van de wisselwerking van 

het concept met de omgeving. Uit de conceptschets van Expose (figuur 35), is af te lezen dat de sociale 

impact (Interact) zich op de zeer directe omgeving concentreert, terwijl de economische impact (Attract) de 

meest verre rijkwijdte heeft. Het gevolg van de aanwezigheid van de creatieve broedplaats met een optimale 

stedelijke waarde voor de buurt is dat de buurt in beweging wordt gezet. Deze beweging is de ruimtelijke 

impact, in de conceptuele schetsen verbeeld door pijlen met een omtrekkende beweging.

7.3.1 Expose (figuur 35)

Wat is Expose?

Expose is een broedplaats waar de diversiteit van het creatieve ondernemerschap en de cultuurproductie 

volledig in het middelpunt staan en waar de mogelijkheden worden geboden dit te presenteren aan 

bezoekers. 

In welke context past Expose?

Het zijn de woonmilieus in en direct rondom het centrum waar Expose het beste in gedijt. Deze milieus 

vragen niet om een sociale impact omdat de sociaal-economische status al relatief hoog is. De werkloosheid 

en bijstandsafhankelijkheid zijn hier immers laag. Ook vragen deze milieus om weinig economische impact. 

Dit komt eveneens doordat de werkgelegenheid hier laag is en de welstand hoog, maar ook omdat de milieus 

al als zeer attractief worden ervaren. Dit uit zich in de hoge ozb-waarden die in deze milieus aanwezig zijn. 

Zo ontstaat er volop ruimte om in te zetten op het culturele kapitaal van de creatieve broedplaats en op 

de culturele impacts die dit heeft op de omgeving. En dat is ook waar in deze milieus vraag naar is. Het 

blijkt immers dat de waardering van de nabijheid van culturele mogelijkheden in deze centrumstedelijke-

milieus zeer waarschijnlijk één van de redenen is dat voor deze woonmilieus wordt gekozen door bewoners. 

Daarnaast hebben deze milieus naast een woonfunctie vaak ook een centrumstedelijke functie voor de 

stad. Culturele voorzieningen maken daar deel van uit. Door middel van extraversie, zichtbaarheid en 

manifestatie kan de aanwezigheid van de creatieve broedplaats en de cultuurproductie die op deze plek 

plaatsvindt naar buiten gebracht en geconsumeerd worden.

Wat is de ruimtelijke impact van Expose?

Expose zit hoofdzakelijk in attractieve wijken. Door te investeren in voorzieningen als Expose blijft het creatieve 

potentiaal in de buurt. Zij zorgen voor exclusieve en innovatieve detailhandel en cultuurmanifestaties. 

Expose draagt er aan bij dat de wijk attractief blijft en het voorzieningenaanbod niet monotoon wordt.
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figuur 35 - conceptuele schets expose en toepassing in g5
door: m. boisen & de auteur

gis-materiaal: faculteit geowetenschappen, universiteit utrecht
voor uitgebreide bronvermelding zie bijlage 20



Wat wil Expose verder nog bereiken?

Ontmoeting: vergroten van de sociale cohesie door te voorzien in programmering die ruimte biedt voor 

culturele uitingen die uitnodigen tot kennisname;

Extraversie en zichtbaarheid: het versterken van de culturele functie van centrumstedelijke woonmilieus 

door de creatieve bedrijvigheid zichtbaar aanwezig te laten zijn;

Cultuurinnovatie: het stimuleren van de vernieuwing in cultuurproductie door creatieve ondernemers met 

verschillende professionele en etnische achtergronden bij elkaar te plaatsen;

Kunstenaarsschap: het kunstenaarschap stimuleren en professionaliseren door te waarborgen dat een 

substantieel deel van de broedplaats gebruikt wordt door startende of professionele kunstenaars;

Cultuurmanifestatie: meer mensen de mogelijkheid geven cultuur te ervaren door het aantal plekken waar 

publiekelijk toegankelijke culturele manifestaties gehouden worden te vergroten.

Welke plek binnen een buurt is het meest geschikt voor Expose?

Expose vraagt om een plek waar veel passanten zijn; een doorgaande straat die meerdere buurten met elkaar 

verbindt, is het beste voor Expose.

Wie vormen waarschijnlijk de ontwikkelende coalitie van Expose en wat is voor hen de meerwaarde?

Op deze locaties is de (toekomstige) eigenaar niet zonder meer aan te wijzen. De overheid zal in de meeste 

gevallen als hoofd- of co-financier optreden. Voor de overheid is dit interessant omdat er de mogelijkheid 

wordt geschept startende ondernemers een kans te geven, een nieuw attractief punt in de buurt gerealiseerd 

kan worden en lang leegstaande panden zoals oude schoolgebouwen voor deze functie in aanmerking 

komen. Woningcorporaties hebben in de woonmilieus waarvoor Expose het meest geschikt is, vaak relatief 

weinig bezit waardoor de impact van Expose voor hen van minder belang is, maar kunnen toch besluiten 

een broedplaats te realiseren. Tenzij het een financieel rendabel project is, zullen ontwikkelaars in deze 

woonmilieus eerder neigen naar een meer rendabele ontwikkeling. Doordat Expose voor startende creatieve 

ondernemers een springplank van de carrière wil zijn en cultuurinnovatie probeert te bereiken, kan niet aan 

alle huurders een marktconforme huur worden gevraagd. 

Op welke kansen speelt Expose in?

Culturele functie binnenstad: het belang van de culturele functie van centrumstedelijke woonmilieus;

Innovatieve kennismaatschappij: inspelen op het belang van een innovatieve culturele productie;

Belang van netwerken: het gebruik maken van creatieve ondernemers die hun netwerk willen vergroten

Wat zijn de kritieke succes- en faalfactoren?

- De aanwezigheid van een geschikt pand; 

- Het vormen van een goede coalitie;

- Het maken van heldere financieringsafspraken tussen coalitieleden;

- Het vinden van een vastgoedobject waarin ook een ruimte gerealiseerd kan worden voor 

cultuurmanifestatie;

- Het voorzien in (woon)werkateliers met voldoende lage huurprijzen voor de startende creatieve 

ondernemers;

- Het vinden van creatieve ondernemers die aan marktconforme huren kunnen voldoen;

- Het vinden van een groep huurders die over voldoende professionele en etnische diversiteit beschikken;
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- Het vinden van een huurder die een consumentgeoriënteerde functie wil exploiteren;

- Het maken van heldere afspraken over de verwachtingen over de prestaties van de creatieve 

ondernemers en het stellen van haalbare en concrete doelstellingen voor de creatieve ondernemers;

- Het voorzien in programmering die ontmoetingen tussen omwonenden uitlokt;

- De creatieve ondernemers aanspreken op hun verantwoordelijkheden.

Hoe kunnen de doelstellingen van Expose gemeten worden?

- Beoordeling van creatieve ondernemers over de mate van cultuurinnovatie;

- Het aantal bezoekers op cultuurmanifestaties;

- De mate van zichtbaarheid van de interne bedrijvigheid (etalages e.d.).

 

Welke randvoorwaarden stelt Expose aan de ontwerper?

- Aandacht voor esthetische kwaliteit;

- Transparant ontwerp met sterke relatie tussen binnen en buiten;

- Inzet van cultuurhistorische waarden (indien van toepassing);

- Flexibiliteit om op langere termijn aan vraag aan te kunnen passen.

Een voorbeeld-Expose?

Functies :     Huurders:

- Podium voor muziekartiesten   - Balans starters/professionals = 40/60

- Tentoonstellingsruimte    - Balans kunstenaars/dienstverlening = 60/40

- Kookstudio     - Vertegenwoordiging van >4 creatieve disciplines

- Showrooms en werkateliers   - Etnische mix

- Platenzaken

Contractuele randvoorwaarden:   Coalitie:

- 40% VVO max. Euro. 40/m2 VVO per jaar  - Overheid

- 60% VVO Euro 40 tot 60/m2 VVO per jaar - Kunstacademie

- Afspraken m.b.t. programmering

- For-profit activiteiten (muziekartiesten bv.)   

- Langdurige exploitatie    Maat: 800 m2

7.3.2 Interact (figuur 36)

Wat is Interact?

In Interact staat de interactie tussen de broedplaatsgebruikers en de buurt met zijn bewoners centraal in de 

cultuurproductie en het creatieve ondernemerschap die in de broedplaats plaatsvinden.

In welke context past Interact?

De stedelijke waarde van Interact komt vooral tot uiting in broedplaatseigenschappen die een sociale impact 

op de wijk hebben. De wijken waarvoor Interact daarom het meest geschikt is, kennen een relatief lage 

sociaal-economische status. Dit uit zich in een hoge werkloosheid, grote mate van bijstandsafhankelijkheid 

en lage ozb-waarden. Ook wonen in deze wijken vaak relatief veel etnische minderheden. Tot slot worden de 

woonmilieus van Interact vaak gekenmerkt door een hoge mutatiegraad. Enige flexibiliteit van het concept 
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figuur 36 - conceptuele schets interact en toepassing in g5
door: m. boisen & de auteur
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voor uitgebreide bronvermelding zie bijlage 20
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is daarom gewenst om op termijn in te kunnen spelen op een veranderende context. Het is van belang 

dat er een programmering ontstaat waaraan bewoners uit de wijk actief deel kunnen nemen en die zich 

richt op de ontwikkeling van persoonlijke en visievorming bij de deelnemers. Omdat er in deze wijken 

ook relatief veel etnische minderheden wonen, zijn voldoende keuzemogelijkheden voor de uiteenlopende 

voorkeuren en een programmering met aandacht voor de ontmoeting tussen verschillende culturen van 

belang. Door middel van het zoeken van aansluiting van de creatieve broedplaats bij de lokale identiteit en 

met de programmering aandacht te besteden aan de perceptie van bewoners op de wijk wordt getracht de 

lokale identiteit te versterken. Naast sociale impacts vragen deze woonmilieus ook enkele economische 

impacts van de creatieve broedplaats. Extra werkgelegenheid is in deze woonmilieus vaak welkom. Een 

publiekstrekker of publiekelijk toegankelijke voorzieningen kunnen hier verschil maken voor de attractiviteit 

van de locatie en de omgeving. De attractiviteit van de locatie, maar ook de relatie met de bewoners kunnen 

versterkt worden door extraverte, naar buiten gekeerde gebruikers en bedrijfjes te selecteren. 

Wat is de ruimtelijke impact van Interact?

Interact streeft ernaar een buurt gezonder te maken door het functioneren van de bewoners van de buurt 

als uitgangspunt te nemen. Er bestaat een goede kans dat een meer gezonde wijk leidt tot een meer 

gewaardeerde wijk. Nieuwe bewoners, maar ook retailers of andere ondernemers zullen zich dan meer 

aangetrokken voelen tot vestiging in de buurt. 

Wat wil Interact verder nog bereiken?

Ontwikkeling en visie: aanleren van nieuwe vaardigheden en visies bij omwonenden door ze mee te laten 

participeren in de programmering.

Sociale cohesie: vergroten van de sociale cohesie door te voorzien in een laagdrempelige toegang en in 

programmering die tegemoet komt aan een brede hoeveelheid aan voorkeuren van verschillende (etnische) 

groepen en die uitnodigt tot deelname.

Aansluiting: het vergroten van de lokale identiteit door een deel van de broedplaatsgebruikers te kiezen uit 

de desbetreffende wijk.

Perceptie: het vergroten van de lokale identiteit door met de programmering aandacht te schenken aan de 

perceptie over de buurt en groepsidentiteit.

Attractie: het vergroten van de aantrekkelijkheid van de wijk door het programmeren van een publiekstrekker 

(bv. horeca)

Extraversie en zichtbaarheid: het vergroten van de aantrekkelijkheid van de wijk door de creatieve 

bedrijvigheid zichtbaar aanwezig te laten zijn.

Cultuurmanifestatie: meer mensen de mogelijkheid geven cultuur te ervaren door het aantal plekken waar 

publiekelijk toegankelijke culturele manifestaties gehouden worden te vergroten.

Welke plek binnen een buurt is het meest geschikt voor Interact?

Interact wil een echte ontmoetingsplek zijn en waar vanuit de buurt goed te beleven is. Een centraal punt 

zoals een plein is voor Interact het allerbeste.

