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Voorwoord
Eind 2008 werden de eerste contacten gelegd tussen indoorskatepark The Yard, het
toen in oprichting zijnde Circus Diedom en sportmakelaar Sander Brugmans van Doenja
Dienstverlening die behoefte signaleerde aan een Martial Arts centrum. In maart 2009
brachten we met een brede delegatie Utrechtse gemeenteraadsleden, onder aanvoering
van toenmalig gemeenteraadslid Mieke Peetoom, een bezoek aan het Eindhovense stedelijk
ontwikkelgebied STRIJP. Hier bezochten we indoorskatepark Area51 en boulderhal Monk. In
juli 2009 presenteerde ~MovePlex haar startdocument. Dit document werd inhoudelijk met
enthousiasme ontvangen, maar de toen benodigde structurele verlaging van de huurprijs werd
door het toenmalige College van B & W niet gehonoreerd. Eind september presenteerde de
Gemeente Utrecht haar nota Jongeren & Vrije Tijd, van chillen tot participeren. Het initiatief
~MovePlex sloot naadloos aan op de doelstellingen die in deze nota werden geformuleerd,
waarna Goede Grond & Doenja Dienstverlening met de gemeente Utrecht afspraken een
ondernemingsplan te maken voor ~MovePlex. Het ondernemingsplan zou inzicht moeten
geven in de haalbaarheid van ~MovePlex.
Dit ondernemingsplan ligt nu voor u. Een volgende stap op weg een, naar wij hopen, snelle
realisatie van een unieke broedplaats, op een kansrijke locatie, voor nieuwe sport- en
cultuurinitiatieven voor jongeren.
Wij hopen op uw enthousiaste ondersteuning.
Namens
Indoorskatepark The Yard, PM Dance, Impact Boxing, Taekrosa, Duncan MMA, Casca Dura
Capoeira Company, TopJudo Utrecht, Yumeken Karate-do, Circus Diedom, Klimsport Utrecht,
Doenja Dienstverlening en Goede Grond.

Voorwoord

5

Samenvatting
~MovePlex

~MovePlex is een nieuw te realiseren locatie voor jongerencultuur en -sport
voor de stad en provincie Utrecht. Veelbelovende cultuur- en sportinitiatieven
voor jongeren werken hier aan een spannende, zichzelf vernieuwende hotspot
voor urban culture. Een broedplaats voor nieuwe sport- en cultuurinitiatieven
voor jongeren.

•

~MovePlex stelt de volgende doelen:
•
•
•

•

zich ontwikkelende sporten en cultuuruitingen mogelijkheden bieden om
hun product te verbeteren en daarmee meer jongeren te verleiden tot
(langere) deelname
meer jongeren uit de stad en regio Utrecht betrokken krijgen bij sport en
cultuur door een product te bieden in een aantrekkelijke omgeving
jongeren te interesseren voor sporten en cultuur waar zij in de eigen
subcultuur minder snel mee in aanraking komen en jongeren uit
verschillende subculturen met elkaar te laten sporten en cultuur te
beoefenen.
een omgeving te creëren waar jongeren bij willen horen, een bijdrage
aan willen leveren en waarin jongeren mogelijkheden kunnen creëren om
werkervaring op te doen

~MovePlex is een stedelijk, provinciaal, landelijk en europees voorbeeldproject
op het gebied van jongerenparticipatie, stimulering van ondernemerschap,
leer- en werktrajecten voor jongeren, binnenste- delijke (her)ontwikkeling,
jeugd & gezondheid, talentontwikkeling en positief contact tussen jongeren uit
verschillende bevolkingsgroepen.

Casca Dura Capoeira Company
TopJudo Utrecht			
TaekRosa 				
Impact Kickboxing		
Duncan MMA 				
Yumeken Karate-do		
•

•

~MovePlex verwacht in 2016, na 5 operationele jaren, 82.500 bezoeken per
jaar. Gemiddeld ruim 1500 bezoeken per week.
Aanbieders

De aanbieders van sport- en cultuuractiviteiten in ~MovePlex zijn:
•

6

Indoorskatepark The Yard. Een indoorskatepark waar jongeren uit de stad
en provincie Utrecht terecht kunnen voor het beoefenen van BMX-freestyle,
skaten en skateboarden. De voortzetting op het enige indoorskatepark van
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de Provincie Utrecht dat van zomer 2004 tot zomer 2006 succesvol werd
geëxploiteerd in de Utrechtse wijk Dichterwijk. The Yard is open voor vrije
trainingen en biedt lessen voor beginners en gevorderden.
Martial Arts Centrum Utrecht. Een samenwerkingsverband van momenteel
zes verschillende Martial Arts organisaties. ~MovePlex wordt door de
Martial Arts organisaties ingezet als trainingslocaties voor de ‘oudere’
jeugd en voor talentontwikkeling. De trainingen op hoger niveau hebben
een regionaal bereik. Naast het aanbieden van de sport en cultuur willen
de ondernemers zich maatschappelijk inzetten door jongeren te coachen
en een positieve omgeving te bieden, bijvoorbeeld het bieden van
huiswerkbegeleiding. Deelnemers zijn:

•

Capoeira
Judo
WTF Taekwondo
Thai- en Kickboksen
Mixed Martial Arts & Grappling
Karate

Circus Diedom, hèt jeugdcircus van Utrecht. Diedom is de circusschool van
Utrecht. Diedom verzorgt een uitgebreide lessenreeks in de stad en regio
Utrecht en zet de toon met aansprekende en moderne circusvoorstellingen.
~MovePlex moet het hart van Diedom worden. De jongerencircusplek,
werk- en broedplaats en kweekvijver voor stad en regio Utrecht.
PM Dance, voorheen Dansschool Petra Moves, is één van de grootste
dansscholen voor jongeren in de provincie Utrecht. PM Dance is met
cursussen, clinics en demoteams actief in de gehele stad en regio Utrecht
en organisator van de Utrecht Dance Awards. De demoteams van PM
Dance doen regelmatig en met succes mee aan internationale competities.
PM Dance gaat in ~MovePlex haar talentgroepen trainen uit de stad en
regio Utrecht.
Klimsport Utrecht, een initiatief van Roberto Ackerman. Klimsport Utrecht
introduceert in ~MovePlex een nieuwe variant binnen de klimsport: het
boulderen. Boulderen is klimmen, maar dan zonder touw en klimgordel.
Het is een explosieve en spectaculaire manier van klimmen die in andere
steden al populair is onder jongeren. ~MovePlex wordt de eerste volledige

•

boulderhal in de stad en regio Utrecht.
Panna en Streetbasketball. Doenja Dienstverlening en in een later stadium
de nieuwe stedelijke aanbieder van jongerenwerk in Utrecht faciliteren
in ~MovePlex een actieve jongerenvoorziening met Panna-voetbal en
Streetbasketball. Deze opkomende jongerensporten kunnen in ~MovePlex
uitgroeien tot regionale toonaangevende activiteiten ontwikkeld en
geëxploiteerd door jongeren zelf.

~MovePlex biedt ruimte aan nieuwe trends in sport en cultuur voor jongeren.
~MovePlex heeft ruimte voor initiatieven die met clinics of evenementen
nieuwe sport- en cultuuractiviteiten in de kijker willen zetten. Waaronder
Bossaball, een nieuwe spelvorm waarin elementen van volleybal, voetbal,
gymnastiek en capoeira worden gecombineerd.
Producten voor samenwerkingspartners

Naast de genoemde reguliere sport- en cultuuractiviteiten waar jongeren
in hun vrije tijd aan kunnen deelnemen, biedt ~MovePlex ook sport- en
cultuuractiviteiten voor jongeren in samenwerking met andere organisaties.
•
•
•
•
•

Sport- en cultuuraanbod voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs,
onder andere in de verlengde schooldag onder andere voor Unic Havo/
VWO, Globe College (VMBO) en X11 school voor grafimedia.
Sport- en cultuuraanbod voor middelbaar beroepsonderwijs van ROC
Midden Nederland, ROC ASA en Grafisch Lyceum.
Sport- en cultuurtrajecten voor re-integratiebedrijven die werken met
jongeren waaronder Agens, Fourstar en Titan.
Buitenschoolse opvang in samenwerking met Saartje Kinderopvang en
Ludens Kinderopvang.
Leer/werk trajecten die grotendeels worden vormgegeven met ROC
Midden Nederland, ROC ASA, Doenja Dienstverlening en trajecten van
de Gemeente en Provincie Utrecht. Er worden werkervaringsplaatsen
aangeboden in afstemming met de stedelijke en provinciale trajecten van
het Jongerenloket, het bijbanen traject Jobmatch en de jongerenvouchers
van Werk030.

De locatie

De beoogde locatie is het leegstaande industriegebouw aan de Koningin
Wilhelminalaan 4 in Utrecht, onderdeel van het voormalige OPGcomplex. De locatie ligt in de Merwedekanaalzone. Utrecht heeft de
Merwedekanaalzone landelijk aangedragen als ontwikkelgebied waar met
onorthodoxe maatregelen binnenstedelijke herontwikkeling gestimuleerd kan
worden. ~MovePlex is een voorloper in de ontwikkeling van een nieuw imago
voor de Merwedekanaalzone, de Utrechtse Zuidwest-As en het voormalig
OPG-complex.
Bedrijfsvoering

De exploitatie van ~MovePlex is in handen van Stichting MovePlex. De
stichting is hoofdhuurder, verzorgt de facilitaire organisatie en draagt
zorg voor de contacten en afspraken met onderwijsinstellingen, reintegratiebedrijven en andere stakeholders en klanten. De coördinatie van
de externe contacten is in handen van twee combinatiefunctionarissen, die
parttime worden toegevoegd aan de staf. De combinatiefunctionarissen zijn in
dienst bij de onderwijsinstellingen en Doenja Dienstverlening.
Stichting MovePlex is een nieuw op te richten entiteit. Beide ontwikkelaars,
Stichting Doenja Dienstverlening en Stichting Goede Grond, nemen
bestuurlijke verantwoordelijkheid en dragen daarmee zorg voor een stabiel
en solvabel bedrijf. Het bestuur wordt uitgebreid met vertegenwoordigers die
~MovePlex ook in de netwerken van wijkeconomie, leer/werkbedrijven en
sport en cultuur kunnen vertegenwoordigen.
Financiering

~MovePlex is een maatschappelijke onderneming, die na 5 jaar op eigen
benen kan staan. Ter dekking van de kosten van de herinrichting van de
locatie en de aanloopverliezen in de eerste 5 jaar werft ~MovePlex subsidies
en fondsbijdragen.

