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1. Wat doet het Stadmakersfonds?
Stadmakers zijn gepassioneerde initiatiefnemers voor nieuwe gebiedsontwikkeling. Met een
maatschappelijk doel voorop maken ze steden en dorpen beter, creatiever, duurzamer,
rechtvaardiger, aantrekkelijker, socialer, eerlijker en circulairder. Geld is geen doel op zich maar
een middel voor maatschappelijke impact.
Steeds meer stadmakers ontwikkelen zelfstandig een maatschappelijk gedreven businesscase en
willen van een tijdelijke naar permanente positie in de stad. Stadmakers en impact investeerders,
zowel publiek als privaat, weten elkaar echter vaak niet te vinden.
Het Stadmakersfonds helpt stadmakers een plek te bemachtigen of op te schalen om zo hun
maatschappelijke impact te bestendigen. Het Stadmakersfonds zorgt op die manier voor betere
steden.

Missie
Voor Stadmakers die duurzaamheid, mens, milieu of cultuur centraal stellen, maken we langdurig
eigenaarschap van gebouwen en gronden mogelijk. We willen daarmee bottom-up
gebiedsontwikkeling mogelijk maken met een (lokale) positieve maatschappelijke, ecologische
en/of culturele impact.
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Visie
We bieden stadmakers een financiële infrastructuur voor het aankopen van grond of gebouwen.
Dat doen we met leningen voor of aankopen van onroerend goed. We brengen voor redelijk
financieel rendement eigen vermogen in. Zo bestendigen we het maatschappelijk rendement van
de stadmakers voor langere tijd. Wij zijn de ontbrekende schakel tussen initiatieven en publieke
als ook private impact investeerders. Wij matchen hen via de infrastructuur van het fonds. Waar
nodig adviseren we over de professionalisering van de maatschappelijke businesscase.

Maatschappelijke Prestatie Indicatoren (MPI’s)
Het Stadmakersfonds bepaalt samen met de stadmakers die het financiert de maatschappelijke
prestaties die zij dienen te leveren. Bij elke prestatie stelt het fonds contractueel bindende
indicatoren op die in ruil voor de redelijke financiering gelden. Maatschappelijke Prestatie
Indicatoren zogeheten, dus geen KPI’s maar MPI’s. Gezien het fonds zelf een ideële stichting is
stelt het Stadmakersfonds ook zijn eigen MPI’s vast:
1. We bieden stadmakers een financiële infrastructuur om (op termijn) een plek te bemachtigen
om hun maatschappelijke impact langjarig te bestendigen en zo steden en dorpen
rechtvaardiger, aantrekkelijker en beter te maken:
o in samenspraak met stadmakers stellen we MPI’s op die we bij financiering vastleggen;
o we helpen minstens drie stadmakers aan een maatschappelijke businesscase;
o we vergroten de veerkracht van stadmakers met jaarlijkse kennisuitwisseling;
o elk jaar monitoren we de MPI’s van gefinancierde stadmakers monitoren;
o we spreken een eerlijke vastgoedwaarde-deling voor het einde van de looptijd af;
o als katalysator delen we kennis over financiering met potentiële impact financiers.
2. We verbinden voldoende investeerders aan het Stadmakersfonds om de impact makende
investeringen te realiseren:
o in 2021 investeren we het volledige resterende bedrag van de opstartlening;
o elk jaar maken we minimaal drie matches tussen stadmakers en investeerders;
o we werken actief aan publieke, semipublieke en private medefinanciers.
3. We zorgen ervoor dat het Stadmakersfonds betrouwbaar, duurzaam en transparant
functioneert:
o we helpen stadmakers tot een businesscase, beperken risico’s en impact;
o bij nieuwe cases beperken we risico’s in relatie tot bestaande gefinancierde initiatieven;
o we zorgen voor ‘lean and mean’ fondsmanagement;
o jaarlijks verantwoorden we transparant en delen we onze toekomstplannen;
o we leven actief de Governance Code Cultuur van Cultuur+Ondernemen actief na;
o jaarlijks optimaliseren van rapportage, het risicomanagement en checks and balances;
o landelijk netwerken en partnerships om fonds te ondersteunen.
4. We pakken onze rol in het publieke debat over stadmaken, gebiedsontwikkeling en
maatschappelijke waarde actief op:
o we communiceren proactief over resultaten en mobiliseren onze stakeholders;
o jaarlijks spreken we op minimaal 2 congressen over stadmakers-thematiek.
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2. Maak kennis met de stichting
Partners