Wie vormen waarschijnlijk de ontwikkelende coalitie van Interact en wat is voor hen de meerwaarde?

Aangezien de woningcorporaties in deze wijken vaak veel bezit hebben, zullen zij een belangrijke speler zijn 

in de ontwikkeling en exploitatie van Interact. De doelen die Interact nastreeft, komen grotendeels overeen 
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met de maatschappelijke doelstellingen van woningcorporaties. Daarnaast bestaat er de kans dat de 

investering op de lange termijn een positief effect heeft op de waarde van het bezit van de woningcorporatie. 

Tot slot kan de broedplaats invulling geven aan leegstaande panden in de wijk die daardoor tegen verval en 

kraken worden beschermd.

Op welke kansen speelt Interact in?

Invloed van community art: gebruik maken van de invloed die community art projecten kan hebben op 

individueel niveau van de deelnemers aan die projecten.

(Arbeidsmarkt)kansen vergroten: de actief deelnemende omwonenden vergroten hun kansen op de 

arbeidsmarkt en verbeteren hun vaardigheden.

Creatief ondernemerschap uit de wijk: de creatieve ondernemers uit de wijk ontwikkelen hun talenten.

Aantrekkelijkheid wijk door creatieve bedrijvigheid: inspelen op het positieve economische effect dat de 

aanwezigheid van creatieve bedrijvigheid kan hebben op de wijk.

Wat zijn de kritieke succes- en faalfactoren?

- Aanwezigheid geschikt pand; 

- Vormen van een goede coalitie; 

- Interact heeft alleen kans van slagen als de creatieve ondernemers de omwonenden in hun projecten 

willen betrekken;

- Het vinden van een woningcorporatie die bereid is te investeren;

- Het voorzien in (woon-)werkateliers met voldoende lage huurprijzen voor de startende creatieve 

ondernemers;

- Het vinden van creatieve ondernemers uit de wijk;

- Het vinden van creatieve ondernemers die aan marktconforme huren kunnen voldoen;

- Het vinden van een huurder die een consumentgeoriënteerde functie wil exploiteren;

- Het maken van heldere afspraken over de verwachtingen over de prestaties van de creatieve 

ondernemers en het stellen van haalbare en concrete doelstellingen voor de creatieve ondernemers;

- Het voorzien in programmering die de gewenste sociale impact nastreeft;

de creatieve ondernemers aanspreken op hun verantwoordelijkheden.

Hoe kunnen de doelstellingen van Interact gemeten worden?

- Het aantal omwonenden dat bij projecten betrokken wordt bijhouden;

- De beoordeling van de omwonenden over hun deelname (schriftelijk);

- De beoordeling van de creatieve ondernemers over de projecten waarbij omwonenden betrokken waren 

(schriftelijk).

Welke randvoorwaarden stelt Interact aan de ontwerper?

- Aandacht voor esthetische kwaliteit;

- Transparant ontwerp met sterke relatie tussen binnen en buiten;

- Inzet van cultuurhistorische waarden (indien van toepassing);

- Flexibiliteit om op langere termijn aan vraag aan te kunnen passen.
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Een voorbeeld-Interact?

Functies:     Huurders:

- Zaal voor workshops    - Balans starters/professionals = 50/50

- Tentoonstellingsruimte    - Balans kunstenaars/dienstverlening = 50/50

- Turks naaiatelier    - Vertegenwoordiging van >4 creatieve disciplines

- Café voor koks in opleiding   - Etnische mix, waarvan 20% uit de buurt

- Woon/werkateliers    - Maatschappelijke organisaties

Contractuele randvoorwaarden:   Coalitie:

- 50% VVO max. Euro. 35/m2 VVO per jaar  - Woningcorporatie

- 50% VVO Euro 35 tot 45/m2 VVO per jaar  - MBO-opleiding

- Afspraken m.b.t. programmering   - Overheid

- Langdurige exploitatie

- Kortlopende huurcontracten   Maat: 2.500 m2

7.3.3 Attract (figuur 37)

Wat is Attract?

Attract is een broedplaats voor extreem extraverte creatieve bedrijvigheid en diverse (culturele) 

publieksfuncties die gezamenlijk een sterk imago op kunnen bouwen en publiek trekken. 

In welke context past Attract?

Attract is geschikt voor de niet-woonmilieus; leegstaande kantoren- en leegstaande industriële locaties. 

Doordat hier geen bewoners in de buurt aanwezig zijn, vraagt de context niet om sociale impacts. Alle 

aandacht dient bij dit type broedplaats uit te gaan naar het trekken van mensen en aandacht naar de locatie 

met als doel dat de plek op levendige wijze deel uit gaat maken van de stad. Doordat de revitalisatie van 

de locatie vaak het doel is van de betrokken investeerders, moet het concept flexibel genoeg zijn om mee 

te kunnen gaan in dit proces. De broedplaats moet met de revitalisatie van de locatie mee kunnen gaan.

Wat is de ruimtelijke impact van Attract? 

Doordat Attract stevig inzet op attractie en imago wordt de aantrekkelijkheid van de locatie vergroot. 

Dit gebeurt door bijvoorbeeld door het programmeren van één of meerdere publiekstrekkers zoals een 

horeca of club en door te kiezen voor een functiesamenstelling die gezamenlijk een sterk imago op kunnen 

bouwen. De toegenomen dynamiek zorgt er voor dat retailers, andere ondernemers of bewoners van ver 

buiten de buurtgrenzen zich tot het gebied aangetrokken beginnen te voelen. Dit biedt perspectieven voor 

toekomstige ontwikkelingen in het vooralsnog verlaten industriële of kantorenterrein.

Wat wil Attract verder nog bereiken?

PMC-innovatie: het creëren van nieuwe produkt-markt-combinaties door functies gezamenlijk in te laten 

spelen op de marktvraag.

Extraversie en zichtbaarheid: het versterken van de aantrekkende werking van de locatie door de creatieve 

bedrijvigheid zichtbaar aanwezig te laten zijn.

Cultuurmanifestatie: meer mensen de mogelijkheid geven cultuur te ervaren door het aantal plekken waar 

publiekelijk toegankelijke culturele manifestaties gehouden worden te vergroten.
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figuur 37 - conceptuele schets attract en toepassing in g5
door: m. boisen & de auteur
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111

Welke plek binnen een buurt is het meest geschikt voor Attract?

Attract zit het liefst in het meest markante, legendarische gebouw dat in de verre omgeving te bekennen. 

Een inspirerend gebouw voor de gebruikers en de bezoekers zullen Attract zo makkelijk weten te vinden en 

nooit meer vergeten.

Wie vormen waarschijnlijk de ontwikkelende coalitie van Attract en wat is voor hen de meerwaarde?

Attract is typisch een broedplaats die door projectontwikkelaars gefinancierd worden. Het betreft vaak 

locaties waar een projectontwikkelaar korte of langere tijd geleden meerdere grondposities verworven heeft 

om er op termijn iets nieuws te ontwikkelen. Tijdens de planvormingfase zetten zij creatieve bedrijvigheid in 

als middel om de locatie opnieuw op de kaart te zetten en onder de aandacht van de bevolking te brengen. 

Een dergelijke tijdelijke invulling blijkt een positief effect te hebben op de uiteindelijke opbrengsten van de 

nieuwe ontwikkelingen en levert bovendien – hetzij geringe – huuropbrengsten op.

Op welke kansen speelt Attract in?

Levendigheid creatieve bedrijvigheid: bepaalde soorten creatieve bedrijvigheid hebben een aantrekkende 

werking op bewoners en bezoekers; 

Belang van netwerken: het gebruik maken van creatieve ondernemers die hun netwerk willen vergroten.

Wat zijn de kritieke succes- en faalfactoren?

- De aanwezigheid van een geschikt pand; 

- Het vormen van een goede coalitie;

- Het maken van heldere financieringsafspraken tussen coalitieleden;

- Het vinden van een vastgoedobject waarin naast (woon)werkateliers en een gezamenlijke ruimte ook een 

ruimte gerealiseerd kan worden voor cultuurmanifestatie;

- Het voorzien in (woon)werkateliers met lage huurprijzen voor de startende creatieve ondernemers;

- Het vinden van extraverte creatieve bedrijvigheid;

- Het vinden van creatieve ondernemers die aan marktconforme huren kunnen voldoen;

- Het vinden van huurders die consumentgeoriënteerde functies willen exploiteren;

- Het vinden van creatieve ondernemers die (gezamenlijk) willen inspelen op de marktvraag.

Hoe kunnen de doelstellingen van Attract gemeten worden?

- Beoordeling van creatieve ondernemers over de mate van cultuurinnovatie;

- Het aantal bezoekers op cultuurmanifestaties;

- De mate van zichtbaarheid van de interne bedrijvigheid (etalages e.d.);

 

Welke randvoorwaarden stelt Attract aan de ontwerper?

- Inzet van cultuurhistorische waarden (indien van toepassing);

- Flexibiliteit om op langere termijn aan vraag aan te kunnen passen.

Een voorbeeld-Attract?

Functies:     Huurders:

- Galeries     - Balans starters/professionals = 60/40

- Ruimte voor tijdelijke verhuur    - Balans kunstenaars/dienstverlening = 40/60

7



- Werkateliers     - Vertegenwoordiging van >4 creatieve disciplines

- Club/restaurant     - Etnische mix

Contractuele randvoorwaarden:   Coalitie:

- 60% VVO max. Euro. 35/m2 VVO per jaar  - Projectontwikkelaar

- 40% VVO Euro 35 tot 45/m2 VVO per jaar  - Overheid

- Losse afspraken m.b.t. programmering  - Kunstacademie

- Tijdelijke exploitatie   

- Kortlopende huurcontracten   Maat: 6.000 m2

7.4 Reflectie en onderzoeksmodel

In de reflectie wordt ingegaan op de mogelijkheden die de concepten en de roadmap bieden. Vervolgens 

zullen enkele belangrijke aandachtspunten worden besproken voor het gebruik ervan.

In een toenemend aantal steden worden de potenties van creatieve broedplaatsen onderzocht en ingezet. In 

vele gevallen heeft dit tot een concreet broedplaatsenbeleid geleid. Steden die dat nog niet doen, dienen dit 

te overwegen omdat de doelstellingen van creatieve broedplaatsen vaak in lijn zijn met andere plannen en 

initiatieven van overheid, corporaties of projectontwikkelaars. Met de concepten Expose, Interact en Attract 

worden voor verschillende soorten context strategieën aangeboden die de belangen van de betrokken 

partijen verenigd. Via de roadmap wordt een match gezocht waarbij de contexteigenschappen bepalen welk 

concept het meest geschikt is voor de desbetreffende locatie. De intrinsieke eigenschappen van een creatieve 

broedplaats worden daarbij niet vergeten. Eigenschappen als de aanwezigheid van (woon)-werkateliers, 

voldoende ruimte voor startende kunstenaars en ondernemingen, oog voor de duur van contracten en 

ruimte voor afstemming van de verwachtingen van betrokken partijen zijn in alle concepten aanwezig.

Samenvattend, zullen de concepten vaak in lijn liggen met (beleids)doelstellingen van betrokken partijen. 

Deze kunnen hun investeringen vooraf verantwoorden op grond van dit onderzoek en achteraf evalueren 

met de suggesties die per concept gedaan zijn voor effectmeting. Het verdient aanbeveling de inzet van 

creatieve broedplaatsen goed te overwegen als onderdeel van nieuwe stedelijke ontwikkelingen; niet altijd 

als tijdelijke elementen, maar in de situatie van Expose en Interact vooral ook als blijvende elementen. 