Samenvatting
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~MovePlex wordt gerealiseerd met een eenmalige investering van 530.000
euro. Hiervan is 450.000 euro bestemd voor de kosten van de inrichting en
80.000 euro voor o.a. het projectmanagement en de fondsenwerving. De
financiering voor de herinrichting van ~MovePlex wordt deels opgebracht
door investeringen van de deelnemende partners en de gemeente Utrecht. De
benodigde resterende financiering van 420.000 euro wordt gerealiseerd door
te werven subsidies en fondsbijdragen.
De exploitatie begroting van ~MovePlex heeft een groeimodel van 5 jaar. Het
klantenbestand van ~MovePlex ontwikkelt zich binnen 5 jaar tot 100%. De
begroting kent een afnemende afhankelijkheid van subsidies en fondsen en de
afdracht van een oplopende huursom. ~MovePlex brengt na 5 aanloopjaren
100% van de huursom op, te starten met 50% van de huursom vanaf de
tweede helft van 2011.
~MovePlex heeft tot en met 2016 een negatieve balans. Deze neemt af van
ruim 93.000 in het eerste volledige operationele jaar 2012, tot ruim 20.000
euro in 2016. Vanaf 2017 heeft ~MovePlex een positieve balans. ~MovePlex
dekt de tekorten in de begroting met subsidie- en fondsbijdragen, waaronder
een meerjarige Europese subsidie.
Onderzoek naar subsidies en fondsen wijst uit dat de combinatie van
~MovePlex ‘thema’s’ jongeren, sport, cultuur, integratie, leren en werken,
talentontwikkeling, vernieuwend welzijn, jeugd & gezondheid, binnenstedelijke
herontwikkeling en ondernemerschap uniek is en aansluiting vindt bij
doelstelling van veel verschillende fondsen en subsidietrajecten en dat
~MovePlex gepresenteerd kan worden als Europees, landelijk, provinciaal en
stedelijk voorbeeldproject.
Analyse

De demografische gegevens van het omliggende afzetgebied zijn gunstig.
Er zijn veel onderwijsinstellingen met een stedelijk en regionaal bereik in de
directe omgeving van ~MovePlex en er is een jonge bevolking in de stad
en regio Utrecht. ~MovePlex is zowel voor jongeren, als beleidsmatig een
aansprekend concept. De stedelijke ontwikkeling, het krachtwijkenbeleid, het
collegeprogramma, provinciaal beleid, Europees beleid en fondsen zetten alle
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in op elementen waar ~MovePlex een positieve bijdrage aan levert.
De specifieke aandacht voor krachtwijken, waaronder de woonwijken in
de directe omgeving van ~MovePlex, wordt gecontinueerd. Het nieuwe
collegeprogramma van het Utrechtse College van B&W heeft aandacht voor
jeugd & gezondheid, vernieuwend welzijnswerk, maatschappelijk initiatief en
werken en leren. Europese, landelijke en provinciale overheden en fondsen
zetten in op soortgelijke thema’s waaronder stimulering van programma’s op
het gebied van jongeren & bewegen, jongeren & integratie, jongeren & werk –
scholing. Het unieke concept van ~MovePlex is van positieve waarde voor de
vorming van het nieuwe imago van de Merwedekanaalzone.
Echter er dient op middellange termijn rekening te worden gehouden met
overheden die fors gaan bezuinigen.
Randvoorwaarden gemeentelijke en provinciale betrokkenheid

Gemeente en Provincie Utrecht kunnen de realisatie van ~MovePlex
ondersteunen door:
•
•
•

•
•

het van toepassing zijnde bestemmingsplan zodanig aan te passen dat
ondernemingen met een publieke functie gehuisvest kunnen worden in de
panden van het voormalig OPG-complex, waaronder ~MovePlex
een afspraak over huurafdracht mogelijk te maken waarin ~MovePlex
binnen een periode van 5 jaar tot de jaarlijkse betaling van de
voorgestelde huurprijs komt
de broedplaats voor nieuwe sport- en cultuurinitiatieven voor jongeren
Europees aan te dragen als gemeentelijk, provinciaal en internationaal
voorbeeldproject en hierbij ~MovePlex mee te nemen als partner in een
Europees subsidietraject van de gemeente en provincie Utrecht
combinatiefunctionarissen sport- en welzijn toe te voegen aan de staf van
~MovePlex
de financiën beschikbaar te stellen voor de inrichting een ruimte voor
actief sport- en cultuuraanbod voor het jongerenwerk in Utrecht Zuidwest

Een vrijdagavond in ~MovePlex
Een vrijdagavond in oktober 2011. Je gaat naar ~MovePlex. Je stalt je fiets
en loopt naar de ingang van het fraaie pand. Het nodigt uit naar binnen te
gaan. Door de opvallende buitenverlichting. Kleurige neonletters ‘~MovePlex’
op de gevel en glazen puien. Heel open.
Binnen word je verwelkomd door gastheren en -vrouwen van MovePlex.
Jongens en meiden die in ~MovePlex werkervaring opdoen of een bijbaan
hebben. Ze vertellen je alles over ~MovePlex, het sport en cultuuraanbod, je
lidmaatschap, over De Kantine en aankomende evenementen.
Op vertoon van een ledenpas kom je in De Kantine. Een hang-out met
verschillende zitjes, verhogingen en verlagingen. Een bar met verrassend
gezonde drankjes en snacks en een klein podium waar zometeen een jonge
zangeres haar liedjes ‘uitprobeert’ voor publiek.
Er zijn veel groepjes jongens en meiden met elkaar aan het praten in De
Kantine. Een bont gezelschap, met verschillende culturele achtergronden.
Sommigen zijn net klaar met hun training. Anderen moeten nog beginnen met
trainen of lesgeven. Op beeldschermen kun je de trainingen volgen.
De vormgeving van De Kantine is robuust, stoer en past bij het verleden van
het gebouw, een voormalige fabrieksloods.
Het gesprek van de avond is het toernooi van morgen. PM Dance neemt het
in ~MovePlex op tegen 5 andere dansscholen uit de regio Utrecht. In de jury
zitten talentscouts van tv-programma’s.
De capoeira-trainster van vrijdagavond komt binnen. Ze loopt met haar
leerlingen naar de kleedkamers, direct achter De Kantine. De aparte
kleedkamers voor jongens en meisjes zijn complete units die ook bij grote
muziekfestivals dienst doen. De print aan de buitenkant van de units is
ontworpen door jongere kunstenaars. Er zijn douches, toiletten en lockers voor
persoonlijke spullen.

act. Zondagmorgen geven ze een circusvoorstelling in de grote zaal van
~MovePlex.
De ruimtes zijn bijna helemaal geluiddicht. Strak gebouwd, qua vormgeving
veel staal. Samen met de prints op de muren ogen de zalen fris en stoer.
Je loopt van de eerste naar de tweede hal. Meteen links ga je de boulderhal
in. Hier maken jongens en meiden katachtige sprongen aan klimconstructies
van maximaal 4,5 meter hoog. Ze zijn niet gezekerd, maar bij een val komen
ze op dikke matten terecht. De klimelementen hebben de vreemdste vormen
en kleuren. Bijzonder.
Als je de rechterhal binnenkomt, is het net alsof je in de Bronx bent. Met
een nagebouwd streetcourt, een basketbalveld compleet met hekken.
Jongeren uit omliggende wijken zijn er nu niet aan het basketballen, maar
spelen panna-voetbal, in kooien. Hun techniek is verbazingwekkend. Samen
met beweegmakelaars van Doenja Dienstverlening zijn ze aan een eigen
competitie begonnen. Hun droom is volgend jaar te spelen tegen pannateams uit andere steden. Met ~MovePlex hebben ze een trekker van formaat.
Achter de boulderbaan en het streetcourt zie je opeens het geheim van
~MovePlex: een enorm skatepark. Met ramps en obstakels waar al de hele
dag jongens en meiden aan het skaten en skateboarden zijn.
Er druppelen meer en meer jongeren De Kantine binnen. De trainingen zijn
afgelopen, maar de meesten blijven nog even. Over een half uur start de
maandelijkse disco voor 16 tot 18 jaar en de programmeur heeft dit keer één
van de meest talentvolle dj’s van de provincie Utrecht weten te boeken. Het
belooft een mooie avond te worden.

Na het omkleden loop je verder. In dit geval de eerste hal in. De helft van
deze ruimte bestaat uit danszalen en dojo’s. In twee verdiepingen zie je
3 dojo’s en 2 danszalen waarin jongeren trainen. In de andere helft van
deze hal, is de grote zaal. Hier trainen circusjongeren voor hun trapeze-

Een vrijdagavond in ~MovePlex
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1 Het concept
Een inspirerende verzamelplek, waar jongeren met verschillende interesses en culturele achtergronden elkaar treffen. Waar ze kunnen sporten, hun talenten kunnen ontwikkelen, kunnen leren
en werkervaring kunnen opdoen. Een trefpunt dat jongeren en subculturen bindt.
Een broedplaats, waar maatschappelijk bevlogen ondernemers hun krachten bundelen, nieuwe
cultuur- en sportinitiatieven ontwikkelen en jongeren uitdagen te bewegen en te werken aan een
betere gezondheid. De verbindende schakel tussen jongeren uit de stad en regio Utrecht.
Klinkt als toekomstmuziek? Integendeel. Doenja Dienstverlening en Goede Grond ontwikkelen op
dit moment het cultuur- en sportcomplex ~MovePlex. De locatie, aan de Koningin Wilhelminalaan
4 in Utrecht, ligt tussen de Utrechtse wijken Kanaleneiland/Transwijk en Rivierenwijk/Dichterswijk
en ligt in het stedelijk ontwikkelgebied Merwedekanaalzone.
Een actief stedelijk ontwikkelgebied met potentie uit te groeien tot een nieuw grootstedelijk woon-,
werk-, en leisuregebied. ~MovePlex is een voorloper op een bredere imagocampagne voor de
Merwedekanaalzone.