Raad van Advies

4

Jaarplan 2021

Ambassadeurs

Bestuur

Fondsorganisatie
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3. Wat was onze impact in 2020?
Na enkele jaren van voorbereiding is het Stadmakersfonds in 2020 als Stichting opgericht door
Stipo en Stadkwadraat. Het Stadmakersfonds werkt met revolverend investeringsgeld van de
Provincie Utrecht en in partnerschap met de Triodos Bank. Op dit moment werkt het fonds binnen
de grenzen van de provincie Utrecht. In 2020 heeft het fonds drie initiatieven gefinancierd.

Eerste gefinancierde initiatief: Het Hof van Cartesius in Utrecht
Het Hof van Cartesius coöperatie biedt groene creatieve werkplekken aan. Het is een hub voor
de circulaire economie en circulair gebouwd. De doorontwikkeling van het Hof van Cartesius is
gefinancierd in samenwerking met de Triodos Bank en het EFRO (kansen voor West).
Financiering
 Investering Stadmakersfonds: € 323.000, Totaal daarmee gegenereerde investering: € 2.240.000,Impact Stadmakersfonds:
 opschalen met 60 nieuwe betaalbare circulaire werkplekken in de stad;
 een groei van het initiatief waarbij het 3 maal zo groot wordt;
 van een tijdelijk naar een langjarig initiatief.

Maatschappelijke prestaties:
1. Een groene (werk)omgeving faciliteren, ter bevordering van:
o de leefbaarheid van de buurt, de biodiversiteit en klimaatadaptie
2. Circulair en duurzaam ondernemen, door:
o de bouwwerken zoveel mogelijk uit circulaire materialen opbouwen en het toepassen
van innovatieve energieoplossingen. Huurders zijn vanuit duurzaamheid gedreven.
3. Collectief en community bevorderen, door:
o het co-creëren van werkgelegenheid, selectie van huurders op basis van bijdrage aan
de community en duurzaamheid. Huurders zijn leden van de coöperatie, het creëren
van netwerken door regelmatig openbaar toegankelijke bijeenkomsten te organiseren
4. Het werkspoorkwartier mooier maken, door:
o Samen te werken met bedrijven en kennisinstellingen in de wijk en bij te dragen aan
het vestigingsklimaat en de leefbaarheid van de buurt.
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Tweede gefinancierde initiatief: Het Parkhuis in Amersfoort
De droom van Bijzondere Gasten is om levendige plekken te creëren waar mensen met
verschillende achtergronden zich welkom voelen en elkaar kunnen ontmoeten. Dat doen zij
onder andere in een voormalig ketelhuis met omliggend een nieuw stadspark, het Parkhuis. Ze
zijn een natuurinclusieve ontmoetingsplek waar diversiteit, maatschappelijke meerwaarde en
erfgoed worden samengebracht. Het Parkhuis is in samenwerking met het Nationaal
Restauratiefonds gefinancierd.
Financiering
 Investering Stadmakersfonds: € 300.000, Totaal daarmee gegenereerde investering: € 2.285.000,Impact Stadmakersfonds:
 50% maatschappelijke huurders;
 behoud en activatie van erfgoed;
 langjarige maatschappelijke ontmoetingsplek in de wijk.