Bij enkele aandachtspunten van het gebruik van de concepten en de roadmap dient te worden stil gestaan. Ten 

eerste moet er voor goed gebruik van de roadmap bepaalde kennis aanwezig zijn van de stad en de potentiële 

locaties. Er moet bepaald worden of een buurt wel of geen centrum(rand)functie heeft en of het wel of niet 

een verlaten industriële of kantorenlocatie betreft. Ten tweede moet er niet tot automatische besluitvorming 

worden overgegaan. De locatiekeuze mag geen deductief proces worden. Zodra de potentiële locatie zich 

op de grens van meerdere buurten bevindt, kunnen er goede argumenten zijn om voor een ander concept 

te kiezen dan de roadmap aangeeft. Dit hangt samen met het gekozen schaalniveau, namelijk het niveau 

van de buurt. Juist omdat het buurtniveau het meest nauwkeurig is, kan de roadmap tot een uitkomst leiden 

die weliswaar opgaat voor de desbetreffende buurt, maar niet voor het eigenlijke verzorgingsgebied van de 

creatieve broedplaats. Ook hier is kennis van de lokale situatie daarom onmisbaar: er moet een realistische 

inschatting gemaakt kunnen worden van het verzorgingsgebied van de creatieve broedplaats en op grond 

daarvan moet de roadmap ingevuld worden. Het verzorgingsgebied kan meerdere buurten betreffen; in het 

bijzonder daar waar de buurten klein zijn zoals in veel binnensteden. Een derde aandachtspunt is dat de 
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feitelijke vraag van kunstenaars of creatieven naar (woon-)werkruimte onvoldoende kan zijn. Op sommige 

locaties is het daarom mogelijk dat een bepaald concept niet gerealiseerd kan worden, omdat er geen 

geïnteresseerde gebruikers te vinden zijn. De concepten (figuur 35, 36 en 37) zijn in bijlage 20 met behulp 

van de roadmap gezamenlijk, per stad, toegepast op de vijf grootste steden van Nederland.

Bovenstaande reflectie leidt tot de laatse invulling van het onderzoeksmodel (figuur 38):
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Creatieve broedplaatsen faciliteren een breed spectrum aan initiatieven. Van ambachtelijke tot elektronische kunst.
(Foto: istockphoto.com)
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8. Conclusies en aanbevelingen

De conclusies en aanbevelingen vormen de afronding van dit onderzoek. Door een reflectie op en 

beschouwing van het totale onderzoek kunnen conclusies worden getrokken over de bruikbaarheid, 

relevantie en toepassing van de onderzoeksresultaten en kunnen aanbevelingen voor verder onderzoek en 

beleid worden gedaan.

8.1 Conclusies

De doelstelling van dit onderzoek werd in hoofdstuk 1 als volgt geformuleerd: “Het ontwikkelen van concepten 

voor creatieve broedplaatsen met een optimale stedelijke waarde en een instrument waarmee de geschiktheid van 

de concepten voor iedere Nederlandse context bepaald kan worden.”

De creatieve industrie, waarvan creatieve broedplaatsen deel uit maken, wordt namelijk door een toenemend 

aantal partijen gezien als dé katalysator voor herontwikkeling van wijken en buurten. Er wordt verondersteld 

dat creativiteit een positief effect heeft op het sociale klimaat, de herkenbaarheid en leefbaarheid van de 

stad bevordert en de stad aantrekkelijker maakt voor de vestiging van nieuwe bedrijven en bewoners. 

Omdat de bewijzen hiervoor echter niet altijd hard zijn en de ontwikkeling van creatieve broedplaatsen om 

investeringen vraagt, is het zinvol geweest dieper in te gaan op de veronderstellingen over de stedelijke 

waarde van creatieve broedplaatsen en een model te ontwerpen waarmee concepten ontwikkeld kunnen 

worden die deze waarde optimaliseert. Het resultaat van dit onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek, 

een conceptontwikkelingsmodel, een drietal concepten en een roadmap die ondersteuning biedt bij het 

selecteren van een concept voor een specifieke context.

8.1.1 Literatuuronderzoek

In een uitgebreid literatuuronderzoek (hoofdstuk 2 tot en met 5) is de basis gelegd voor het 

conceptontwikkelingsmodel. De intrinsieke eigenschappen van creatieve broedplaatsen zijn gecombineerd 

met broedplaatseigenschappen die een impact hebben op de omgeving. Dit zijn de sociale, economische 

en culturele kapitaaleigenschappen. De functie van katalysator kan door creatieve broedplaatsen worden 

ingevuld doordat zij volgens de literatuur een ruimtelijke impact kunnen hebben op de omgeving. Deze 

wordt gedefinieerd als het proces waarbij de inzet van creatieve broedplaatsen van invloed is op de 

revitalisering van achtergebleven, soms zelfs ‘overbodige’ delen van de stad. Net als de veronderstellingen 

die de aanleiding vormden voor dit onderzoek ziet de literatuur de ruimtelijke impact als een gevolg van de 

sociale, economische en culturele impact van creatieve broedplaatsen. De bewijzen voor het optreden van 

deze impacts zijn talrijk, maar tamelijk ‘zacht’. Ten eerste treden de verschillende impacts niet automatisch 

op na de realisatie van een creatieve broedplaats. Er dient actief op gestuurd te worden. Om een dergelijke 

sturing succesvol te laten verlopen, moeten broedplaatsgebruikers achter de doelstellingen staan. Ook 

blijkt uit de praktijk dat broedplaatsen voldoende groot moeten zijn om met de programmering, het 

huurdersprofiel en de andere bestanddelen van een concept, het optreden van de impacts na te kunnen 

streven. Ten tweede zullen veel impacts ook door andere investeringen bereikt kunnen worden. Het argument 

vóór een investering in creatieve broedplaatsen is echter dat deze een geheel andere doelgroep bereiken dan 

andere voorzieningen en dat zij door de grote diversiteit aan gebruikers en functies een relatief breed palet 

aan impactdomeinen kunnen vertegenwoordigen en daardoor flexibel kunnen reageren op wat de context 
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nodig heeft. Creatieve broedplaatsen zijn daartoe in staat door tijdens de conceptontwikkeling de sociale, 

economische en culturele kapitaaleigenschappen op de context af te stemmen. In de praktijkinterviews 

met conceptontwikkelaars die allen bij de ontwikkeling van creatieve industrie-projecten betrokken zijn 

geweest, werd beaamd dat in die projecten een sociale, economische dan wel culturele impact tot de 

doelstellingen behoorde. Deze doelstellingen varieerden van project tot project wat wil zeggen dat ook de 

conceptontwikkelaars de diverse mogelijkheden van creatieve broedplaatsen onderschrijven.

De sociale, economische en culturele impact van creatieve broedplaatsen zoals deze in het 

literatuuronderzoek geformuleerd zijn, worden in de praktijk herkend, maar ook aangevuld. Vooral de 

culturele impact blijkt in de praktijk omvangrijker te zijn dan de literatuur doet vermoeden. Een oorzaak 

kan gevonden worden in het feit dat in het literatuuronderzoek – vanwege het gebrek aan impactstudies die 

specifiek over creatieve broedplaatsen gaan - gebruik is gemaakt van impactstudies die betrekking hebben 

op activiteiten die mogelijk in creatieve broedplaatsen plaats zouden kunnen vinden. De culturele impact 

van creatieve broedplaatsen die in de praktijk gesignaleerd wordt, betreft factoren die niet in deze studies 

voorkomen. Door de lage huren is het in broedplaatsen bijvoorbeeld meer dan elders goed mogelijk om veel 

werkruimte aan kunstenaars te bieden. Door de relatief geringe gebondenheid aan specifieke locaties in de 

stad maken creatieve broedplaatsen het bovendien mogelijk cultuurmanifestatie door de stad geografisch 

te verspreiden.

Ook is er door de praktijk aan de drie impactdomeinen een vierde toegevoegd: het fysieke impactdomein. 

De reden dat deze in het literatuuronderzoek niet aan bod is gekomen, is vermoedelijk toe te schrijven aan 

de achtergrond van de onderzoekers. De studies naar de impact van cultuur en culturele activiteiten werden 

vrijwel zonder uitzondering uitgevoerd door sociologen en geografen. De aanvullingen uit de praktijk zijn 

daarentegen vooral gemaakt door vertegenwoordigers van woningcorporaties, adviseurs in stedelijke 

ontwikkeling en projectontwikkelaars. Hun werkzaamheden zijn veel gericht op de fysieke, gebouwde 

omgeving, terwijl de sociologen en geografen meer aandacht schenken aan de interactie tussen mens en 

omgeving. Hiermee zijn de resultaten uit het literatuuronderzoek geconfronteerd met de ervaringen in de 

praktijk.

8.1.2 Conceptontwikkelingsmodel, concepten en roadmap 

Het tweede deel van de doelstelling betrekt zich op het ontwerp van een conceptontwikkelingsmodel. Door 

contexteigenschappen in een confrontatiematrix te confronteren met alle mogelijke kapitaaleigenschappen 

van broedplaatsen zijn er drie concepten ontwikkeld voor de praktijk (hoofdstuk 6 en 7). Conceptontwikkelaars 

uit de praktijk beoordelen het conceptontwikkelingsmodel als handzaam en goed toepasbaar. Een nadeel 

is dat het model sterk context-gedreven is en daardoor de feitelijke vraag van creatieve ondernemers naar 

(woon-)werkruimtes, de markt, onderbelicht blijft.

De drie concepten hebben allen een sociale, economische en culturele impact. De concepten onderscheiden 

zich van elkaar doordat één van de drie vormen van impact, zoals uit de literatuur noodzakelijk bleek, 

afhankelijk van de context het sterkst vertegenwoordigd is. De broedplaatsconcepten beogen daardoor 

ieder hun eigen ruimtelijke impact. In de concepten zijn alle kapitaaleigenschappen afgeleid van deze 

specifieke ruimtelijke impact. De concepten sluiten daarmee aan op de definitie uit de literatuur waarin 

een concept wordt geformuleerd als een consistente toepassing van een generiek vastgoedproduct op 

een specifieke locatie. Ook komen de bestanddelen van de concepten overeen met de bestanddelen 

die in de praktijk van een concept verwacht worden. Zoals naar voren kwam in de beoordeling van het 

conceptontwikkelingsmodel worden de concepten niet beïnvloed door markttrends. Dit lijkt tegenstrijdig 
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te zijn met de bevindingen uit de praktijk, omdat daar de markt juist van uiterst belang wordt gevonden. 

Hoewel niet in de concepten benadrukt, wordt er in het onderzoek wel belang gehecht aan de markt: zo 

luidt één van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een creatieve broedplaats dat er elders op een 

aantrekkelijkere locatie niet aan de vraag van de markt voldaan moet kunnen worden.

Met behulp van de roadmap kunnen de concepten op iedere willekeurige buurt in Nederland geprojecteerd 

worden. Het conceptontwikkelingsmodel en de concepten zijn hiermee volledig toe te passen in de praktijk. 

Voor automatische besluitvorming dient echter gewaakt te worden; lokale kennis op basis waarvan een 

realistische inschatting gemaakt kan worden van het verzorgingsgebied van de creatieve broedplaats 

kan tot goede argumenten leiden om voor een ander concept te kiezen dan de roadmap besluit. Uit de 

praktijkinterviews blijkt dat de roadmap geschikt wordt bevonden voor de praktijk. Het is voldoende 

handzaam en inzichtelijk. Door niet alleen belang te hechten aan statistische buurtgegevens, maar ook aan 

lokale marktkennis wordt bovendien tegemoetgekomen aan de onschatbare waarde van locatiebezoek en 

het ‘onderbuikgevoel’.

Creatieve broedplaatsen kunnen fungeren als katalysator voor de herontwikkeling van delen van de stad. 

De functie van katalysator kan – afhankelijk van de context – door creatieve broedplaatsen worden ingevuld 

mits actief gestuurd wordt op het optreden van een sociale, economische, culturele en/of fysieke impact. 

Creatieve broedplaatsen zijn in staat om invulling te geven aan diverse herontwikkelingsstrategieën door 

in de conceptontwikkeling aandacht te besteden aan de balans tussen sociale, economische en culturele 

kapitaaleigenschappen. Op basis van inzicht in de stedelijke waarde van creatieve broedplaatsen is een 

conceptontwikkelingsmodel ontworpen waarmee concepten ontwikkeld kunnen worden die beantwoorden 

aan de verschillende herontwikkelingsstrategieën die in de praktijk nodig blijken te zijn. Ook boden de 

inzichten de mogelijkheid de toepasbaarheid van het model en de concepten in Nederland te kunnen 

garanderen.