Het concept
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1.1

Totaalbeeld

~MovePlex is een nieuw te realiseren locatie voor jongerencultuur en -sport
voor stad en provincie Utrecht. Veelbelovende cultuur- en sportinitiatieven voor
jongeren werken hier aan een spannende, zichzelf vernieuwende hotspot voor
urban culture. Een broedplaats voor nieuwe sport- en cultuurinitiatieven voor
jongeren.
~MovePlex verenigt initiatieven die met goede faciliteiten en een intensieve
samenwerking verder willen groeien, zodat zij werkelijk van betekenis kunnen
zijn voor jongeren in de wijk, de stad en de regio. In ~MovePlex staat de
talentontwikkeling van jongeren centraal. ~MovePlex biedt jongeren de
kans om zowel op kennismakingsniveau als op wedstrijdniveau hun sport- en
cultuuruitingen te beoefenen. ~MovePlex biedt hiermee een unieke kans aan
jongeren om zich te laten inspireren door toptalenten.
~MovePlex is een verzamelplaats voor jongeren met allerlei verschillende
interesses en verschillende culturele achtergronden. ~MovePlex biedt een zeer
divers aanbod en ~MovePlex biedt met De Kantine een unieke verzamelplaats
waar jongeren elkaar voorafgaand en na afloop van activiteiten kunnen
ontmoeten.
En ~MovePlex is een bedrijfsverzamelgebouw van sport- en
cultuurondernemers met een maatschappelijke drijfveer en zorgt als leer/werk
bedrijf voor werkgelegenheid. ~MovePlex leidt jongeren op in een motiverende
en inspirerende omgeving in facilitair beheer, horeca en sportbegeleiding en
management.

1.2

Missie

~MovePlex biedt sport- en cultuuraanbieders die zich richten op verschillende
groepen jongeren in de stad en regio Utrecht, de mogelijkheid om zich verder
te ontwikkelen en biedt verschillende groepen jongeren in de stad en regio
Utrecht een stimulerende omgeving om met elkaar te sporten, te recreëren, te
leren en te werken.
1.3

Visie

Nieuwe sporten en cultuuruitingen kunnen vaak geen gebruik maken van
landelijke ondersteunende organisatiestructuren. Om nieuwe initiatieven door
te kunnen laten groeien naar krachtige ‘maatschappelijk’ opererende sport- en
cultuurorganisaties is schaalvergroting een voorwaarde.
Een broedplaats voor nieuwe sport- en cultuurinitiatieven voor jongeren biedt
de mogelijkheid om met beperkte middelen veel te bereiken. ~MovePlex
biedt een locatie waar deze partijen hun sport- en cultuuraanbod kunnen
aanbieden met goede faciliteiten in een aantrekkelijke omgeving die een
meerwaarde vormt voor de beleving van de activiteit en de jongerencultuur in
het algemeen.

En ~MovePlex vervult een actieve rol in de aanpak van
gezondheidsvraagstukken. ~MovePlex doet dat door:

1.4

•

~MovePlex stelt de volgende operationele doelen:

•
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In ~MovePlex is momenteel het volgende sport- en cultuuraanbod verenigd:
Skaten, Circus, Dans, Klimmen, Taekwondo, Mixed Martial Arts, Kickboxen,
Karate, Capoeira, Judo, Panna voetbal, Streetbasketball en Bossaball

het in samenwerking met bijvoorbeeld GG&GD, zorgverzekeraars en
sportverenigingen ontwikkelen en aanbieden van programma’s voor
gezondheid en bewegen.
het in samenwerking of in opdracht van de lokale overheid uitvoeren van
wijk- en doelgroepgerichte activiteiten die de nadruk leggen op participatie
en ontplooiing van talent.
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•
•

Doelen

zich ontwikkelende sporten en cultuuruitingen mogelijkheden bieden om
hun product te verbeteren en daarmee meer jongeren te verleiden tot
(langere) deelname
meer jongeren uit de stad en regio Utrecht betrokken krijgen bij sport en
cultuur door een product te bieden in een aantrekkelijke omgeving

•

•

jongeren te interesseren voor sport en cultuur waar zij in de eigen
subcultuur minder snel mee in aanraking komen en jongeren uit
verschillende subculturen met elkaar te laten sporten en cultuur te
beoefenen.
een omgeving te creëren waar jongeren bij willen horen, een bijdrage
aan willen leveren en waarin jongeren mogelijkheden kunnen creëren om
werkervaring op te doen

~MovePlex zet in op de volgende maatschappelijk, bestuurlijk en politiek
gedragen doelstellingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.5

het stimuleren van ondernemerschap
het stimuleren van werkgelegenheid voor jongeren
het stimuleren van sport- en cultuurdeelname door jongeren en met name
ook specifieke subgroepen
het stimuleren van vrijwilligerswerk door jongeren
het tegengaan van schooluitval door het bieden van een aantrekkelijk leer
en leer/werk alternatief
het stimuleren van een actieve deelname door jongeren aan de civil society
het stimuleren van talentontwikkeling
het stimuleren van een gezonde leefstijl
het stimuleren van binnenstedelijke herontwikkeling
Strategie

~MovePlex wordt een verzamelgebouw met de aanbieders van
jongerencultuur en -sport als gebruikers.
Wij kiezen in de organisatie voor een constructie waarbij de missie van
~MovePlex wordt gewaarborgd door een onafhankelijke stichting, Stichting
MovePlex. Deze juridische entiteit gaat opereren als hoofdhuurder.
Stichting MovePlex draagt zorg voor de continuïteit richting de verhuurder
en is verantwoordelijk voor het beheer van het complex. Samen met de
onderhurende sport- en cultuurondernemingen worden binnen deze stichting
reserveringen opgebouwd die de bedrijfsvoering van ~MovePlex moeten
waarborgen.

De sport- en cultuurorganisaties geven samen vorm aan de gezamenlijke
serviceverlening naar klanten en gezamenlijke marketing van het complex.
Zij zijn gezamenlijk drager van de kosten en bepalen onder voorzitterschap
van Stichting MovePlex op welke wijze
de serviceverlening en marketing wordt
uitgevoerd.
1.6

De locatie

~MovePlex wil zich vestigen op Koningin Wilhelminalaan 4 in Utrecht.
Deze locatie is onderdeel van het
voormalige OPG-complex en ligt aan
het Merwedekanaal op de grens van
de wijken Rivierenwijk/Dichterswijk en
Kanaleneiland/Transwijk.
Ontwikkelgebied Merwedekanaal

De gebieden ten noorden en ten zuiden van de Koningin Wilhelminalaan
zijn stedelijk ontwikkelgebied. Het gebied ten noorden van de Koningin
Wilhelminalaan, begrensd door het
Merwedekanaal, MA Tellegenlaan
en Overste Den Oudenlaan, wordt
als eerste ontwikkeld onder de naam
Merwedekanaalzone 4. Villa Jongerius
ligt in dit gebied. Daarna volgt de
ontwikkeling van het gebied ten zuiden
van de Koningin Wilhelminalaan, waar
het OPG complex deel van uit maakt,
Merwedekanaalzone 5.
In het gebied ten zuiden van de
Koningin Wilhelminalaan is recent de
City Campus MAX opgeleverd. Deze
wooneenheid heeft 728 huur- en 262
Het concept
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koopappartementen voor studenten en pas afgestudeerden. ~MovePlex richt
zich met haar aanbod ook op de bewoners van City Campus MAX. ~MovePlex
is een voorloper in de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone en levert een
bijdrage aan de stedelijke ontwikkeling van dit gebied.
Zuidwest As

De ontwikkeling aan het Merwedekanaal staat niet op zichzelf. De toekomstige
Zuidwest As (2,5 kilometer van de Balijelaan tot en met de Bevrijdingslaan
– Papendorp) heeft over de gehele linie de potentie om uit te groeien tot
een nieuw grootstedelijk woongebied, met aantrekkelijke detailhandel,
maatschappelijke voorzieningen en een goed vrijetijdsaanbod (sport en
cultuur). De Koningin Wilhelminalaan en de Centrum-As Kanaleneiland maken
onderdeel uit van deze ontwikkeling.

De Zuidwest As is nu al de centrale as door Dichterswijk, Rivierenwijk,
Transwijk, Kanaleneiland en Papendorp, maar vormt straks ook de ontsluiting
naar de nieuwe grootschalige ontwikkellocatie Rijnenburg. De verschillende
ontwikkelgebieden aan deze as zullen van elkaars potentie profiteren, samen
herbergen zij een compleet pakket aan voorzieningen. ~MovePlex is een
voorloper in de ontwikkeling van de Zuidwest As en levert een bijdrage aan de
stedelijke ontwikkeling van dit gebied.
Potentie voormalig OPG complex – Ondernemend Publiek Gebied

Koningin Wilhelminalaan 4 en de omliggende panden ten zuiden van de
Koningin Wilhelminalaan zijn onderdeel van het voormalige OPG complex.
Dit complex is in zijn geheel aangekocht door de Gemeente Utrecht. Naast
het adres Koningin Wilhelminalaan 4 zijn er meerdere aangrenzende
panden binnen het voormalig OPG Complex die momenteel nog niet
verhuurd worden. De panden en de locatie zijn aantrekkelijk voor startende
ondernemingen in diverse sectoren.
De herontwikkeling van de Merwedekanaalzone is een complexe opgave. Het
gebied ten westen van het Merwedekanaal herbergt momenteel een diversiteit
aan functies die niet of nauwelijks een meerwaarde hebben voor de uitdijende
binnenstad van Utrecht. Het gebied heeft geen goed imago.
Tijdelijke huisvesting van aansprekend vrijetijdsaanbod, ondernemingen die
actief zijn in het publieke domein en creatieve industrie, aan de verbindende as
door het het gebied, de Koningin Wilhelminalaan, biedt kansen om het imago
van de Merwedekanaalzone te verbeteren. ~MovePlex is aldus een voorloper
in de tijdelijke herbestemming van OPG.
Aanpassing bestemmingsplan