Maatschappelijke prestaties:
1. Duurzaamheid, door:
o de restauratie en herbestemming van het monumentale pand
2. Aantrekkelijkheid van de omgeving, door:
o Het erfgoed beleefbaar te maken en samen te werken met het burgerinitiatief dat
beheerder is van het omliggende park
3. Toegankelijkheid voor maatschappelijke initiatieven, door:
o ruimte te geven aan maatschappelijke initiatieven door zaaltarieven die op 50% van
reguliere tarieven liggen.
4. Openbaarheid van de voorzieningen, door:
o Minimaal 50 uur per week open zijn, een fonds gebaseerd op diensten organiseren
waarmee bewoners via het verrichten van werkzaamheden ten dienste van de
exploitatie (gastheerschap, klussen, schoonmaken e.d.) zalen en faciliteiten behorende
bij het pand kunnen gebruiken.
5. Het werken naar een inclusieve samenleving, door:
o
het huisvesten van exploitanten die bijvoorbeeld leerwerkplekken voor
(jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanbieden. Het monitoren van
de gebruikers naar diversiteit van bezoekers en waar nodig sturen op een divers pallet
aan gebruikers.
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Derde gefinancierde initiatief: Stadsbrouwerij Rood Noot in Utrecht
De Utrechtse Stadsbrouwerij Rood Noot wordt een franchisenemer van Brouwerij de Prael uit
Amsterdam. Een monumentale boerderij nabij het centrum van Leidsche Rijn wordt een gezellige
plek met een maatschappelijke functie. Ze zijn gefinancierd in samenwerking met het Nationaal
Restauratiefonds en een particuliere investeerder. Momenteel in verbouwing, open vanaf 2022.
Financiering
 Investering Stadmakersfonds: € 160.000, Totaal daarmee gegenereerde investering: € 2.141.000,Impact Stadmakersfonds:
 minimaal 60% van de werknemers heeft een (psychische) afstand tot de arbeidsmarkt.
 behoud en activatie van erfgoed;
 langjarige plek in de wijk met een maatschappelijke functie.

Maatschappelijke prestaties:
1. Bijdragen aan de mentale gezondheid van mensen met psychische problematiek, door:
o het zorgen voor een (betaalde) dagbesteding voor mensen die over de hele lijn van de
geestelijke gezondheidszorg zorg in behandeling zijn (de doelgroep). Circa 60% van
het totaal aantal gewerkte uren wordt gemaakt door de doelgroep waarvan jaarlijks 3
werknemers doorstromen. Activerings- en re-integratietrajecten verzorgen.
2. Het bevorderen van de aantrekkelijkheid van het stadsdeel, door:
o Een ‘brug’ te zijn voor het verbinden van het stadsdeel en de rest van de stad door te
samenwerken met andere lokale organisaties en met hen activiteiten te organiseren.
3. Het creëren van een publieke plek met daarin ruimte voor kunst & cultuur, door:
o Voor iedereen toegankelijke zijn door zeven dagen in de week open te zijn. Het daarbij
bieden aan ruimte voor gratis te bezoeken (kunst)tentoonstellingen en theaterstukken.
Een samenwerking aan te gaan met onderwijsinstelling(en) om studenten de
mogelijkheid te geven om hun (afstudeer)project vanuit de community en in
samenwerking met de partners van de cultuuras vorm en inhoud te geven.
4. Het duurzaam restaureren en behouden van erfgoed, door:
o Zoveel mogelijk met hergebruikte en circulaire materialen het pand te restaureren en
te verduurzamen. Het leefbaar en openbaar toegankelijk maken van de voormalige
boerderij als landschappelijk/cultureel erfgoed.
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Overige impact in 2020
Naast de financiering van deze projecten heeft het Stadmakersfonds in 2020:
 het fonds op juridisch-, financieel- en investeringsvlak ontwikkeld, waaronder ontwikkeling
van innovatieve financierings-, leen-, koop- en pachtovereenkomsten;
 samenwerkingen verkend met overheden, fondsen, kennisplatforms en investeerders;
 de website www.stadmakersfonds.nl, Facebook, LinkedIn, en nieuwsbrieven ontwikkeld;
 een systeem opgezet van Maatschappelijke Prestatie Indicatoren (MPI’s) om de
maatschappelijke impact van stadmakers te borgen;
 een systeem ontwikkeld van FAIR-pacht waarmee stadmakers bij toekomstige aankoop in de
waardecreatie delen;
 het Stadmakersfonds feestelijk gelanceerd met het Hof van Cartesius (regionaal) in Utrecht en
het Pakhuis de Zwijger (landelijk) in Amsterdam;
 de Raad van Advies geïnaugureerd en het Algemeen Bestuur uitgebreid;
 het fonds gepresenteerd op conferenties van Eurocities, Urban Maestro EU (verenigde naties),
Nordic Citymaking Week, Stockholm University en het Stadmakerscongres Rotterdam;
 artikelen over het Stadmakersfonds gepubliceerd in Stadszaken, Gebiedsontwikkeling.nu,
Grondzaken en Gebiedsontwikkeling, en Urban Maestro.