8.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Zoals al het onderzoek, geeft ook dit onderzoek aanleiding voor verder onderzoek. De volgende aanbevelingen 

worden daarvoor gedaan:

De waardering van doelgroepen: Eén van de redeneringen die ten grondslag ligt aan dit onderzoek is dat 

investeringen in een wijk leiden tot hogere waardering van de wijk door bewoners. Voor veel partijen is het 

belangrijk dat deze hogere waardering door bewoners uiteindelijk leidt tot een hogere vastgoedwaarde. De 

feitelijke waardering door toekomstige bewoners is daarmee de sleutel voor een hogere waarde van het 

vastgoed. De investering moet gewaardeerd worden door de beoogde doelgroep. Omdat iedere doelgroep 

wordt gekenmerkt door andere voorkeuren, moet vooraf duidelijk zijn voor welke doelgroep de investering 

gewaardeerd moet worden. Zo zijn creatieve broedplaatsen prettig voor mensen met een grote interesse 

in cultuur en die houden van een stedelijke leefomgeving, maar kunnen ze door anderen al gauw gezien 

worden als een rommelige verzameling van ongeorganiseerde individuen. Daarom verdient onderzoek naar 

de waardering van verschillende doelgroepen aanbeveling.

Analyse omwonenden bestaande broedplaatsen: Het bleek dat participatie van omwonenden noodzakelijk 
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is om als creatieve broedplaats een sociale impact te kunnen hebben. Als een sociale impact het doel is 

van de ontwikkeling, is het van belang een match te vinden tussen wat de broedplaats te bieden heeft en 

waar de omwonenden behoefte aan hebben. In vervolgonderzoek dat voortborduurt op dit onderzoek is 

het daarom interessant om de omwonenden van bestaande broedplaatsen met (onder meer) een sociale 

impact als doelstelling te vragen naar hun waardering van de creatieve broedplaats en van welk aanbod ze 

gebruik maken. 

Kwantitatief onderzoek naar sociale en economische impact van cultuur: Wanneer wij broedplaatsen 

ontwikkelen voor specifieke contexten, in dit geval buurten, is het van toenemend belang dat de effecten 

op de omgeving aangetoond kunnen worden. Tot de dag waarop kwalitatieve data worden ondersteund 

door kwantitatieve data zal het onderzoek slechts met moeite beleidsmakers en ontwikkelaars kunnen 

overtuigen van de meerwaarde van (de activiteiten die zich afspelen in) creatieve broedplaatsen. Daarom 

is meer kwantitatief onderzoek naar de sociale en economische impact van cultuur nodig. Daarvoor 

zijn betere instrumenten nodig dan waar tot nu toe beschikking over is. Alleen door meer onderzoek uit 

bouwkundig, sociologisch, geografisch en economisch perspectief kunnen deze instrumenten tot stand 

komen. Nulmetingen en longitudinale data zijn van groot belang wanneer men de effecten op een buurt en 

de beeldvorming daarvan goed wil kunnen meten. Het zou daarom van toegevoegde waarde zijn om een 

nulmeting te maken rond een locatie waar nog geen broedplaats is, maar wel is besloten een broedplaats 

te vestigen. Men zou een nulmeting kunnen uitvoeren op basis van de te behalen doelstellingen en 

nametingen kunnen uitvoeren met een interval van bijvoorbeeld een jaar over een periode van vier tot vijf 

jaar om daadwerkelijk de effecten van de broedplaats te meten. Gecombineerd met duidelijke strategische 

doelstellingen vanuit het gekozen concept, zou dit kunnen leiden tot een gedetailleerder instrument voor 

effectmeting en daarmee evaluatie van bestaand beleid vereenvoudigen.

De markt van creatieve ondernemers: De markt ontbreekt in de toolkit voor de concepten voor creatieve 

broedplaatsen iets te veel. Over hoe grote aantallen creatieve ondernemers gaat het bijvoorbeeld? En willen 

zij wel in een creatieve broedplaats? Wat is het imago van creatieve broedplaatsen onder de doelgroep? 

En wat met de maatschappelijke organisaties en publieke voorzieningen? Dit onderzoek is veelal context-

driven geweest, terwijl ontwikkelaars allereerst de markt analyseren. Zijn er wel gebruikers die zitten te 

wachten om in zo’n broedplaats te gaan wonen als die in de concepten worden beschreven? Het biedt ook 

voordelen om de markt wat meer buiten beschouwing te laten; het biedt sterke en vooral heldere concepten, 

maar de beperking is er. In vervolgonderzoek zou de markt er verder bij betrokken moeten worden. Het 

zou met het oog op de praktijk verstandig zijn dit te doen aan de hand van SBI-codes (Standaard Bedrijfs 

Indeling-codes)– omdat iedereen in ontwikkelingsland daar toegang tot heeft. Maar deze codes zijn niet 

altijd gedetailleerd genoeg voor een nichemarkt als die van de creatieve industrie.

8.3 Aanbevelingen voor beleid

Niet alleen als tijdelijke element: Creatieve broedplaatsen worden tegenwoordig vaak ingezet als tijdelijk 

element. Hoewel dit in sommige situaties een logische keuze is, zijn er ook situaties waarin de permanente 

aanwezigheid van een creatieve broedplaats veel meerwaarde oplevert. Dit geldt voor centrum-(rand)

stedelijke buurten en voor buurten met een meer sociaal-economische problematiek. In het eerste geval 
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draagt een creatieve broedplaats bij aan de diversificatie van het voorzieningenaanbod. In het tweede geval 

kan de creatieve broedplaats een langdurige interactie tot stand brengen tussen en met omwonenden. 

Deze situaties worden gefaciliteerd binnen de drie gepresenteerde concepten uit dit onderzoek. Waar de 

concepten Expose en Interact vooral op lange termijn meerwaarde opleveren voor hun omgeving, levert het 

concept Attract op relatief korte termijn meerwaarde op.

Broedplaatsenbeleid als geïntegreerd onderdeel van gemeentelijk beleid: Middelgrote tot grote steden 

hebben alle te maken met de probleemstellingen en situaties waarin creatieve broedplaatsen voor een 

positieve impuls kunnen zorgen. Om deze reden zou het culturele beleid van deze steden een strategie 

moeten formuleren voor de omgang met creatieve broedplaatsen. De drie concepten uit dit onderzoek 

kunnen de basis vormen voor een dergelijke beleidsstrategie. Met de aanwezigheid van lokale marktkennis  

zijn de concepten toe te passen op iedere buurt in Nederland. Ook wanneer een stad niet direct van plan is 

om zelf in creatieve broedplaatsen te investeren, moet het beleid een uitspraak doen over de omgang met 

spontaan geïnitieerde initiatieven van derden. Het gevolg van een heldere, geïntegreerde beleidsstrategie is 

dat de politiek keuzen en investeringen moet verantwoorden. Dit kan met behulp van heldere doelstellingen, 

effectmeting en evaluatie. 

Heldere doelstellingen, effectmeting en evaluatie: Wanneer creatieve broedplaatsen worden ontwikkeld 

vanwege hun potentiele stedelijke waarde, raakt dit sociale, economische, culturele als ruimtelijke 

beleidsterreinen. Het formuleren van heldere doelstellingen en het evalueren van de mate waarin deze 

behaald zijn, zijn essentieel bij de verantwooding van gemeentelijke investeringen in cultuur. Uit vrijwel alle 

onderzoeken blijkt dat de effecten van creatieve broedplaatsen op hun omgeving moeilijk aan te tonen zijn. 

Dit komt door de complexiteit van sociale en economische impacts. Heldere doelstellingen helpen doordat 

ze aangeven op welke terreinen effectmeting plaats moet vinden. In de wetenschap dat directe effecten  van 

creatieve broedplaatsen moeilijk te achterhalen zijn, dienen de doelstellingen generiek te zijn en dus aan 

te sluiten op bestaand beleid. Zo kan het beleid als geheel - met creatieve broedplaatsen als geïntegreerd 

onderdeel - worden geevalueerd.

Kennisdeling en ervaringsuitwisseling G27: In de loop van het afgelopen decennium hebben verschillende 

steden in Nederland een broedplaatsenbeleid opgesteld en broedplaatsen gerealiseerd. Er is daardoor al 

veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling van creatieve broedplaatsen dat met elkaar en andere steden 

gedeeld kan worden.

Inzet van conceptontwikkeling en projectsturing bij ontwikkelaars: Conceptontwikkeling heeft veel oog voor 

de eindgebruiker en vormt daardoor in commercieel opzicht een interessante ontwikkelingsgedachte voor 

projectontwikkelaars. Het geeft een antwoord op de toenemend vraaggestuurde vastgoedmarkt. Daarnaast 

is het in staat om complexe bouwopgaven te begeleiden: conceptontwikkeling verlegt de aandacht van 

gevoelige belangenverstrengelingen van betrokken partijen naar een gemeenschappelijk gedeeld belang.

8
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Nawoord

Geënthousiasmeerd door de barman van een klein, hip café in binnenstad Eindhoven, nodigde een vriendin 

mij en een vriend uit om op een doordeweekse avond af te reizen naar Strijp S. Het stille, afwachtende 

fabrieksterrein bloeit al enige malen per jaar voorzichtig op dankzij design-evenementen, muziekfestivals en 

hier en daar een (tijdelijk) café-initiatief. Strijp S is daarmee een plek van verandering waar nieuwsgierigen 

graag met enige regelmaat een kijkje komen nemen. Zo ook wij. Die bewuste avond beloofde echter geen 

upcoming artiesten of eigenzinnige ontwerpen, maar een oud-hollandse bingoavond. Deze typische 

invulling van kinderfeestjes en seniorenmiddagen lijkt niet bepaald een event dat belooft veel investeerders 

en attractiviteit naar het gebied te brengen. De geurstiften, plakjes leverworst, zilveruitjes, ouderwetse 

muziektunes en over-the-top presentatoren lagen daarmee volledig op één lijn. In de kleurrijk en onorthodox 

ingerichte ruimte van Plan2 waren het echter honderden twintigers, (bijna-) ontwerpers en –architecten 

gehuld in de laarzen, wollen jurkjes en stoere jassen uit het nieuwste modebeeld die de klok sloegen. Met 

coole prijzen van ontwerpers en de belofte van een gezellige doordeweekse avond als afwisseling op het 

reguliere uitgaanscircuit was de bingo-avond een werkelijke kwartiermaker waarover mensen in alle hoeken 

van (buiten) de stad over spraken en waarvoor men in beweging kwam.

Passie, creativiteit, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen; eigenschappen waarmee creatieve onder-

nemers op een unieke manier bergen verzetten en doelstellingen behalen waarvan vele andere partijen 

in stedelijke vernieuwinsprocessen alleen maar dromen. Plan2 heeft inmiddels de deuren gesloten. Iets 

dat in dit geval geen probleem is; er doet zich vanzelf weer een nieuwe locatie voor op hetzelfde terrein. 

In veel gevallen worden dergelijke creatieve intitiatieven als tijdelijke invulling gezien. Zeker in tijden van 

economische crisis is de vraag naar tijdelijke invullingen groter dan ooit; onopgeleverde nieuwbouwprojecten, 

langdurig leegstaande oudbouw, de vraag naar mensen die iets dúrven. Dit onderzoek heeft echter laten 

zien hoe de initiatieven van creatieve ondernemers niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn 

van onschatbare waarde voor de stad kunnen zijn. Zij zijn dit doordat monofunctionaliteit doorbroken en 

sociale interactie tot stand gebracht wordt en er een bijdrage wordt geleverd aan een exclusief, innovatief 

voorzieningenaanbod in de Nederlandse stad.