De activiteiten van ~MovePlex op Koningin Wilhelminalaan 4 passen niet
in het huidige bestemmingsplan. Goede Grond heeft de Gemeente Utrecht
verzocht de activiteiten van ~MovePlex op Koningin Wilhelminalaan 4
mogelijk te maken door een aanpassing van het bestemmingsplan.
Utrecht heeft de Merwedekanaalzone landelijk aangedragen als binnenstedelijk
ontwikkelgebied waar met onorthodoxe maatregelen herontwikkeling
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gestimuleerd kan worden. Dit biedt kansen om het OPG Complex tijdelijk te
herbestemmen met het oog op een toekomstige succesvolle binnenstedelijke
ontwikkeling aan het Merwedekanaal.
Andere steden gingen Utrecht voor. Bijvoorbeeld Eindhoven zet het inmiddels
landelijk bekende STRIJP gebied op de kaart, onder andere met aantrekkelijk
vrijetijdsaanbod voor jongeren.
1.7

De ontwikkelaars

Doenja Dienstverlening

Welzijnsorganisatie Doenja Dienstverlening heeft het initiatief genomen om
~MovePlex te ontwikkelen in haar werkgebied Utrecht Zuidwest. In de visie van
Doenja Dienstverlening vergroot ~MovePlex niet alleen de aantrekkelijkheid
van het woon- en leefgebied van de wijk Zuidwest, maar levert de voorziening
een constructieve en positieve bijdrage aan de maatschappelijke positie van
jongeren in stad en regio Utrecht. Doenja Dienstverlening ondersteunt met
haar inzet de cultuur-, sport- en maatschappelijk ondernemers die bevlogen,
met ambitie en met hun specialisme het succes van ~MovePlex willen
realiseren.
Goede Grond

Goede Grond werkt aan innovatieve programma’s in stad en regio Utrecht.
Goede Grond begeleidt de ontwikkeling van ~MovePlex. Goede Grond
realiseerde eerder het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland, Cultuur19 en
jeugdcircus Diedom.

Het concept
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2 De onderneming in detail
~MovePlex biedt een breed aanbod aan nieuwe sport- en cultuuruitingen. Van indoorskaten,
circus, dans, klimmen, panna-voetbal, streetbasketbal en bossaball tot taekwondo, mixed martial
arts, capoeira en judo.
De Kantine is het kloppende hart van ~MovePlex. Het is de receptie en servicebalie. Een sociaal
en cultureel trefpunt. Een honk, waar jongeren hun ~MovePlex-pas opwaarderen en chillen. Dé
plek om na de training wat te eten of te drinken. Wat na te praten of te gamen. Maar ook de plek
waar jonge muzikanten en stand-up comedians optreden.
~MovePlex biedt ook stages en leerbanen op MBO- en HBO-niveau. Daarnaast zijn er plekken
voor bijbanen. Er is na- en buitenschoolse opvang en er zijn re-integratietrajecten.
~MovePlex verwacht met dit aanbod in 2016 82.500 bezoeken per jaar te realiseren. Gemiddeld
ruim 1500 bezoeken per week.

De onderneming in detail
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2.1

Sport- en cultuuraanbod

Indoorskatepark The Yard
Wat vooraf ging

The Yard heeft op eigen initiatief en met inzet van eigen middelen van
zomer 2004 tot zomer 2006 een succesvol indoorskatepark geëxploiteerd
in het voormalige postsorteercentrum van de PTT in de Utrechtse wijk
Dichterwijk. Daarvoor had The Yard al een buitenlocatie op het dak van het
postsorteercentrum. Het park moest sluiten omdat het onderkomen gesloopt
werd om plaats te maken voor nieuwbouw. Na de sluiting heeft het bestuur
van de Gemeente Utrecht zich uitgesproken voor continuering van een
indoorskatepark in Utrecht. Vanaf de zomer van 2006 is de The Yard met de
gemeente Utrecht op zoek naar een nieuwe locatie. In overleg werd de The
Yard geprofessionaliseerd, werd er een stichting opgericht en kwam Stichting
The Yard eind 2007 met een uitgewerkt bedrijfsplan. De Gemeente Utrecht
gaf in mei 2008 aan het Indoorskatepark te willen huisvesten op Koningin
Wilhelminalaan 4.
The Yard in ~MovePlex

Met The Yard in ~MovePlex hebben stad en regio Utrecht weer een
indoorskatepark binnen de provinciegrenzen. Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Tilburg, Apeldoorn, Nijmegen, Den Bosch en Eindhoven gingen Utrecht
voor.
Jongeren kunnen in The Yard terecht voor het beoefenen van BMX-freestyle,
skaten en skateboarden. The Yard creëert een sociaal veilige omgeving
waar jongeren met respect voor elkaar bezig kunnen zijn met de beoefening
van hun sport. In The Yard kunnen jongeren ook terecht voor professionele
lessen van verschillend niveau in de diverse skatedisciplines. De leeftijd van
bezoekers zal variëren van basisschoolleeftijd tot dertigers, met de nadruk op
de leeftijdsgroep van 8 tot 20 jaar.
De vraag naar een Indoorskatepark is in Utrecht nog altijd erg groot. Dat
signaal komt van de vele skaters die gebruiken van de skatevoorziening in het
Utrechtse Griftpark en was opnieuw te horen tijdens de Utrechtse Culturele
Zondag Buitenspel op 5 en 6 juni 2010 waar ruime aandacht was voor de
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Urban Sport Experience.
Bezoekers van het indoorskatepark komen in eerste instantie uit de stad en
regio Utrecht. Daarnaast zal het park een landelijke en ook internationale
uitstraling en aantrekkingskracht hebben door de organisatie van
demonstraties, wedstrijden en skate-evenementen. Utrecht is met zijn centrale
ligging een interessant locatie voor nationale evenementen. The Yard streeft de
eerste drie jaar naar 7.500 bezoeken per jaar.
Talentontwikkeling in The Yard

Jos Theisens leidt het les- en talentontwikkelingsprogramma van The Yard. Jos
won in 2003 het NK Skateboarden en legde zich daarna toe op het lesgeven.
Jos begeleidt momenteel een groep van 65 skaters uit de regio Utrecht, die
alleen bij mooi weer op wisselende buitenlocaties in Utrecht kunnen trainen.
Het aantal cursisten kan op een binnenlocatie groeien tot 300. De potentie
in de ontwikkeling van talenten is enorm. Een binnenlocatie zorgt voor de
exposure die ook sponsoren aantrekt. Voor gesponsorde skatetalenten is het
mogelijk om deel te nemen aan internationale wedstrijden. Het succes van
skatetalenten heeft een direct effect op de uitstraling van het skatepark en het
aantal bezoekers. Het onlangs geopende indoorskatepark Sweatshop in Den
Haag heeft dezelfde ervaring.
Utrecht heeft als stad een goede sponsorpotentie voor het skaten. Het
populaire skate-merk VANS heeft zijn Benelux hoofdkantoor in Utrecht. De
meest populaire skate-winkel in Utrecht verkoopt al meer dan 650 skateboards
per jaar.
Momenteel heeft Nederland een nieuwe sport-rage, het waveboarden,
afgeleid van het skateboarden. Het waveboarden veroorzaakt een grote
toeloop van jeugd naar indoorskateparken.

Martial Arts Centrum Utrecht
Het samenwerkingsverband in ~MovePlex

Het Martial Arts Centrum Utrecht is een samenwerkingsverband van zes Martial
Arts organisaties die momenteel succesvol zijn in de Utrechtse wijken en
talenten trainen uit de regio Utrecht. We gebruiken de term Martial Arts voor
alle vecht- en verdedigingskunsten. Deelnemers zijn:
Casca Dura Capoeira Company 		
Capoeira
Topjudo Utrecht				Judo
TaekRosa 					WTF Taekwondo
Impact Kickboxing				
Thai- en Kickboksen
Duncan MMA 					
Mixed Martial Arts & Grappling
Yumeken Karate-do				Karate
In ~MovePlex gaan de martial arts clubs dagelijks aan de slag in 3 permanent
beschikbare dojo’s. Naast het aanbieden van de sport willen de ondernemers
zich maatschappelijk inzetten, bijvoorbeeld door jongeren te coachen en
een positieve omgeving te bieden waar ook plaats is voor bijvoorbeeld
huiswerkbegeleiding.
De Martial Arts organisaties willen met de vestiging in ~MovePlex het volgende
realiseren
•
•
•

permanente faciliteiten
betere en meer variëteit in trainingsmogelijkheden
een herkenbare uitstraling voor het Martial Arts Centrum en deelnemende
organisaties

Dit stelt de Martial Arts organisaties in staat om:
•
•
•
•

effectiever te trainen
kwalitatief betere trainingen te geven en de mogelijkheid om op topniveau
te kunnen trainen
peer-educators in te zetten voor de training van beginners
de uitstraling van de Martial Arts en daarmee het imago van de Martial
Arts te verbeteren

Het verwachte resultaat is dat de Martial Arts organisaties meer jongeren en
ouders weten te interesseren voor deelname aan de sport en daarmee een
intensievere betrokkenheid realiseert van sport in het dagelijks leven van
jogeren.
Ambitie

Het Martial Arts Centrum wil in ~MovePlex een stedelijk, regionaal en landelijk
toonaangevend centrum worden voor de zich ontwikkelende Martial Arts
varianten. Een centrum waar jongeren met diverse culturele achtergronden en
de sport als uitgangspunt, elkaar vinden, elkaar leren begrijpen en respecteren
en van elkaar leren. Een centrum waar beginners en talenten gemotiveerd
worden door peer-educators, oudere jongeren die al langere tijd verbonden
zijn aan het Martial Arts Centrum.
Het Martial Arts Centrum is met de sport ook van maatschappelijke betekenis.
Bijvoorbeeld door te participeren in wijkgerichte, stedelijke of regionale
evenementen en door zelf clubtoernooien te organiseren.
Het Martial Arts Centrum streeft er ook naar om een lokaal en regionaal
expertise centrum te worden voor zelfverdediging en weerbaarheid. Zowel voor
kwetsbare groepen als voor bijvoorbeeld professionele dienstverleners die in
het openbare leven te maken hebben met fysiek geweld.
Onderstaand worden de verschillende MartialArts-ondernemers beschreven
aan de hand van hun missie, werkwijzen en ambities.
Casca Dura Capoeira
Missie en Visie