Financiële verantwoording 2020
De begrootte kosten voor 2020 waren € 90.248,-. De gerealiseerde kosten zijn € 84.453,-. Het
jaar heeft geresulteerd in een positief saldo van € 13.848,-.
De inkomsten bestonden in startjaar 2020 uit een eenmalige subsidie voor de opstartfase van de
provincie Utrecht, en een beperkte rente-opslag op de leningen (waarbij de stadmakers een
redelijk rendement houden).
De kosten bestonden in 2020 uit fondsmanagement, fondsontwikkeling door Stipo en
Stadkwadraat (de oprichters van het fonds, die minimaal de helft van hun in het fonds besteedde
tijd om niet in de fondsontwikkeling investeren), administratie, communicatie, verzekeringen,
accountant, en notariskosten.

9

Jaarplan 2021

4. Wat zijn onze doelen voor 2021?
Positionering: urgentie voor maatschappelijk investeren in steden
We zien grote urgentie voor het Stadmakersfonds om verder te groeien naar een landelijk fonds.
Budgetten van steden staan onder druk, de tweedeling neemt toe, er is een zoektocht naar
nieuwe balans in de stad, de rentestand blijft laag en de druk op de woningmarkt groot,
(inter)nationale corporate investeerders kopen Nederlands vastgoed op en gentrification neemt
toe. De komende twee jaar zal er door de crisis sprake zijn van prijsdemping in de vastgoedmarkt.
Juist nu zal er de noodzaak zijn, en de mogelijkheid, om gebouwen en grond uit de
speculatiemarkt te halen en te bestemmen voor maatschappelijke impact.

Kerndoelen en hoofdactiviteiten 2021
We willen ons in 2021 op drie hoofdactiviteiten richten:
1. We versterken de bestaande projecten en daarmee ook het Stadmakersfonds zelf. We
helpen waar nodig de al gefinancierde projecten met advies door de coronaperiode en
organiseren de eerste samenwerking tussen gefinancierde projecten.
2. We breiden onze investeringen in de provincie Utrecht uit. Het bestaande investeringsgeld
vanuit de provincie investeren we in 2021 volledig. We breiden de financierende partners
uit, als eerste met de Gemeente Utrecht. We nodigen andere overheden en fondsen uit
om ook in te stappen.
3. We zetten een gerichte stap naar landelijke uitbreiding. Om de sprong naar landelijke
dekking te maken zijn nieuwe financiers nodig. Onze focus in 2021 is gericht op de G4,
deelname van een landelijke financier en het verstevigen van onze samenwerking met
bestaande landelijke en lokale fondsen.