Nu mijn master ten einde loopt, kan ik constateren dat de interesse in stadsontwikkeling met de inzet 

van creativiteit gedurende de laatste jaren gestaag gegroeid is. Het begon voorzichtig tijdens het eerste 

project van de master waarin ik in een multidisciplinair team de rol van projectontwikkelaar voor culturele 

voorzieningen vervulde. Ook de keuze van de stad voor mijn buitenlandse stage was niet toevallig: Berlijn 

is één grote creatieve broedplaats. Nu, na mijn afstudeeronderzoek en een tweeweeks weerzien met Berlijn, 

lijkt de trend door te zetten. Mijn eerste dagen bij mijn nieuwe werkgever bestonden uit een bezoek aan de 

kunstbeurs Art Basel en aan het Löwenbrau Areal in Zürich. Deze prachtige tour stond in het teken van mijn 

eerste project: de ontwikkeling van een ruimte voor galeries en tentoonstellingen voor hedendaagse kunst 

in de Lasloods op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord...
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Bijlage 1: Bivariate Analyses
Op basis van Aalst e.a. (2005)

Aalst e.a. (2005) toetsten de hypotheses van Florida (2002). Het doel was om na te gaan in hoeverre zijn 

hypotheses ook voor Nederland op gaan. Florida’s centrale these is dat de creatieve klasse vooral wordt 

aangetrokken door een stedelijk milieu dat tolerant, divers en ‘open minded’ is. Om dit in Nederland te 

toetsen zijn enkele bivariate analyses uitgevoerd. Hierbij is het weer belangrijk te realiseren dat samenhang 

weinig zegt over een mogelijk causaal verband. 

Voor het meten van tolerantie, diversiteit en ‘open-mindedness’ zijn – in navolging van Florida - de ‘Bohemian-

index’ en de ‘Openness-index’ bepaald. Florida voegde hier nog de ‘gay-index’ aan toe, maar omdat men 

hierover in Nederland over onvoldoende data beschikt, is deze index buiten beschouwing gelaten. Voor 

beide indexen is eerst bepaald waar een onder- of oververtegenwoordiging van de creatieve klasse aanwezig 

is ten opzchte van een referentiegebied. De creatieve klasse is geteld aan de hand van betrouwbare 

bronnen als het Landelijk Informatie Systeem Arbeid (LISA) en de Enquete Beroepsbevolking (EBB). Voor 

de ‘Bohemian-index’ is vervolgens kwantitatief weergegeven waar een over- of ondervertegenwoordiging 

aanwezig is van het aantal Bohemians ten opzichte van het nationale gemiddelde uit 2002. Dit is uitgezet 

tegen de aanwezigheid van de creatieve klasse. Omdat Bohemians een subgroep zijn van de creatieve 

klasse is het deel dat in de index-bepaling aan de Bohemians is toegerekend, afgetrokken van de omvang 

van de creatieve klasse. Voor de ‘openness-index’ is het relatieve percentage van het aantal in het buitenland 

geboren personen in een regio in 2002 gemeten. Volgens Florida meet deze indicator in hoeverre een 

gebied openstaat voor nieuwkomers. Echter, volgens Aalst e.a. (2005) is de veronderstelling dat een hoog 

aandeel immigranten samengaat met tolerantie ten opzichte van nieuwkomers, zeker gezien de huidige 

Nederlandse context, omstreden. Arbeidsmarktparticipatie van immigranten zou een betere indicator zijn 

omdat dit een beter beeld van tolerantie en acceptatie geeft, maar hiervan was geen data bekend. De data 

voor deze index zijn afkomstig van Statline van het CBS.

Het meten van de mate waarin de creatieve klasse wordt aangetrokken door recreatieve en sociaal-culturele 

voorzieningen geschiedde aan de hand van de ‘Cultural Oppurtunity index’. De index is gemeten aan de 

hand van het aantal vestigingen van onder andere musea, kunstgaleries en theaters in een regio per 1000 

inwoners in 2002. In Nederland is gebruik gemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) ’93.
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Bijlage 2: Woonmilieus Amsterdam 
Op basis van Dignum (2004)
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Bijlage 3: Concept Engineering
Op basis van Burchill & Fine (1994)

Fase 1. Inzicht in de context van de toekomstige gebruiker: De eerste fase is bedoeld om inzicht te krijgen 

in de omgeving waarin het product gebruikt zal worden. Allereerst moet er in deze fase een plan ontwikkeld 

worden aan de hand waarvan deze omgeving geobserveerd zal worden, vervolgens moet het plan uitgevoerd 

worden en tot slot dienen er KJ-diagrammen gemaakt te worden. KJ-diagrammen, vernoemd naar Jiro 

Kawakita, zijn een soort mental maps van de omgeving van de toekomstige gebruiker aan de hand waarvan 

beslissingen voor het concept gemaakt kunnen worden (Kawakita, 1991; Scupin, 1997; Spool, 2004). 

Fase 2. Vertalen van inzicht context naar vereisten: De opgedane inzichten worden vertaald naar een serie 

helder gedefinieerde vereisten voor het product. Het KJ-diagram functioneert in deze fase als een kapstok 

tijdens het formuleren van de vereisten om zeker te stellen dat de vereisten overeenkomen met de omgeving 

waarin het product gebruikt zal worden. De taal van de gebruiker die in de eerste fase nog sterk aanwezig 

was, wordt nu omgezet in objectieve vereisten. Vervolgens worden de belangrijkste vereisten geselecteerd 

en geanalyseerd.

Fase 3. Operationaliseren van de vereisten: Het doel van de derde fase is om met de toekomstige gebruikers 

overeenstemming te bereiken over de essentie  van de geselecteerde vereisten. Deze vereisten moeten 

vervolgens omgezet worden in heldere, meetbare en eenduidige variabelen. Tot slot worden de vereisten, de 

feedback van de toekomstige gebruikers én de meetbare variabelen in een overzichtelijk diagram geplaatst. 

Een Quality Function Deployment (QFD)-diagram (Deming, 1986; Hauser &Clausing, 1988; Akao, 1990) en 

een serie definities vormen het resultaat.

Fase 4. Generatie van concepten: Het complexe probleem wordt op basis van de perspectieven van 

de toekomstige gebruikers en die van de conceptontwikkelaars verdeeld in kleinere, onafhankelijke 

deelproblemen. Het team stelt voor ieder deelprobleem een lange lijst met ideeën samen (zowel haalbaar 

als onhaalbaar) waarbij steeds vanuit het perspectief van de gebruiker wordt begonnen en daarna pas 

het (technische) perspectief van de conceptontwikkelaars een rol gaat spelen. Deze fase eindigt met een 

selectie van een aantal ideaaloplossingen.

Fase 5. Selectie van concept: Op basis van de methode van Pugh (1981) wordt het uiteindelijke concept 

geselecteerd. In deze methode worden experts betrokken, experimenten uitgevoerd, ideaaloplossingen 

gecombineerd, oplossingen verbeterd om tot een klein aantal superieure concepten te komen. Het 

concept dat het beste aansluit bij de organisatorische  context en de eisen van de toekomstige gebruikers 

wordt uiteindelijk geselecteerd. Het doorlopen proces kan tot slot geëvalueerd worden op basis van de 

documentatie die tijdens het conceptontwikkelingsproces is verzameld (KJ-diagram, vereisten, variabelen, 

QFD-diagram, long-list concepten, short-list concepten). 
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Bijlage 4: Conceptontwikkelingsmodel ING Real Estate 
Op basis van Sentel (2008)

Stap 1. Visie: In de eerste stap van deze zoektocht wordt de visie gevormd. Bij ING is de locatie dan al 

bekend. Het gaat er om dat de mogelijkheden van de locatie worden verkend. Hoewel de visie enig realisme 

moet behouden, mag er niet gerekend of getekend worden. 

Stap 2. Concept: De gevormde visie wordt in stap 2 als basis gebruikt voor de verkenning van functionele en 

ruimtelijke mogelijkheden. Door middel van schetsen ontstaat in deze stap het concept. Aanvankelijk mag 

dit nog een heel experimenteel karakter hebben, maar uiteindelijk moeten alle trends en ontwikkelingen die 

van invloed kunnen zijn op het succes van het project geïntegreerd worden en leiden tot een acceptabel 

concept voor de specifieke locatie. 

Stap 3. Markttoets: Vanuit de eigen karakteristieken wordt het concept in deze stap aan de markt getoetst. 

Om een maximale realiteitswaarde mag het concept, indien het de markttoets in eerste instantie niet 

doorkomt, aangepast worden. Stap 2 en 3 worden daarom enkele keren opnieuw doorlopen.

Stap 4. Objecteigenschappen: In de laatste stap worden het concept en de eisen van de gebruikersgroep 

vertaald naar concrete objecteigenschappen. Een functioneel en ruimtelijk programma van eisen zijn het 

resultaat. Het uiteindelijke ontwerp kan gemaakt worden.



Bijlage 5: Conceptontwikkelingsmodel ABC Imagineering 
Op basis van Nijs & Peeters (2002)

Fase 1. Analyse: In deze stap wordt hetgeen dat de aanleiding gaf tot conceptontwikkeling in kaart gebracht; 

kennis over de vraag, het aanbod, trends, ontwikkelingen, achterliggende gedachten en oplossingen voor 

vergelijkbare situaties (referenties) worden verzameld;

Fase 2. Beleven, broeden en brainstormen: Vervolgens vangt een chaotische fase aan waarin nieuwe 

inzichten over de opgedane kennis wordt opgedaan. Het doel is om ideeën te krijgen waarmee het probleem 

opgelost kan worden. Brainstormen en mind-mapping kunnen hierbij ingezet worden als techniek om 

diverse invalshoeken van mensen te leren kennen of om associaties op te doen betreffende het probleem. 

Ook in deze stap vindt er nog een stukje kennisverwerving op. Bijvoorbeeld door middel van gerichte 

studies van vergelijkbare situaties;

Fase 3. Creëren van visie en concept: De gevonden oplossing wordt in deze fase enige malen gereflecteerd, 

verbeterd en uiteindelijk gecreëerd. Het eerste resultaat is de visie van het concept. De visie onderscheidt 

het concept van een idee of thema. Het concept is het eindresultaat en dient houvast te bieden aan de 

verdere communicatie, het op te bouwen netwerk, het product, etc.
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Bijlage 6: Interviews broedplaatsgebruikers

Deelnemers

Vragen semi-gestructureerd interview

1. Wat is de ontstaansgeschiedenis van deze broedplaats?

2. Hoe is deze broedplaats georganiseerd (bottom-up vs. top-down, bestuur, stichting, etc.)

3. Op basis van welke criteria worden nieuwe broedplaatsgebruikers toegelaten?

4. Jullie ontvangen subsidie, hier kunnen verwachtingen tegenover (komen te) staan. Op grond van welke 

criteria zouden jullie wel/niet willen worden beoordeeld?

5. Sociaal: Welke relatie gaan jullie aan met de buurt/omgeving en/of stad?

6. Sociaal: Programmeren jullie ‘voor’ de buurt/omgeving en/of stad?

6. Economisch: Benutten jullie de schaalvoordelen die mogelijk worden gemaakt door de groep?

7. Economisch: Op welke manieren worden bezoekers getrokken (bv. door tentoonstellingen)?

8. Cultureel: Stimuleren jullie kruisbestuiving onderling en zo ja, op welke manier?

9. Cultureel: Worden er veel verschillende creatieve disciplines vertegenwoordigd?

Samenvatting interview Plantagedoklaan   

De gebruikers van broedplaats Plantagedoklaan zijn verenigd in een stichting die tevens de eigenaar is van 

het pand. De Plantagedoklaan is van oorsprong een kraakpand dat inmiddels gelegaliseerd is. Het is één 

van de weinige broedplaatsen waar zowel wordt gewerkt als gewoond.

De stichting houdt toezicht op het beheer en de toewijzing van nieuwe gebruikers. Hiervoor zijn regels 

vastgelegd in een contract. Zo moet bijvoorbeeld 40% van de gebruikers kunstenaar zijn, is er een 

maximaal aantal m2 per persoon vastgelegd en vindt er huurdifferentiatie plaats naar inkomen. Het doel 

is om hiermee voldoende diversiteit en een aangenaam, sociaal klimaat te behouden. Divers is de groep 

zeker; een houtwerkplaats, een kostuummaker, meubelmakers, etc. Ze trekken veel met elkaar op; eten 

samen, leven samen.