Casca Dura Capoeira wordt geleid door Mestre Picapau Furtado en Rianne
Furtado. De missie van Casca Dura Capoeira omvat de promotie en het
doorgeven van fundamenten en de roots van Capoeira en tegelijkertijd het
streven naar variatie en innovatie op alle vlakken die Capoeira rijk is, zoals
trainingsmethodes, techniek, acrobatiek en muziek.
Capoeira is een vecht-danssport uit Brazilië. De sport is een uitwisseling van
aanvals- en verdedigingstechnieken waarbij muziekinstrumenten en zang erg
belangrijk is. De sport maakt het lichaam sterk en gezond en is een uitlaatklep
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voor (negatieve) energie. Capoeira is veelzijdig en
werkt aan het zelfvertrouwen van de beoefenaar
en wordt beoefend in groepsverband. Capoeira is
daarmee een aantrekkelijke sport voor jongeren.
Werkwijze

Casca Dura Capoeira heeft als doel het stimuleren
van de ontwikkeling van capoeira in Nederland.
Hiertoe organiseert Casca Dura Capoeira op
diverse locaties in Nederland capoeira-trainingen,
workshops en capoeira-optredens.
Ambitie

Casca Dura wil in 5 jaar groeien van 140 naar
250 leden.
Stichting TopJudo Utrecht
Missie en Visie

Elke judovereniging kent binnen de eigen
organisatie enkele talentvolle (8-18 jaar) judoka’s.
Hoewel die met veel enthousiasme worden
begeleid, zijn de ontwikkelingsmogelijkheden
binnen de eigen vereniging of school vaak
beperkt. De verenigingen kennen deze beperking
en willen hun judoka’s meer bieden. Via TopJudo
Utrecht (TJU) krijgen talentvolle judoka’s specifieke
wedstrijdtrainingen en kunnen zij op niveau trainen
met andere talentvolle judoka’s. Door extra
mogelijkheden die TJU biedt krijgen regionale
judotalenten meer kansen om zich te ontwikkelen
naar de Top. Door dit doel na te streven zal Utrecht
weer net als vroeger bekend moeten worden als
Judostad.
Werkwijze

TopJudo is een samenwerking van judoscholen en
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-verenigingen in de regio Utrecht. Het initiatief komt
van Judovereniging Mackaay en Erik Verlaan Sport
en wordt gesteund door: SV Odijk, de Voltreffer,
Judo Vianen, Judo Ryu Rijksen IJsselstein en JV
Groot Houten.
TJU organiseert meerdere malen per week
judotrainingen en begeleiding voor talenten.
Daarnaast zijn er ontmoetingen met verenigingen
buiten de regio en deelname aan districten nationale wedstrijden. Begeleiding door
fysiotherapeuten en krachttrainingen zijn of worden
gerealiseerd.
Ambitie

Op dit moment heeft TJU 40 talentvolle judoka’s
onder haar hoede. Er zijn ruim 2000 judoka’s in
de regio actief. De deelname zal naar verwachting
op korte termijn groeien naar zo’n 80 jongens en
meisjes.
TaekRosa Taekwondo Rosalia
Missie en Visie

Taekwondo is een stijlvolle en veelzijdige sport.
Letterlijk vertaald uit het Koreaans betekent Tae
voet, kwon is hand of vuist en do betekent de
manier of de weg. Taekwondo betekent letterlijk
‘de manier van de voet en de vuist’. Het doel is het
ontwikkelen van een goede zelfverdediging door
middel van conditie, zelfvertrouwen en discipline.
TaekRosa is een sportonderneming van Angelo
Rosalia.
Werkwijze

TaekRosa concentreert zich met name op de
traditionele onderdelen zoals Stijlvormen,
Zelfverdediging, Respect en Discipline. Daarnaast

wordt er aandacht besteedt aan de meer moderne
wedstrijdtak. Dat betekent o.a. topsporttraining,
zelfverdediging en conditietrainingen voor man en
vrouw, jong en oud.
Ambitie

TaekRosa wil in 5 jaar groeien van 150 naar 250
leden.
Impact Kickboxing
Missie en Visie

Impact Kickboxing is een sportvereniging in de wijk
Hoograven in Utrecht en wordt geleid door Moussa
Bellachab en Tarik Khanfous.
Hier wordt het kick- thaiboksen beoefend.
Discipline, respect, doorzettingsvermogen,
veiligheid en plezier zijn de kernwaarden van deze
sportvereniging.
Werkwijze

Het lesaanbod richt zich op jeugd van 6 t/m
10 jaar, 11 t/m 15 en 16 jaar en ouder. De
FUNdamentals-groep van 6 t/m 10 jaar richt
zich op het aanleren van de basisvaardigheden
(fundamenten) van vechtsport. Er wordt op speelse
wijze en op een veilige manier aan techniek en
conditie gewerkt. De groep van 11 t/m 15 en 16
jaar en ouder krijgen op een verantwoorde en
kundige wijze de grondbeginselen van het kickthaiboksen onderwezen.
Ambitie

Impact Kickboxing wil in 5 jaar groeien van 60
naar 150 leden. Een passend aanbod realiseren
voor vrouwen/meiden met ook vrouwelijke
instructeurs.

Impact Kickboxing wil in ~MovePlex talenten
trainen samen met Hajji Gym, een kick- en thaibox
vereniging actief in Kanaleneiland en Cindy
Veenema, als kick- en thaibox docente actief in
Rivierenwijk.
Marc Duncan MMA
Missie en Visie

Ondanks dat er vaak zwaar wordt getraind vindt
Marc Duncan dat “de sfeer”, “het respect” en de
“omgang met elkaar” bij Team Duncan de hoogste
prioriteit heeft. Want zoals hij vaak zegt: “Alleen
worden wij niet beter! Je hebt elkaar nodig om tot
een hoger niveau te komen”. Duncan MMA biedt
Mixed Martial Arts. Mixed Martial Arts (Engels
voor: gemengde gevechtskunsten) is een sport
die zich richt op het combineren van technieken
uit verschillende vechtsporten, zoals worstelen
(grappling), judo, kickboksen, boksen en jiu jitsu &
brazilian jiu jitsu. Deze combinatie heeft ten doel
het beheersen en ontwikkelen van de effectiefste
technieken voor een in theorie vrij gevecht. Veelal
hebben de deelnemers zich in hun eigen discipline
langdurig bekwaamd en zien een uitdaging in het
treffen met vechters uit andere disciplines. De lessen
zijn vanaf de leeftijd van 14 jaar te volgen door
zowel mannen/jongens als vrouwen/meisjes.

naar 150 leden.
Yumeken Karate-do
Missie en Visie

Yumeken Karate-do is een sportvereniging voor
jong en oud. Yumeken biedt een plezierige
trainingsomgeving, waarin op respectvolle wijze
met elkaar wordt omgegaan. De school wordt
geleid door karate docente Ahlam Elyaakoubi. Zij
was eerder oprichter van Karate-do Kyoukei.
Werkwijze:

Bij Yumeken wordt de karate stijl shotokan
beoefend. Er is aandacht voor lichaamsbeheersing,
conditie en lenigheid. Karate is een dynamische
sport en bij Yumeken komen verschillende
onderdelen aan bod. Van wedstrijdsport tot
zelfverdediging.
Ambitie:

Yumeken wil in 5 jaar groeien van 25 naar 100
leden.

Marc Duncan is al meer dan 28 jaar onafgebroken
bezig met het beoefenen van verschillende
vechtsporten. Bij Duncan MMA wordt er getraind
voor plezier, conditie of om jezelf te leren
verdedigen.
Ambitie

Marc Duncan MMA wil in 5 jaar groeien van 75
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Maatschappelijke meerwaarde Martial Arts

Martial Arts gaat verder dan enkel het beoefenen
van een bepaalde sport waar gedragsmatige
handelingen worden aangeleerd om het spel onder
de knie te krijgen. De technische handelingen bij
vechtsport zijn een middel om te komen tot de
ontwikkeling van individualistische vermogens en
capaciteiten. Vermogens als doorzettingsvermogen,
zelfreflectie, aanpassingsbereidheid en
agressieregulatie vormen een belangrijk onderdeel
van de vechtsporten. Deze vermogens zijn nodig om
te komen tot de essentie van vechtsport. Attitude,
waarden en ontwikkeling van denken en handelen
staan centraal. Waarden als discipline, respect,
wederzijds begrip en zelfbewustzijn vormen vanuit
deze achtergrond van vechtsport een belangrijke
basis.
Hier ligt ook de basis voor de pedagogische relatie
tussen trainer en deelnemer. De deelnemende
organisaties onderkennen de waarde van Martial
Arts in het ontwikkelen van karakter en discipline
bij jongeren en de kracht van Martial Arts waar het
gaat om integratie en bewustzijn van waarden en
normen. Met name het Kickboxen en Thaiboxen
heeft een grote aantrekkingskracht op jongens met
een Marokkaanse achterrond uit de omliggende
wijken en regio. Met een goede pedagogische
begeleiding is de beoefening van deze sporten
van waarde voor de persoonlijke ontwikkeling
van deze jongens. Met intensieve ondersteuning
kan agressieve gedragsproblematiek worden
geneutraliseerd.
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“Vechtsporten zijn in staat om het self-esteem van
een kind te verhogen, waardoor een eventueel
negatief zelfbeeld positief wordt beïnvloed; Het
self-esteem wordt nog eens extra gestimuleerd door
de pedagogische relatie. Voorwaarde hiervoor is
wel dat de lessen ingebed zijn in een pedagogisch
klimaat; Door agressie in de oefensituatie
te plaatsen, leert het kind om te gaan met
conflicten en zijn agressie zo te richten dat er ook
daadwerkelijk een oplossing voor het conflict komt.”
(Trulson, 1986; Nonanchuk & MacNeil, 1989).
De Martial Arts organisaties hebben binnen het
landelijke programma Tijd voor Vechtsport van het
KNKF in de afgelopen drie jaar scholing gehad op
het gebied van weerbaarheid en agressieregulatie,
interculturele communicatie, sporttechniek en eerste
hulp verlening.
Daarnaast behaalden zij het nieuwe Fight Right
Keurmerk, een kwalitatief en onderscheidend
keurmerk voor vechtsportclubs die de
maatschappelijke en pedagogische waarde van
vechtsport ondersteunen om zo de kwaliteit van het
aanbod te verhogen en de veiligheid van sporters
te waarborgen. Onafhankelijke auditors toetsen in
opdracht van sportbond KNKF het pedagogische
en didactische gehalte, de sociale en fysieke
veiligheid en de maatschappelijke betrokkenheid
van de aangesloten sportverenigingen. Het
keurmerk zal een onderscheidend vermogen
opleveren voor ouders om hun kind naar een veilige
vechtsportomgeving te kunnen sturen.