Communicatie en activiteiten 2021
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Maandelijks: Afstemming tussen Dagelijks Bestuur
Vier keer per jaar: Overleg met het Algemeen Bestuur
Twee keer per jaar: Raad van Advies overleg
Vier nieuwsbrieven
Twee netwerkbijeenkomsten
Delen impact en financiën.
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5. Hoe begroten we in 2021?
Soorten kosten en dekking
Het Stadmakersfonds kent vier soorten kosten. De strategie om die te dekken is als volgt:
1. Structurele kosten voor regulier fondsmanagement
Het fondsmanagement organiseren we ‘lean and mean’ zodat er zoveel mogelijk geld in projecten
kan worden geïnvesteerd. We groeien ernaar toe dat de lichte opslag op de rente het
fondsmanagement dekt. In 2021 bevinden we ons nog in een overgangsjaar waarin dat deels lukt.
Het overige deel wordt in 2021 gedekt met het restant van de startsubsidie van de provincie
Utrecht en de bijdrage van Stipo en Stadkwadraat die voor half tarief werken.
2. Eenmalige kosten bij nieuwe financieringen

Het aannemen, begeleiden en afsluiten van financiering en contracten voor nieuwe projecten
vraagt eenmalig veel tijd. Deze kosten dekken we door ze mee te financieren in de lening aan
stadmakers, zodanig dat de lasten voor de stadmakers redelijk blijven. Dat betekent dat we ons
alleen kunnen richten op initiatieven die binnen afzienbare tijd investeringsgereed zijn.
3. Eenmalige kosten om het fonds landelijk te laten groeien

Hiervoor streven we naar het werven van een (landelijk opererende) partner en subsidies bij
uitbreiding naar nieuwe gebieden.
4. Eenmalige kosten voor advisering van startende stadmakers

Veel stadmakers hebben met ons een behoefte gedeeld om al in een eerder stadium hulp te
krijgen bij het ontwikkelen van een businesscase. Ook overheden zien deze behoefte. Op dit
moment past dit helaas niet binnen onze financiële mogelijkheden. Wel hebben het KNHM-fonds
en het VSB-fonds aangeboden in het voorstadium een adviserende rol te kunnen vervullen met
hun landelijke netwerken van adviseurs.

Begrotingsscenario’s 2021
Voor 2021 hebben we op basis hiervan drie begrotingsscenario’s ontwikkeld: best case, worst
case en best guess. De realisatie van de begroting hangt af van de mate waarin er door nieuwe
financieringen ook dekking is voor groei door dekking van advies- en managementkosten. Ook
is de mate waarin nieuwe financierende partners instappen met revolverend investeringsgeld
en/of eenmalig groeigeld van belang.
Best guess leidt tot een break-even resultaat, best case leidt tot een overschot dat in nieuwe
projecten en de groei van het fonds kan worden geïnvesteerd, worst case tot een tekort op de
begroting. In het worst case scenario komt de liquiditeit volgens onze prognose in 2021 niet in
gevaar. Wel moeten we dan het tempo van ontwikkeling en groei aanpassen.
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6. Waar streven we naar op langere termijn?
Op middellange termijn zijn onze doelen:
 Efficiënter gaan werken door verder te standaardiseren en professionaliseren; dit is ook
nodig voor het instromen van particuliere financiers. Stichting Volkshuisvesting Nederland
heeft aangegeven ons hierbij te willen helpen.
 De focus leggen op publieke financiers om te groeien en trackrecord op te bouwen.
 Uitbreiding in twee grote steden mogelijk te maken.
 Het Stadmakersfonds investment ready maken.
Op lange termijn zijn onze doelen:
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Uitbreiding naar heel Nederland.
Instromen van private en particuliere financiers, ontwikkelaars en beleggers.
Kunnen adviseren bij de ontwikkelfase van businesscases van stadmakers.
Onderzoek doen naar uitbreiding van investeringen in wooncoöperaties.
Een systeem van gelijksoortige fondsen per land in Europa die onderling solidair werken.
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Bijlage: Memory Lane

2019
• oprichting fonds
• vorming bestuur en
fondsmanagement
• provincie Utrecht stelt
investeringsgeld en
subsidie beschikbaar
• samenwerking met
Triodos Bank
• voorbereiding eerste
investering in Hof van
Cartesius
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