De Plantagedoklaan biedt huisvesting aan 25 mensen en is zo’n 3.000 m2 groot. Hierdoor is er voldoende 

kritische massa om activiteiten te organiseren. Dat de sociale doelstellingen belangrijk zijn op de 

Plantagedoklaan blijkt ook hieruit. De meeste activiteiten die ze organiseren zijn openbaar; wekelijkse 

kroegavond, cultureel/politieke avonden en activiteiten als een open atelierdag of een poppenspel voor 

kinderen. Hier komen doorgaans (helaas) weinig mensen vanuit de buurt op af. De wijk waarin de 

broedplaats staat is de Plantagebuurt; een attractieve, centraal gelegen buurt met een hoge gemiddelde 

WOZ-waarde en weinig sociaal-economische problematieken. De programmering sluit vermoedelijk niet 

aan bij de omwonenden uit de omgeving.

Samenvatting interview De Wittenplaats

De gebruikers in De Wittenplaats zijn verenigd in een stichting die huur betaalt aan de eigenaar van het 

pand; woningcorporatie Rochdale. Tijdens de transformatie van het pand tot broedplaats heeft de Gemeente 

Naam deelnemer Naam creatieve broedplaats

Brynley Dearman Plantagedoklaan, Amsterdam

Lard Buurman De Wittenstraat, Amsterdam

Jaap Draaisma Het Volkskrantgebouw, Amsterdam



Amsterdam ook geïnvesteerd. 

De groep heeft duidelijk professionaliteit en cultuurinnovatie als prioriteit. Ze bestaat stuk voor stuk uit 

kunstenaars met een goede opleiding die ervoor kiezen zichzelf als kunstenaar verder te ontwikkelen. Het 

maken van vrij werk – dus niet in opdracht – is hierbij erg belangrijk. Werk in opdracht doen de meesten 

wel, maar in een mate die noodzakelijk is om financieel goed rond te komen. Dit alles betekent dat de 

groep zich niet specifiek richt op de buurt. Er worden weliswaar publieke activiteiten georganiseerd zoals 

tentoonstellingen, maar de doelgroep hiervoor is het kunstpubliek dat overal in de stad en het land woont/

werkt. 

De broedplaats beslaat ongeveer 1.000 m2 en bestaat uit iets minder dan twintig kunstenaars die verspreid 

over veertien studio’s hun werk doen. Ze werken met elkaar samen als dit meerwaarde oplevert voor het werk. 

Zowel de broedplaats als de groep zijn groot genoeg om de nodige diversiteit te behouden en interessante 

samenwerkingspartners te vinden. De Wittenplaats staat in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt in 

Amsterdam, een gewilde wijk nabij het Westerpark en het centrum. Desondanks is de werkloosheid en 

bijstandsafhankelijkheid in deze buurt aanzienlijk hoger dan gemiddeld in Amsterdam. 

Samenvatting interview Het Volkskrantgebouw

Het Volkskrantgebouw is een kantoorpand uit de jaren zestig dat sinds juni 2007 een broedplaats is 

voor tenminste zeven jaar. Stichting Urban Resort is de hoofdhuurder en heeft destijds een prijsvraag 

uitgeschreven voor de zeven verdiepingen van het pand. 

Het gebouw beslaat 10.000 m2. Per verdieping is nu een groep gehuisvest variërend van 25 tot 50 man. 

Urban Resort heeft vooral schoolverlaters geselecteerd. De broedplaats als springplank voor de carrière is 

hun belangrijkste doelstelling. Daarnaast was ook diversiteit een belangrijk selectiecriterium; de groepen 

zijn geselecteerd op professionaliteit, commercialiteit en etniciteit zodat er een balans is ontstaan tussen 

vrijzinnige en meer commerciële creatieve ondernemers en tussen autochtonen en allochtonen. Er 

wordt ook huurdifferentiatie toegepast naar inkomen waardoor er ruimte is voor startende en iets verder 

ontwikkelde creatieve ondernemers. Op de bovenste verdieping is een café dat openbaar toegankelijk is. 

Een deel van de gebruikers is sinds de start al doorgegroeid naar een hoger huurtarief. Er vindt dus 

professionalisering plaats. De gebruikers zoeken ondersteuning bij elkaar op bijvoorbeeld zakelijk vlak. 

Gemiddeld bestaat het werk voor vijftig procent uit vrij werk – mogelijk gemaakt door de lage huren.

Het Volkskrantgebouw bevindt zich aan de Wibautstraat op de grens van Oost/Watergraafsmeer. Het is voor 

de stichting Urban Resort belangrijk dat de gebruikers zich openstellen voor de wereld, stad of wijk. Welke 

van de drie mag door de gebruikers zelf gekozen worden, maar er is op geselecteerd tijdens de toewijzing 

van werkruimtes. De interactie met de buitenwereld wordt goed aangegaan; gebruikers zijn regelmatig met 

een project te vinden in scholen of gezondheidsinstellingen.
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Bijlage 7: Deelnemers Expertmeeting

Deelnemers expertmeeting Naam Organisatie Type organisatie

Jochum Deuten SEV Adviesbureau

Stella Blom DSP-groep Adviesbureau

Paul van Soomeren DSP-groep Adviesbureau

Arjan Raatgever KEI Kenniscentrum Kenniscentrum/adviesbureau

Maarten de Wolff Beehive Broedplaatsgebruikers

Bart de Groot Beehive Broedplaatsgebruiker

Ellen Ros Corporatie Ymere Woningcorporatie

Elles Haarmans Corporatie Stadgenoot Woningcorporatie

Frank van Beek Lingotto Projectontwikkelaar

Jaap Draaisma Urban Resort Broedplaatsgebruikers

Sara Spoelstra Bureau Broedplaatsen Gemeente

Jaap Schoufour Bureau Broedplaatsen Gemeente

Thomas van Dalen CAWA Gemeente



Bijlage 8: Broedplaatsconcept Expose – eerste stadium

Wat is Expose?

Expose is een broedplaats waar de diversiteit van het creatieve ondernemerschap en de cultuurproductie 

volledig in het middelpunt staan en waar de mogelijkheden worden geboden dit te presenteren aan 

bezoekers. 

In welke omgeving past Expose?

Het zijn de woonmilieus in en direct rondom het centrum waar Expose het beste in gedijt. Deze milieus 

vragen niet om een sociale impact omdat de sociaal-economische status al relatief hoog is. De werkloosheid 

en bijstandsafhankelijkheid zijn hier immers laag. Ook vragen deze milieus om weinig economische impact. 

Dit komt eveneens doordat de werkgelegenheid hier laag is en de welstand hoog, maar ook omdat de milieus 

al als zeer attractief worden ervaren. Dit uit zich in de hoge ozb-waarden die in deze milieus aanwezig zijn. 

Zo ontstaat er volop ruimte om in te zetten op het culturele kapitaal van de creatieve broedplaats en op 

de culturele impacts die dit heeft op de omgeving. En dat is ook waar in deze milieus vraag naar is. Het 

blijkt immers dat de waardering van de nabijheid van culturele mogelijkheden in deze centrumstedelijke-

milieus zeer waarschijnlijk één van de redenen is dat voor deze woonmilieus wordt gekozen door bewoners. 

Daarnaast hebben deze milieus naast een woonfunctie vaak ook een centrumstedelijke functie voor de 

stad. Culturele voorzieningen maken daar deel van uit. Door middel van extraversie, zichtbaarheid en 

manifestatie kan de aanwezigheid van de creatieve broedplaats en de cultuurproductie die op deze plek 

plaatsvindt naar buiten gebracht en geconsumeerd worden.

Wat wil Expose bereiken?

Ontmoeting: vergroten van de sociale cohesie door te voorzien in programmering die ruimte biedt voor 

culturele uitingen die uitnodigen tot kennisname;

Extraversie en zichtbaarheid: het versterken van de culturele functie van centrumstedelijke woonmilieus 

door de creatieve bedrijvigheid zichtbaar aanwezig te laten zijn;

Cultuurinnovatie: het stimuleren van de vernieuwing in cultuurproductie door creatieve ondernemers met 

verschillende professionele en etnische achtergronden bij elkaar te plaatsen;

Kunstenaarschap: het kunstenaarschap stimuleren en professionaliseren door te waarborgen dat een 

substantieel deel van de broedplaats gebruikt wordt door startende of professionele kunstenaars;

Cultuurmanifestatie: meer mensen de mogelijkheid geven cultuur te ervaren door het aantal plekken waar 

publiekelijk toegankelijke culturele manifestaties gehouden worden te vergroten.

Met wie wordt Expose gefinancierd en gerealiseerd?

Op deze locaties is de (toekomstige) eigenaar niet zonder meer aan te wijzen. Woningcorporaties hebben 

in de woonmilieus waarvoor Expose het meest geschikt is, vaak relatief weinig bezit waardoor de impact van 

Expose voor hen van minder belang is, maar kunnen toch besluiten een broedplaats te realiseren. Tenzij 

het een financieel rendabel project is, zullen ontwikkelaars in deze woonmilieus eerder neigen naar een 

meer rendabele ontwikkeling. Doordat Expose voor startende creatieve ondernemers een springplank van 

de carrière wil zijn en cultuurinnovatie probeert te bereiken, kan niet aan alle huurders een marktconforme 

huur worden gevraagd. De gemeente zal in de meeste gevallen als co-financier moeten optreden.
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Hoe ziet het huurdersprofiel van Expose eruit?

- Minimaal één huurder die een publieke, consumentgeoriënteerde functie exploiteert zoals een 

horecagelegenheid of winkel;

- Minimaal 40% van VVO bestemd voor bedrijfjes met dagelijks publiek toegankelijke onderdelen zoals een 

showroom, verkoopruimte, galerie, etalage, etc.;

- Minimaal 40% van VVO bestemd voor kunstenaars*;

- Minimaal 30% van VVO bestemd voor overige creatieve ondernemers*;

- Minimaal 20% van VVO bestemd voor starters*;

- Minimaal 20% van VVO bestemd voor professionals*;

- Vertegenwoordiging uit minstens vier creatieve disciplines*;

- Streven naar een etnische mix.

* Zie voor specificaties huurderscriteria bijlage 14.

Hoe ziet het functionele programma van Expose eruit?

- Minimaal één publieke, consumentgeoriënteerde functie zoals een horecagelegenheid of winkel;

- Gemeenschappelijke ruimte voor de huurders;

- Woon-werkateliers (indien dit niet mogelijk is alleen werkateliers);

- Ruimte voor cultuurmanifestatie (podium, tentoonstellingsruimte of zaal voor filmvertoning).

Op welke kansen speelt Expose in?

Culturele functie binnenstad: het belang van de culturele functie van centrumstedelijke woonmilieus;

Innovatieve kennismaatschappij: inspelen op het belang van een innovatieve culturele productie;

Belang van netwerken: het gebruik maken van creatieve ondernemers die hun netwerk willen vergroten.

Wat zijn de kritieke succes- en faalfactoren?

- Het maken van heldere financieringsafspraken tussen hoofd- en co-financierders;

- Het vinden van een vastgoedobject waarin naast (woon)werkateliers en een gezamenlijke ruimte ook een 

ruimte gerealiseerd kan worden voor cultuurmanifestatie;

- Het voorzien in (woon)werkateliers met voldoende lage huurprijzen voor de startende creatieve 

ondernemers;

- Het vinden van creatieve ondernemers die aan marktconforme huren kunnen voldoen;

- Het vinden van een groep huurders die over voldoende professionele en etnische diversiteit beschikt om 

cultuurinnovatie tot stand te brengen;

- Het vinden van een huurder die een consumentgeoriënteerde functie wil exploiteren;

- Het maken van heldere afspraken over de verwachtingen over de prestaties van de creatieve ondernemers 

en het stellen van haalbare en concrete doelstellingen voor de creatieve ondernemers;

- Het voorzien in programmering die ontmoetingen tussen omwonenden uitlokt;

de creatieve ondernemers aanspreken op hun verantwoordelijkheden.

Effectmeting:

- Beoordeling van creatieve ondernemers over de mate van cultuurinnovatie;

- Het aantal bezoekers op cultuurmanifestaties;



- De mate van zichtbaarheid van de interne bedrijvigheid (etalages e.d.);

 

Fysieke randvoorwaarden:

- Aandacht voor esthetische kwaliteit;

- Transparant ontwerp met sterke relatie tussen binnen en buiten;

- Inzet van cultuurhistorische waarden (indien van toepassing);

- Flexibiliteit om op langere termijn aan vraag aan te kunnen passen.

Wat moet er in ieder geval contractueel vastgelegd worden?