Circus Diedom

Circus Diedom in ~MovePlex

Circus Diedom in de wijken

Diedom streeft naar een centrale circuslocatie in Utrecht als spin in het web
van kleinere circuslocaties verspreid over de stad en regio.

Circus Diedom is hèt jeugdcircus van Utrecht. Een jeugdcircus dat niet alleen
vele kinderen en jongeren in de regio Utrecht plezier en ontspanning biedt,
maar dat de toon zet met aansprekende en moderne circusvoorstellingen.
Naast een aanbieder van serieuze vrijetijdsbesteding wil Diedom graag een
werkplaats voor talent zijn. Op het snijvlak van acrobatiek, dans, theater en
muziek streeft Diedom naar een aansprekende en vernieuwende vorm van
circus. Circus dat blijvende aantrekkingskracht uitoefent op creatieve en
sportieve kinderen en jongeren in de stad en regio Utrecht.
Diedom ziet circus in de eerste plaats als een uitdagende en veelzijdige vorm
van vrijetijdsbesteding. Een intensieve bezigheid die cultureel en sociaal
diverse individuen en groepen verbindt. Circus is ook een pedagogisch
middel. Circus heeft een unieke combinatie van intrinsieke waarden. Circus
stimuleert de motorische, sociale, psychologische en creatieve ontwikkeling.
Door de veelzijdigheid van technieken kan iedereen zijn/haar eigen ingang
vinden. Het leren vertrouwen op elkaar en voorzichtig omgaan met de
ruimte, het materiaal en elkaar zijn belangrijke aspecten van alle activiteiten.
Circus zorgt spelenderwijs voor een groter zelfvertrouwen en een groter
concentratievermogen. Het fysieke en niet-talige maakt circus geschikt voor
groepen van allerhande achtergrond en, niet onbelangrijk, laat je bewegen!
Circus is ook in dat opzicht gezond.
Diedom is sinds de oprichting in 2008 actief met cursussen in 8 Utrechtse
wijken en buurten en is recent gestart met circusprojecten in de regio rondom
de stad Utrecht. Het aantal locaties waar Circus Diedom actief is, breidt zich
snel uit en evenals het aantal deelnemers. Diedom werkt laagdrempelig en
brengt circus dicht bij de kinderen in de buurt. Diedom werkt daarin direct
samen met het Utrechts Centrum voor de Kunsten, Ludens Kinderopvang en
Saartje Kinderopvang en met de wijkwelzijnsorganisaties Cumulus, Doenja
Dienstverlening en Portes.

~MovePlex moet het hart van Diedom worden. De circuslocatie voor
de directe omgeving maar vooral ook dè jongerencircusplek, werk- en
broedplaats, kweekvijver en kantoor voor stad en regio Utrecht. Hier is van
alles mogelijk:
•

•
•

De jaarlijkse presentaties van alle cursusgroepen, een open podium
voor kinderen en jongeren, meespeelcircus, ouder-&kindcircus,
circuskinderfeestjes, vriendjes- en vriendinnetjesdag, verhuur voor
repetities, teambuilding voor bedrijven, projecten van Tadà, opleiding van
de docenten en lesassistent.
Realisatie van een (zeer gewenst) atelier en opslag voor kostuums en
rekwisieten; en een werkplaats voor het maken van decors en reparatie.
Landelijke ontmoetingsplek voor circusdocenten en (jong) talent en
artiesten. Mogelijk zal de landelijke belangenorganisatie voor het
jeugdcircus, Circomundo, hier onderdak vinden.

Ambitie

Circus Diedom zet in op inhoudelijke verdieping met behulp van de
kunstdisciplines theater en dans. Diedom wil de grensgebieden verkennen die
er zijn met verschillende sportdisciplines zoals turnen/gymnastiek, skaten en de
Martial Arts. Tenslotte wil Diedom als werkplaats dienen voor talenten die als
docent of artiest in het circus een beroepsperspectief zien. We doen dat door:
•
•

intensieve samenwerking aan te gaan met aanbieders van ‘aanpalende’
kunst- en of bewegingsdisciplines zoals streetdance, hiphop, skaten,
turnen, capoeira, taekwondo.
intensieve samenwerking aan te gaan met opleiders op het terrein van
theater, dans en (uiteraard) circus, zoals ROC’s en Hogescholen.

De onderneming in detail
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Dansschool PM Dance
Regionale dansschool

PM Dance, voorheen Dansschool Petra Moves, is één van de grootste
dansscholen voor jongeren in de provincie Utrecht. PM Dance is met
cursussen, clinics en demoteams actief in de gehele stad en regio Utrecht
en organisator van de Utrecht Dance Awards. PM Dance verzorgt Verlengde
Schooldag (VSD) aanbod van Amsterdam tot Amersfoort tot Arnhem met
Utrecht als centraal middelpunt. PM Dance is onder leiding van Petra van
Veelen uitgegroeid tot een landelijk bekende dansschool, die deelneemt aan
landelijke en internationale competities en daar ook prijzen in de wacht sleept.
PM Dance werkt met meer dan 20 dansdocenten en biedt jaarlijks aan
meer dan 15 studenten een leerwerkplek. PM Dance verzorgt streetdance,
showdance, hiphop en breakdancelessen en begeleidt demoteams naar (inter)
nationale wedstrijden en tv optredens. Utrechtse jongeren groeien bij PM
Dance van amateurdanser naar showdanser.
PM Dance in ~MovePlex

PM Dance heeft moeite om aan de vraag van haar cursisten te kunnen
voldoen. PM Dance heeft een gebrek aan goede accommodaties voor
haar beginnersgroepen met name uit de omgeving Kanaleneiland en heeft
behoefte aan een toplocatie voor de regio waar getraind kan worden met de
demoteams en waar PM Dance kantoor kan houden. PM Dance realiseert in
~MovePlex een professionele dansaccommodatie, speciaal inge- richt voor
de stedelijke danscultuur van jongeren, waar op hoog niveau kan worden
getraind en waar PM Dance zich ook permanent kan laten zien. PM
Dance realiseert:
•
•
•

permanente faciliteiten
betere en meer variëteit in trainingsmoge-lijkheden
een herkenbare uitstraling

Dit stelt PM Dance in staat om:
•
•
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effectiever te trainen
kwalitatief betere trainingen te geven en de mogelijkheid om op topniveau
te kunnen trainen

Ondernemingsplan ~MovePlex

•
•

peer-educators in te zetten voor de training van beginners
de uitstraling van PM Dance te versterken, met name gericht op de
opleiding van danstalenten

Ambitie

PM Dance heeft zich al bewezen als toonaangevende dansschool in de
regio Utrecht. De dansschool heeft de potentie om door te groeien en met
betere permanente faciliteiten nog meer jongeren te kunnen interesseren om
actief te zijn in de dans. PM Dance wil met name de danstalenten nog meer
ruimte geven in ~MovePlex. Een permanente voorziening waar zij shows en
dansevenementen kunnen organiseren en jongeren alles uit hun talent kunnen
halen. PM Dance heeft de ervaring dat talenten een aanzuigende werking en
voorbeeldfunctie hebben, ook voor jongeren met minder talent.
Klimsport Utrecht
Klimmen in Utrecht

Klimsport Utrecht is een initiatief van Roberto Ackerman, een zelfstandig
ondernemer uit Utrecht met ruime ervaring in de lespraktijk van de klimsport.
Ackerman is onder andere instructeur bij de enige klimmuur in de stad Utrecht
op de tractieweg. Deze is in verhouding klein en wordt bovendien zo intensief
gebruikt dat klimmers uit de stad en regio Utrecht in de piekuren dagelijks
moeten uitwijken naar andere steden. Ook de klimmuur in Nieuwegein zit
permanent vol.
Klimsport Utrecht in ~MovePlex

Klimsport Utrecht introduceert in ~MovePlex een nieuwe variant binnen de
klimsport: het boulderen. Boulderen is klimmen, maar dan zonder touw en
klimgordel. Het is de meest expressieve vorm van de klimsport: kort, atletisch
en dynamisch en vooral populair bij jongeren. Dikke valmatten zorgen voor
veiligheid. Er wordt geklommen tot een maximale hoogte van 4,5 meter.
Boulderen kan vanaf 8 jaar (onder begeleiding).
Naast de dagelijkse klimlessen en vrije klimuren, organiseert Klimsport Utrecht
competities en spectaculaire klimsport evenementen.
Het aantal locaties in Utrecht waar een klimmuur gerealiseerd kan worden

is zeer beperkt. Klimsport Utrecht voldoet met ~MovePlex dan ook in een
behoefte.
~MovePlex, locatie voor zich ontwikkelende jongerensport en -cultuur

~MovePlex biedt ruimte aan nieuwe trends in sport en cultuur voor jongeren.
Er is ruimte voor initiatieven die met clinics of evenementen nieuwe sport- en
cultuuractiviteiten in de kijker willen zetten.
Bossaball is zo’n nieuwe trend. Bossaball is een spel tussen twee teams. Het
combineert de elementen van volleybal, voetbal, gymnastiek en capoeira. Het
speciaal ontworpen opblaasbare speelveld heeft aan beide zijden van het net
een trampoline.
Andere vormen van nieuwe sporten zijn bijvoorbeeld de Urban Game SNAP!
In dit spel moet de speler drie keer een snap wrap, magnetische klaparmband,
om de armen, benen, polsen of enkels van de tegenstander zien te krijgen.
De Urban Game SNAP werd ontwikkeld door studenten Game en Interaction
design van Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
2.2

Overige onderdelen

De Kantine
Kloppend hart van ~MovePlex

De Kantine is het kloppende hart van ~MovePlex, receptie, servicebalie en
jongerenhonk ineen. De Kantine is de plek waar nieuw publiek informatie kan
krijgen, klanten (jongeren) hun ~MovePlex-pas kunnen opwaarderen, de plek
om te chillen met mede deelnemers aan het sport- en cultuuraanbod, de plek
om wat te eten of drinken na de activiteit en om bijvoorbeeld nog even te
gamen.