- Afspraken t.b.v. programmering;

- Ten minste 30% van het VVO tegen een huurprijs van max. Euro 55,- per m2 VVO per jaar of max. Euro 

2.500 kale huur per jaar per werkruimte (Bureau Broedplaatsen, 2008);

- Kortlopende huurcontracten van minimaal drie jaar.
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Bijlage 9: Broedplaatsconcept Interact – eerste stadium
    

Wat is Interact?

In Interact staat de interactie tussen de broedplaatsgebruikers en de buurt met zijn bewoners centraal in de 

cultuurproductie en het creatieve ondernemerschap die in de broedplaats plaatsvinden.

In welke omgeving past Interact?

De stedelijke waarde van Interact komt vooral tot uiting in broedplaatseigenschappen die een sociale impact 

op de wijk hebben. De wijken waarvoor Interact daarom het meest geschikt is, kennen een relatief lage 

sociaal-economische status. Dit uit zich in een hoge werkloosheid, grote mate van bijstandsafhankelijkheid 

en lage ozb-waarden. Ook wonen in deze wijken vaak relatief veel etnische minderheden. Tot slot worden de 

woonmilieus van Interact vaak gekenmerkt door een hoge mutatiegraad. Enige flexibiliteit van het concept 

is daarom gewenst om op termijn in te kunnen spelen op een veranderende context. Het is daarom van 

belang dat er een programmering ontstaat waaraan bewoners uit de wijk actief deel kunnen nemen en die 

zich richt op de ontwikkeling van persoonlijke en visievorming bij de deelnemers. Omdat er in deze wijken 

ook relatief veel etnische minderheden wonen zijn voldoende keuzemogelijkheden voor de uiteenlopende 

voorkeuren en een programmering met aandacht voor de ontmoeting tussen verschillende culturen van 

belang. Door middel van het zoeken van aansluiting van de creatieve broedplaats bij de lokale identiteit en 

met de programmering aandacht te besteden aan de perceptie van bewoners op de wijk wordt getracht de 

lokale identiteit te versterken. Naast sociale impacts vragen deze woonmilieus ook enkele economische 

impacts van de creatieve broedplaats. Extra werkgelegenheid is in deze woonmilieus vaak welkom. Een 

publiekstrekker of publiekelijk toegankelijke voorzieningen kunnen hier verschil maken voor de attractiviteit 

van de locatie en de omgeving. De attractiviteit van de locatie, maar ook de relatie met de bewoners kunnen 

versterkt worden door extraverte, naar buiten gekeerde gebruikers en bedrijfjes te selecteren. Tot slot geldt 

voor het woonmilieu transitie en naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst ook voor het woonmilieu 

overgang dat de mutatiegraad hoog is. Enige flexibiliteit van het concept is daarom gewenst om op termijn 

in te kunnen spelen op een veranderende context.

Doelstellingen:

Ontwikkeling en visie: aanleren van nieuwe vaardigheden en visies bij omwonenden door ze mee te laten 

participeren in de programmering.

Sociale cohesie: vergroten van de sociale cohesie door te voorzien in een laagdrempelige toegang en in 

programmering die tegemoet komt aan een brede hoeveelheid aan voorkeuren van verschillende (etnische) 

groepen en die uitnodigt tot deelname.

Aansluiting: het vergroten van de lokale identiteit door een deel van de broedplaatsgebruikers te kiezen uit 

de desbetreffende wijk.

Perceptie: het vergroten van de lokale identiteit door met de programmering aandacht te schenken aan de 

perceptie over de buurt en groepsidentiteit.

Attractie: het vergroten van de aantrekkelijkheid van de wijk door het programmeren van een publiekstrekker 

(bv. horeca)

Extraversie en zichtbaarheid: het vergroten van de aantrekkelijkheid van de wijk door de creatieve 

bedrijvigheid zichtbaar aanwezig te laten zijn.

Cultuurmanifestatie: meer mensen de mogelijkheid geven cultuur te ervaren door het aantal plekken waar 



publiekelijk toegankelijke culturele manifestaties gehouden worden te vergroten.

Met wie wordt Interact gefinancierd en gerealiseerd?

Woningcorporatie: aangezien de woningcorporaties in deze wijken het meeste bezit hebben, zullen zij een 

belangrijke speler zijn in de ontwikkeling en exploitatie van Interact. De doelen die Interact nastreeft, komen 

bovendien ook grotendeels overeen met de maatschappelijke doelstellingen van woningcorporaties.

Hoe ziet het huurdersprofiel van Interact eruit?

- Minimaal één huurder die een publieke, consumentgeoriënteerde functie exploiteert zoals een 

horecagelegenheid of winkel;

- Minimaal 30% van VVO bestemd voor creatieve ondernemers* uit de desbetreffende wijk;

- Minimaal 20% van VVO bestemd voor starters*;

- Minimaal 20% van VVO bestemd voor professionals*;

- Vertegenwoordiging uit minstens vier creatieve disciplines*;

* Zie voor specificaties huurderscriteria Bijlage 14.

Hoe ziet het functionele programma van Interact eruit?

- Minimaal één publieke, consumentgeoriënteerde functie zoals een horecagelegenheid of winkel;

- Woonwerkateliers (indien dit niet mogelijk is alleen werkateliers);

Op welke kansen speelt Interact in?

Invloed van community art: gebruik maken van de invloed die community art projecten kan hebben op 

individueel niveau van de deelnemers aan die projecten

(Arbeidsmarkt)kansen vergroten: de actief deelnemende omwonenden vergroten hun kansen op de 

arbeidsmarkt en verbeteren hun vaardigheden

Creatief ondernemerschap uit de wijk: de creatieve ondernemers uit de wijk ontwikkelen hun talenten

Aantrekkelijkheid wijk door creatieve bedrijvigheid: inspelen op het positieve economische effect dat de 

aanwezigheid van creatieve bedrijvigheid kan hebben op de wijk.

Wat zijn de kritieke succes- en faalfactoren?

- Interact heeft alleen kans van slagen als de creatieve ondernemers de omwonenden in hun projecten willen 

betrekken;

- Het vinden van een woningcorporatie die bereid is te investeren;

- Het voorzien in (woon)werkateliers met voldoende lage huurprijzen voor de startende creatieve 

ondernemers;

- Het vinden van creatieve ondernemers uit de wijk;

- Het vinden van creatieve ondernemers die aan marktconforme huren kunnen voldoen;

- Het vinden van een huurder die een consumentgeoriënteerde functie wil exploiteren;

- Het maken van heldere afspraken over de verwachtingen over de prestaties van de creatieve ondernemers 

en het stellen van haalbare en concrete doelstellingen voor de creatieve ondernemers;

- Het voorzien in programmering die de gewenste sociale impact nastreeft;

de creatieve ondernemers aanspreken op hun verantwoordelijkheden.



147

9

Effectmeting:

- Het aantal omwonenden dat bij projecten betrokken wordt;

- De beoordeling van de omwonenden over hun deelname (schriftelijk);

- De beoordeling van de creatieve ondernemers over de projecten waarbij omwonenden betrokken waren 

(schriftelijk).

Fysieke randvoorwaarden:

- Aandacht voor esthetische kwaliteit;

- Transparant ontwerp met sterke relatie tussen binnen en buiten;

- Inzet van cultuurhistorische waarden (indien van toepassing);

- Flexibiliteit om op langere termijn aan vraag aan te kunnen passen.

Wat moet er in ieder geval contractueel vastgelegd worden?

- Afspraken t.b.v. programmering;

- Ten minste 30% van het VVO tegen een huurprijs van max. Euro 55,- per m2 VVO per jaar of max. Euro 

2.500 kale huur per jaar per werkruimte (Bureau Broedplaatsen, 2008);

- Kortlopende huurcontracten van minimaal drie jaar.



Bijlage 10: Broedplaatsconcept Attract – eerste stadium

Wat is Attract?

Attract is een broedplaats voor extreem extraverte creatieve bedrijvigheid en diverse (culturele) 

publieksfuncties die gezamenlijk een sterk imago op kunnen bouwen en publiek trekken. 

In welke omgeving past Attract?

Attract is geschikt voor de twee niet-woonmilieus; leegstaande kantoren locaties en leegstaande industriële 

locaties. Doordat hier geen bewoners in de buurt aanwezig zijn, vraagt de context niet om sociale impacts. 

Alle aandacht dient bij dit type broedplaats uit te gaan naar het trekken van mensen en aandacht naar de 

locatie met als doel dat de plek op levendige wijze deel uit gaat maken van de stad. Doordat de revitalisatie 

van de locatie vaak het doel is van de betrokken investeerders, moet het concept flexibel genoeg zijn om 

mee te kunnen gaan in dit proces. De broedplaats moet met de revitalisatie van de locatie mee kunnen 

gaan.

Wat wil Attract bereiken?

Attractie en imago: het vergroten van de aantrekkelijkheid van de locatie door het programmeren van één 

of meerdere publiekstrekkers (bv. horeca, club) en te kiezen voor een functiesamenstelling die gezamenlijk 

een sterk imago op kunnen bouwen;

PMC-innovatie: het creeren van nieuwe Produktmarktcombinaties door functies gezamenlijk in te laten 

spelen op de marktvraag;

Extraversie en zichtbaarheid: het versterken van de zuigende werking naar de locatie door de creatieve 

bedrijvigheid zichtbaar aanwezig te laten zijn;

Cultuurmanifestatie: meer mensen de mogelijkheid geven cultuur te ervaren door het aantal plekken waar 

publiekelijk toegankelijke culturele manifestaties gehouden worden te vergroten.

Met wie wordt Attract gefinancierd en gerealiseerd?

Attract is typisch een broedplaats die voor een groot deel door projectontwikkelaars gefinancierd worden. 

Het betreft vaak locaties waar een projectontwikkelaar korte of langere tijd geleden meerdere grondposities 

verworven heeft om er op termijn iets nieuws te ontwikkelen. Tijdens de planvormingfase zetten zij creatieve 

bedrijvigheid in als middel om de locatie opnieuw ‘op de kaart’ te zetten en onder de aandacht van de 

bevolking te brengen. Een dergelijke tijdelijke invulling blijkt een positief effect te hebben op de uiteindelijke 

opbrengsten van de nieuwe ontwikkelingen en levert bovendien – hetzij geringe – huuropbrengsten op.

Hoe ziet het huurdersprofiel van Attract eruit?

- Minimaal drie huurders (enigszins afhankelijk van de grootte) die een publieke, consumentgeoriënteerde 

functie exploiteren zoals een horecagelegenheid of winkel;

- Minimaal 40% van VVO bestemd voor bedrijfjes met dagelijks publiek toegankelijke onderdelen zoals een 

showroom, verkoopruimte, galerie, etalage, etc.;

- Minimaal 20% van VVO bestemd voor starters*;

- Minimaal 20% van VVO bestemd voor professionals*;

- Vertegenwoordiging uit minstens vier creatieve disciplines*.

* Zie voor specificaties huurderscriteria Bijlage 14.
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Hoe ziet het functionele programma van Attract eruit?

- Minimaal drie (enigszins afhankelijk van de grootte) publieke, consumentgeoriënteerde functie zoals een 

horecagelegenheid of winkel;

- Gemeenschappelijke ruimte voor de huurders;

- Woonwerkateliers (indien dit niet mogelijk is alleen werkateliers);

- Ruimte voor cultuurmanifestatie (podium, tentoonstellingsruimte of zaal voor filmvertoning).

Op welke kansen speelt Attract in?

Levendigheid creatieve bedrijvigheid: bepaalde soorten creatieve bedrijvigheid hebben een aantrekkende 

werking op bewoners en bezoekers; 

Belang van netwerken: het gebruik maken van creatieve ondernemers die hun netwerk willen vergroten.

Wat zijn de kritieke succes- en faalfactoren?

- Het maken van heldere financieringsafspraken tussen hoofd- en co-financierders;

- Het vinden van een vastgoedobject waarin naast (woon)werkateliers en een gezamenlijke ruimte ook een 

ruimte gerealiseerd kan worden voor cultuurmanifestatie;

- Het voorzien in (woon)werkateliers met voldoende lage huurprijzen voor de startende creatieve 

ondernemers;

- Het vinden van extraverte creatieve bedrijvigheid;

- Het vinden van creatieve ondernemers die aan marktconforme huren kunnen voldoen;

- Het vinden van huurders die consumentgeoriënteerde functies willen exploiteren;

- Het vinden van creatieve ondernemers die (gezamenlijk) willen inspelen op de marktvraag.

Effectmeting:

- Beoordeling van creatieve ondernemers over de mate van cultuurinnovatie;

- Het aantal bezoekers op cultuurmanifestaties;

- De mate van zichtbaarheid van de interne bedrijvigheid (etalages e.d.);

 

Fysieke randvoorwaarden:

- Inzet van cultuurhistorische waarden (indien van toepassing);

- Flexibiliteit om op langere termijn aan vraag aan te kunnen passen.

Wat moet er in ieder geval contractueel vastgelegd worden?

- Ten minste 20% van het VVO tegen een huurprijs van max. Euro 55,- per m2 VVO per jaar of max. Euro 

2.500 kale huur per jaar per werkruimte (Bureau Broedplaatsen, 2008);

- Kortlopende huurcontracten van minimaal drie jaar.



Bijlage 11: Broedplaatsconcept Innovate – eerste stadium

Wat is Innovate?

Innovate is het broedplaatsconcept waar creatieve ondernemers zich volledig kunnen richten op 

cultuurinnovatie en interne efficiëntie. 

In welke omgeving past Innovate?

Innovate is geschikt voor locaties die op bijna geen van de mogelijke impacts van creatieve broedplaatsen 

zitten te wachten. Er is niet sprake van een lage sociaal-economische status, de woonmilieus worden 

attractief gevonden en de bewoners hebben deze woonmilieus ook niet uitgekozen op de nabijheid van 

culturele voorzieningen. Dit betekent niet dat in deze woonmilieus geen creatieve broedplaatsen gerealiseerd 

kunnen worden. Voor introverte, op interne efficiëntie en cultuurinnovatie gerichte broedplaatsen zijn deze 

woonmilieus een geschikte locatie.

Wat wil Innovate bereiken?

Cultuurinnovatie: het stimuleren van de vernieuwing in cultuurproductie door creatieve ondernemers met 

verschillende professionele en etnische achtergronden bij elkaar te plaatsen.

Kunstenaarsschap: het kunstenaarsschap stimuleren en professionaliseren door te waarborgen dat een 

substantieel deel van de broedplaats gebruikt wordt door startende of professionele kunstenaars;

Met wie wordt Innovate gefinancierd en gerealiseerd?

Op deze locaties is de (toekomstige) eigenaar niet zonder meer aan te wijzen. Woningcorporaties hebben in 

de woonmilieus waarvoor Innovate het meest geschikt is, niet tot nauwelijks bezit, dus is het onwaarschijnlijk 

dat zij zullen investeren in een creatieve broedplaats, laat staan in een creatieve broedplaats dat het 

introverte karakter heeft van Innovate. Tenzij het een financieel rendabel project is, zullen ontwikkelaars in 

deze woonmilieus eerder neigen naar een meer rendabel vastgoedproject. Doordat Innovate voor startende 

creatieve ondernemers een springplank van de carrière wil zijn en cultuurinnovatie probeert te bereiken, kan 

niet aan alle huurders een marktconforme huur worden gevraagd. De gemeente zal in de meeste gevallen 

als hoofdfinancier op moeten optreden.

Hoe ziet het huurdersprofiel van Innovate eruit?

- Minimaal 40% van VVO bestemd voor kunstenaars*;

- Minimaal 30% van VVO bestemd voor overige creatieve ondernemers*;

- Minimaal 20% van VVO bestemd voor starters*;

- Minimaal 20% van VVO bestemd voor professionals*;

- Vertegenwoordiging uit minstens vier creatieve disciplines*;

- Streven naar een etnische mix.

* Zie voor specificaties huurderscriteria Bijlage 14. 

Hoe ziet het functionele programma van Innovate eruit?

- Gemeenschappelijke ruimte voor de huurders;

- Woonwerkateliers (indien dit niet mogelijk is alleen werkateliers).
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Op welke kansen speelt Innovate in?

Innovatieve kennismaatschappij: inspelen op het belang van een innovatieve culturele productie;

Belang van netwerken: het gebruik maken van creatieve ondernemers die hun netwerk willen vergroten

Wat zijn de kritieke succes- en faalfactoren?

-  Het maken van heldere financieringsafspraken tussen hoofd- en co-financierders;

- Het voorzien in (woon)werkateliers met voldoende lage huurprijzen voor de startende creatieve 

ondernemers;

-  Het vinden van creatieve ondernemers die aan marktconforme huren kunnen voldoen;

- Het vinden van een groep huurders die over voldoende professionele en etnische diversiteit beschikt om 

cultuurinnovatie tot stand te brengen;

- De aanwezigheid van voldoende tolerantie onder de omwonenden t.o.v. de komst van een broedplaats.

Effectmeting

- Beoordeling van creatieve ondernemers over de mate van cultuurinnovatie.

 

Fysieke randvoorwaarden

- Aandacht voor esthetische kwaliteit;

- Inzet van cultuurhistorische waarden (indien van toepassing).

Wat moet er in ieder geval contractueel vastgelegd worden?

- Ten minste 20% van het VVO tegen een huurprijs van max. Euro 55,- per m2 VVO per jaar of max. Euro 

2.500 kale huur per jaar per werkruimte (Bureau Broedplaatsen, 2008);

- Kortlopende huurcontracten van minimaal drie jaar.



Bijlage 12: Buurt/wijkmonitoren G4 en G27

G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

G27: de daarop volgende 27 grootste steden van Nederland

Stad Naam buurt-/wijkmonitor Website

Amsterdam Amsterdam in cijfers www.os.amsterdam.nl

Alkmaar Feiten en cijfers www.alkmaar.nl

Almelo Buurtmonitor almelo.buurtmonitor.nl

Amersfoort Feiten en cijfers www.amersfoort.nl

Arnhem Buurtmonitor arnhem.buurtmonitor.nl

Breda Buurtmonitor breda.buurtmonitor.nl

Den Haag Buurtmonitor denhaag.buurtmonitor.nl

Deventer Statistisch jaarboek 2008 www.deventer.nl

Dordrecht Kerngegevens Dordrecht www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

Eindhoven Buurtmonitor eindhoven.buurtmonitor.nl

Emmen Emmen in cijfers www.emmen.nl

Enschede Buurtmonitor enschede.buurtmonitor.nl

Groningen Buurtmonitor groningen.buurtmonitor.nl

Haarlem Feiten en cijfers www.haarlem.nl

Heerlen Buurtmonitor heerlen.buurtmonitor.nl

Helmond Wijken in cijfers www.helmond.nl

Hengelo Buurtmonitor hengelo.buurtmonitor.nl

s Hertogenbosch Buurtmonitor s-hertogenbosch.buurtmonitor.nl

Leeuwarden Statistisch jaarboek www.leeuwarden.nl

Leiden Leiden in cijfers www.leidenincijfers.nl

Lelystad Feiten en cijfers www.lelystad.nl

Maastricht Maastricht in cijfers www.maastricht.nl

Nijmegen Stads- en wijkmonitor www.nijmegen.nl

Rotterdam Buurtmonitor rotterdam.buurtmonitor.nl

Schiedam Cijfers www.schiedam.nl

Sittard-Geleen Buurtmonitor sittard-geleen.buurtmonitor.nl

Tilburg Buurtmonitor tilburg.buurtmonitor.nl

Utrecht Buurtmonitor utrecht.buurtmonitor.nl

Venlo Venlo in cijfers www.venlo.incijfers.nl

Zaanstad Zaanstad in cijfers cijfers.zaanstad.nl

Zwolle Buurtmonitor zwolle.buurtmonitor.nl
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Bijlage 13: Interviews experts conceptontwikkeling

Deelnemers

Vragen semi-gestructureerd interview

1. Bij welke creatieve-industrie projecten bent u betrokken geweest?

2. Wat waren daarbij de betrokken partijen?

3. Wat waren daarbij de betrokken belangen?

4. Kunt u aangeven welke belangen voor een ontwikkelaar van toepassing zijn/welke doelstellingen centraal 

stonden (overhandigen belangenlijst)?

5. Waaruit bestaat een concept voor een vastgoedproduct?

6. Waartoe dient een concept?

7. Waarom deed het zo’n 6 à 7 jaar geleden zijn intrede in de volle breedte van de vastgoedsector?

(Laten lezen van één van de vier factsheets van de broedplaatsconcepten)

8. Wat ontbreekt hieraan?

9. Biedt het voldoende houvast tijdens de initiatieffase van het ontwikkelproces?

10. Wat zou je er aan willen veranderen/toevoegen?

11. Wat zou je er absoluut in willen houden?

(Roadmap doorlopen voor het bepalen van het meest geschikte broedplaatsconcept)

12. Reactie?

13. Wat zou je er aan willen veranderen/toevoegen?

14. Wat zou je er absoluut in willen houden?

Naam deelnemer Naam organisatie

Anna Vos en Hans-Hugo Smit MAB Development

Lonneke Wijnhoven Heymans Vastgoed Design & Development

Stephen Lewis en Lotte Schubert TCN Concepts

Lisette Mattaar Red Concepts

Mariet Schoenmakers AM Concepts



Bijlage 14: Huurderscriteria

Kunstenaarsschap (CAWA)

Starters en professionals (CAWA)

Creatieve disciplines (Raad voor Cultuur, 2005)

Creatieve disciplines

Archieven Muziek & muziektheater

Musea Theater

Monumenten & archeologie Media

Landschapsarchitectuur, architectuur en stedenbouw Film

Beelden kunst & vormgeving Letteren

Starter Professional

- heeft 0-1 jaar werkervaring in het uit te oefenen beroep. - heeft minimaal 5 jaar werkervaring in uit te oefenen beroep of;

- ontving in het voorafgaande kalenderjaar een verzamelinkomen dat hoger was
dan Euro 36.340. Dit wordt getoetst aan de hand van de aangiftebiljetten of 
aanslagen van de belastingdienst. De inkomenslimiet wordt vanaf 1 januari 2008
jaarlijks aangepast op grond van de Consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens.

Beroepsmatig kunstenaar

- kan dit aantonen aan de hand van tentoonstellingen, concerten, - het verzamelinkomen van de aanvrager was in het jaar voorafgaand aan het kalender-
opdrachten, recente stipendia, engagementen, een afgeronde jaar waarin de kunstenaar wordt voorgedragen niet hoger dan Euro 36.340 (prijspijl
studie aan een kunstopleidingingsinstituut, een lidmaatschap van 1/1/2008). Dit wordt getoetst aan de hand van de aangiftebiljetten of aanslagen
een beroepsvereniging voor kunstenaars en dergelijke, en; van de belastingdienst. De inkomenslimiet wordt vanaf 1 januari 2008 jaarlijks aan-

gepast op grond van de Consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens.



Martin Boisen


Martin Boisen
Bijlage 15 tot en met 19 (de interviews) zijn in deze versieniet opgenomen in verband met eventuele gevoelige informatie.



Bijlage 20: Toepassing concepten op Nederlands’ vijf grootste steden

Het kaartmateriaal geeft weer waar de drie concepten in de vijf grootste steden van Nederland toegepast 

zouden worden door de roadmap. Het betreft de steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en 

Eindhoven. Het kaartmateriaal is tot stand gekomen door databases van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS Statline, 2009) en verschillende buurtmonitoren (bijlage 12) te koppelen aan GIS-kaarten 

die beschikbaar zijn gesteld door Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Het kaartmateriaal is 

uitgewerkt in ESRI ArcGIS en vormgegeven in Illustrator.

Het kaartmateriaal moet gezien worden als een indicatie van de toepassing van de concepten. Lokale 

marktkennis en inzicht in de verzorgingsgebieden van specifieke locaties kunnen in de praktijk leiden tot de 

keuze voor een ander concept.

Op basis van meer uitgebreide leegstandscijfers en lokale marktkennis is het concept Attract wellicht in 

meerdere buurten toe te passen. In Rotterdam ontbreekt dit concept echter geheel, doordat deze gegevens 

daar niet beschikbaar waren.
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