De Kantine heeft ook de beschikking over een af te sluiten zaal voor
presentaties, verhuringen en kleine evenementen.
De exploitatie

De exploitatie van De Kantine is in handen van stichting MovePlex. Zij draagt
zorg voor de service-verlening. Het personeel bestaat uit ‘oudere’ jongeren
die veelal een relatie hebben met één van de ondernemers in ~MovePlex. De
Kantine biedt plek aan minimaal 25 dagdelen bijbanen per week.
Beheersbaarheid

De Kantine werkt bij reguliere activiteiten met een pasjessysteem. Jongeren
moeten lid zijn van een activiteit. Pasjes moeten worden ‘gevuld’ met credits
om aan activiteiten deel te kunnen nemen, zowel onbetaald als betaald.
Opladen kan bij de de servicebalie van De Kantine. Zonder pas geen toegang.
Bij publiek toegankelijke evenementen werkt ~MovePlex met portiers.
~MovePlex maakt voorafgaand aan de opening van het complex een
veiligheidsplan met de Politie, team Zuidwest. Politie Zuidwest heeft
aangegeven de komst van ~MovePlex een waardevolle aanvulling voor het
voorzieningenniveau in dit deel van Utrecht te vinden.
Wijkchef Politie Utrecht Zuidwest Carlijn Plancken: “Jongeren moeten
gestimuleerd worden contact te hebben met elkaar en vrije tijd door te brengen
met jongeren uit andere subculturen. Niet alleen verplicht op school, maar ook
in de vrije tijd omdat jongeren dan zelf de keuze maken. Wij juichen daarom
ieder initiatief toe dat jongeren de kans geeft om hun vrije tijd positief te
besteden en zelf initiatieven te ontplooien.”

De Kantine heeft een podium. Een plek voor spontane presentaties, maar ook
een plek voor kleine optredens van muzikanten en stand-up comedians. De
Kantine is regulier toegankelijk voor jongeren die deelnemen aan activiteiten
van één van de sport- en cultuurorganisaties, van Doenja Dienstverlening, of
van de nieuwe stedelijke aanbieder van jongerenwerk.
De onderneming in detail
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Leer/werk bedrijf

Het leer/werk bedrijf wordt vormgegeven door de exploiterende stichting.
Bouwend op de netwerken van o.a. Doenja Dienstverlening en Goede
Grond ontwikkelt de stichting samenwerkingsverbanden met onderwijs en
werktoeleiders.
Leren

BBL, Beroeps Begeleidende Leerweg, een opleiding die bestaat uit een
combinatie van werken en leren, met de nadruk op werken. Bij de BBL werk je
en ga je een of twee dagen in de week naar school.
De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) is een dagopleiding, met de nadruk
op onderwijs. Tijdens de opleiding doet de student praktijkervaring op tijdens
stages bij een erkend leerbedrijf of tijdens praktijklessen. Deze stages worden
ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. 20% van de BOL-opleiding
moet uit stage bestaan.
~MovePlex biedt leerbanen (BBL) en stages (BPV) op MBO en stages op HBO
niveau. Studenten gaan een overeenkomst aan met Stichting MovePlex die zorg
draagt voor een kwalificatie ‘erkend leerbedrijf’.
Individueel zouden de verschillende ondernemingen niet of moeilijk in
aanmerking komen voor BBL en BPV trajecten. Samen met Stichting MovePlex,
een sportcombinatie functie en een sociaal makelaar met een sportspecialisatie
(beweegmakelaar) biedt ~MovePlex continu ruimte aan minimaal 10 leer/
werktrajecten. Op jaarbasis zal het aantal stages hier een veelvoud van
bedragen.
Er worden stages aangeboden op de terreinen:
•
•
•
•
•

sportmedewerker
sociaal cultureel werker
facilitair / catering / front office medewerker
administratief medewerker
evenement organisatie

Naast de inhoudelijke stages biedt ~MovePlex ruimte aan oriënteringsstages
en meeloopdagen van voortgezet onderwijs.
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Werk

~MovePlex biedt werkgelegenheid. In eerste instantie aan de ondernemers
die met de groei van hun sport- en cultuurorganisatie en de daaruit vloeiende
inkomsten beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast zal het
aantal trainers toenemen, hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van ‘eigen’
jongeren die intern worden opgeleid tot trainer. Ook biedt ~MovePlex
werkgelegenheid aan jongeren in de vorm van bijbaantjes op het gebied van
facilitair beheer, catering en front office medewerker.
Samenwerking op het gebied van leren en werken

Het Leer/werk bedrijf van ~MovePlex wordt grotendeels vormgegeven met
ROC Midden Nederland, ROC ASA, Doenja Dienstverlening en trajecten
van de Gemeente en Provincie Utrecht. Er worden werkervaringsplaatsen
aangeboden in afstemming met de stedelijke en provinciale trajecten van het
Jongerenloket, het bijbanen traject Jobmatch en de jongerenvouchers van
Werk030.
Werkgevers hebben met Jongerenvouchers de mogelijkheid jongeren met
subsidie voor 6 maanden een arbeidscontract te bieden.
~MovePlex gaat waar mogelijk in samenwerking met Doenja Dienstverlening
en Tempo Team innovatieve opleidingstrajecten aanbieden die jongeren betere
kansen geven op passend werk via Tempo Team.
Wijkvoorziening voor jongeren met Panna en Streetbasketball

~MovePlex richt met Doenja Dienstverlening en in een later stadium met
de nieuwe aanbieder van het stedelijk jongerenwerk een ruimte in voor het
jongerenwerk in de wijk Zuidwest, met speciale aandacht voor de buurten
Rivierenwijk / Dichterswijk waar een tekort is aan voorzieningen voor jongeren.
Deze ruimte wordt ingericht voor actief aanbod en heeft permanente
voorzieningen voor indoor Panna voetbal en Streetbasketbal. Deze sporten
worden in eerste instantie samen met Doenja Dienstverlening en andere
maatschappelijke partners uit de Utrechtse wijken Zuidwest en Zuid
aangeboden. Mogelijke partners zijn YFC (Youth for Christ), Van en Voor
Jongeren en Jongeren in Aktie. Dit aanbod richt zich in eerste instantie

op jongeren in de Utrechtse wijken Zuidwest en Zuid, maar heeft met een
vaste accommodatie de potentie om te groeien. Participatie aan regionale
toernooien en landelijke kampioenschappen ligt voor het oprapen. De verdere
ontwikkeling van deze sporten kan door de deelnemende jongeren worden
opgepakt. Doenja Dienstverlening ondersteunt het eigen initiatief van jongeren.
Ondersteunende faciliteiten

~MovePlex biedt ondersteunde faciliteiten aan de training van talenten.
~MovePlex heeft de beschikking over:
•
•
•
2.3

een krachthonk ten behoeve van bewegingsspecifieke training
een permanent ingerichte ruimte voor consult van een fysiotherapeut
een permanent ingerichte ruimte voor huiswerkbegeleiding.
Uitgaan

Jongeren onder de 18 kunnen in Utrecht nauwelijks deelnemen aan het
uitgaansleven. Tienerdisco’s zijn schaars maar zijn bijvoorbeeld in Muskieto
in Lunetten en Brothers in Bunnik steevast uitverkocht. ~MovePlex start met
twee uitgaansavonden per maand. Eén voor tieners van 12 tot 15 en één
voor tieners van 15 tot 18 jaar oud. De organisatie van de uitgaansavonden
is bij voorkeur in handen van een marktpartij met affiniteit met de doelgroep
zoals Van en Voor Jongeren, Brothers, of het Jongeren Cultuurhuis
Kanaleneiland. Ten behoeve van de beheersbaarheid van uitgaansavonden
wordt er samengewerkt met Politie Utrecht Zuidwest en met maatschappelijke
organisaties als Doenja Dienstverlening en Stichting Trendy.
Op uitgaansavonden waar ook jongeren onder de 16 aanwezig zijn wordt
geen alcohol geschonken.
2.4

Producten en aantallen klanten

Vrijetijdsaanbod

Het reguliere vrijetijdsaanbod van ~MovePlex is het aanbod van de sport
en cultuur aanbieders en het aanbod aan groepen jongeren van Doenja

Dienstverlening / nieuwe stedelijke aanbieder van jongerenwerk. In de
onderstaande tabel staat in de eerste kolom het vrijetijdsaanbod. In de tweede
kolom de herkomst van de klanten en in de derde kolom het aantal bezoeken
per jaar en gemiddeld aantal bezoeken per week vanaf 2016. ~MovePlex
bestaat in 2016 5 jaar en heeft dan haar aanloopperiode achter de rug.
Product

Herkomst afnemers

Indoorskatepark The
Yard

Basis: wijk, stad, regio,
land
Talenten: wijk, stad,
regio, land

Martial Arts Centrum

Basis: wijk, stad
Talenten: wijk, stad,
regio

25.000 bezoeken /
gem. 595 bezoeken per
week

Circus Diedom

Basis: wijk
Talenten: wijk, stad,
regio
Basis: wijk, stad
Talenten: wijk, stad
regio
Basis: wijk, stad, regio
Talenten: wijk, stad,
regio, land
Basis: wijk, stad
Talenten: wijk, stad,
regio

6.000 bezoeken / gem.
140 bezoeken per week

Dansschool PM Dance

Klimsport Utrecht

Panna en Streetbasketball
Totaal per jaar

Aantal bezoeken per
jaar / week (42 weken)
in 2016
6.500 bezoeken / gem.
155 bezoeken per week

11.000 bezoeken /
gem. 260 bezoeken per
week
5.000 bezoeken / gem.
120 bezoeken per week
5.000 bezoeken / gem.
120 bezoeken per week
58.500 bezoeken per
jaar / gem. 1.390 bezoeken per week
De onderneming in detail
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Binnenschools en Naschools aanbod
Primair onderwijs

Binnen het primair onderwijs worden leerlingen gestimuleerd deel te nemen
aan sport- en cultuuractiviteiten. Dat gebeurt hoofdzakelijk Binnenschools in
de Verlengde School Dag (VSD) activiteiten. De sport- en cultuuraanbieders in
~MovePlex zullen hun aanbod grotendeels op de scholen zelf aanbieden. Wel
zal het primair onderwijs incidenteel gebruik maken van ~MovePlex en daar in
sportdagen een introductie krijgen op het aanbod. Het sport en cultuuraanbod
in ~MovePlex leent zich met name voor leerlingen in de bovenbouw van het
primair onderwijs.
~MovePlex verwacht in 2016 25 bezoeken van groepen uit het primair
onderwijs per jaar, met gemiddeld 20 leerlingen per groep. In totaal 500
bezoeken per jaar.
Voortgezet onderwijs

Bewegen en meer algemeen, een actieve vrijetijdsbesteding door jongeren
wordt zowel door het voorgezet onderwijs als door de overheid gestimuleerd.
Net als het primair onderwijs zoekt het voortgezet onderwijs ook steeds meer
samenwerking in het realiseren van een aantrekkelijk naschools aanbod.
~MovePlex is voor het omliggende voortgezet onderwijs een aantrekkelijke
partner met een uniek aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten speciaal
gericht op jongeren in een voor jongeren aantrekkelijke omgeving (geen
schoolomgeving).
~MovePlex gaat samenwerken met het voortgezet onderwijs in het aanbieden
van een gevarieerd naschools aanbod in een veilige en gestructureerde
omgeving. In de directe omgeving van ~MovePlex bevindt zich het volgende
voortgezet onderwijs:
•
•
•

Unic Havo VWO
Globe College (VMBO)
X11 school voor grafimedia

~MovePlex verwacht in 2016 aan minimaal 10 groepen van 15 leerlingen een
lessenreeks aan te bieden van 6 lessen. In totaal 900 bezoeken per jaar.
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Beroepsonderwijs

ROC Midden Nederland - ROC ASA - Grafisch Lyceum Utrecht
~MovePlex gaat sport- en cultuuraanbod leveren aan de studenten in
eerste twee leerjaren van de dagopleidingen van ROC Midden Nederland.
Het curriculum van de eerste twee leerjaren van ROC MN bevat 5%
aan sportactiviteiten die liefst in de omgeving van de onderwijslocaties
worden afgenomen. Direct rondom ~MovePlex heeft ROC MN 3 grote
onderwijslocaties, te weten: Ravellaan, Amerikalaan en Vondellaaan.
Wij voerden ook gesprekken met ROC ASA. Deze beroepsopleider heeft op
korte afstand van ~MovePlex 4 locaties te weten de Grebbeberglaan (Nieuw
Welgelegen), de Bontekoelaan, Columbuslaan en Australielaan. Het aanbod
van ~MovePlex is aanvullend op het huidige aanbod van ROC ASA aan haar
studenten.
Naast ROC Midden Nederland en ROC ASA levert ~MovePlex sport- en
cultuuraanbod aan het Grafisch Lyceum Utrecht, eveneens gevestigd op korte
afstand van ~MovePlex aan de Vondellaan.
~MovePlex verwacht in 2016 aan minimaal 30 groepen van 15 leerlingen een
lessenreeks aan te bieden van 6 lessen. In totaal 2700 bezoeken per jaar.
Product

Herkomst afnemers

Aantal bezoeken per
jaar in 2016

Sportdagen groepen
primair onderwijs
Naschools aanbod
Voortgezet onderwijs
Binnenschools aanbod
beroepsonderwijs (o.a.
ROC)

Wijk, stad

500 bezoeken per jaar

Wijk, stad

900 bezoeken

Wijk, stad, regio

2700 bezoeken per jaar

Totaal per jaar

4.100 bezoeken per
jaar

Buitenschoolse opvang (BSO)

De sport- en cultuuraanbieders realiseren samen met Saartje Kinderopvang
en Ludens Kinderopvang aanbod voor buitenschoolse opvang. De kinderopvangorganisaties maken gebruik van een ‘stamruimte’ waarin op
doordeweekse dagen 40 tot 60 kinderen na schooltijd kunnen worden
opgevangen, waarna zij in de middag deelnemen aan een wisselend sporten cultuurprogramma van de verschillende sportaanbieders. Deze BSO heeft
onder andere kinderen met sporttalent als doelgroep.
Product

Herkomst afnemers

Aantal bezoeken per
jaar in 2016

Buitenschoolse opvang

Wijk, stad, regio

minimaal 6000 bezoeken per jaar

~MovePlex verwacht in 2016 aan minimaal 10 groepen van 10 jongeren een
lessenreeks aan te bieden van 6 lessen. In totaal 600 bezoeken per jaar.
Product

Herkomst afnemers

Aantal bezoeken per
jaar in 2016

Sporttrajecten re-integratiebedrijven

Wijk, stad, regio

600 bezoeken per jaar

Re-integratieaanbod

~MovePlex levert sporttrajecten aan re-integratiebedrijven zoals Agens,
Fourstar en Titan. Deze organsiaties gaven aan interesse te hebben in de
afname van sportaanbod voor hun klanten. Achterliggende gedachte is dat
voor de betreffende jongeren sport activerend werkt, mogelijkheid biedt om
te trainen aan samenwerking en een middel is om mogelijke agressie te
reguleren.
Agens nam medio 2010 de aanbesteding van de leerwerktrajecten
via het Jongerenloket over van Fourstar. Titan is de uitvoerder van een
dagbestedingsproject voor risicojongeren uit Utrecht en omliggende
gemeenten van 16 t/m 23 jaar. Doel is deze jongeren te begeleiden zodat ze
weer een positieve rol kunnen spelen in de maatschappij. Vrijetijdsbesteding en
Sport zijn belangrijke onderdelen in de begeleiding.

De onderneming in detail
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Wedstrijden / evenementen / festivals

~MovePlex is een ideale locatie voor de organisatie van wedstrijden, toernooien, sportevenementen, clinics en een bijzondere locatie voor culturele festivals
voor jongeren.
Soort evenementen

Herkomst afnemers

Indoorskatepark The
Yard

Wijk, Stad, Regio,
Landelijk

Martial Arts toernooien

Wijk, Stad, Regio,
Landelijk

Circus Diedom

Dansschool PM Dance

30

Wijk, Stad, Regio

Wijk, Stad, Regio

Aantal bezoekers aan
evenementen per jaar
vanaf 2016
2 wedstrijden per jaar x
500 bezoekers, totaal
1.000 bezoekers
10 toernooien per jaar
x 250 bezoekers, totaal
2.500 bezoekers
30 presentaties per jaar
x 50 bezoekers. 2 voostellingen per jaar x 250
bezoekers, totaal 2.000
bezoekers
1 evenement x 500
bezoekers + 10 presentaties x 100 bezoekers,
totaal 1.500 bezoekers
2 evenementen x 250
bezoekers, totaal 500
bezoekers

Klimsport Utrecht

Wijk, Stad, Regio,
Landelijk

Panna en Streetbasketball

Wijk, Stad, Regio

4 evenementen x 150
bezoekers, totaal 600
bezoekers

Overige evenementen
sport en vernieuwende
sport

Wijk, Stad, Regio

2 evenementen x 500
bezoekers, totaal 1000
bezoekers
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Festivals multidisciplinair Wijk, Stad, Regio

1 festival x 500 bezoekers

Totaal bezoekers evenementen en festivals

9.600 bezoeken

Uitgaan

~MovePlex organiseert in 2016 12 uitgaansavonden per jaar. 6 voor de
leeftijdsgroep van 12 tot 16 en 6 voor de leeftijdsgroep van 16 tot 18. Per
avond verwacht ~MovePlex 250 bezoekers. In totaal 3.000 bezoeken per jaar.
Er zijn regelmatig optredens en andere culturele activiteiten in De Kantine.
Deze zijn vaak ook toegankelijk voor niet-leden. ~MovePlex organiseert in
2016 minimaal 10 maal per jaar een culturele activiteit waar gemiddeld 30
jongeren naar toe komen. In totaal 300 bezoeken per jaar.
Product

Herkomst afnemers

Aantal bezoeken uitgaan vanaf 2016

Uitgaansavonden
Culturele activiteiten De
Kantine
Totaal bezoeken

Wijk, Stad, Regio
Wijk, Stad, Regio

3.000 bezoeken
300 bezoeken
3.300 bezoeken

Facilitering / verhuur

~MovePlex is een interessante locatie voor diverse culturele en
sportorganisaties om hun product te tonen, of om een product te maken.
~MovePlex leent zich bijvoorbeeld voor repetities van jongerentheater en
–dans voorstellingen, of voor de organisatie van besloten trainingen van
landelijke sportorganisaties. ~MovePlex verwacht in 2016 minimaal 4 maal
per jaar te faciliteren aan 100 jongeren per keer. In totaal 400 bezoeken per
jaar.
Product

Herkomst afnemers

Aantal bezoeken uitgaan vanaf 2016

Facilitering / verhuur

Wijk, Stad, Regio, Land

4.000 bezoeken

Totaal aantal bezoeken per jaar in 2016

Op basis van bovenstaande verdeling schat ~MovePlex het aantal bezoeken
van jongeren in 2016 op 82.500 per jaar. Gemiddeld ruim 1500 bezoeken
van jongeren per week.

Re-integratieaanbod
Binnenschools en naschoolsaanbod
Uitgaan
Facilitering / verhuur
Wedstrijden, evenementen en festivals
Vrijetijdsaanbod

De onderneming in detail

31

32

Ondernemingsplan ~MovePlex

3 Bedrijfsvoering & Marketing
De stichting MovePlex exploiteert en borgt de continuïteit van het bedrijfsverzamelgebouw.
Stichting MovePlex is hoofdhuurder en is onder meer verantwoordelijk voor het afdragen en innen
van huur, de facilitaire organisatie, het corporate marketingbeleid en de liquiditeit en solvabiliteit.
Stichting MovePlex wordt opgericht door Stichting Doenja Dienstverlening en Stichting Goede
Grond. Beide ontwikkelaars nemen bestuurlijke verantwoordelijkheid en dragen daarmee zorg
voor een stabiel en solvabel bedrijf.
De sport- en cultuuraanbieders zijn geen partij in de Stichting. Zij leggen zich toe op hun
professionalisme: hoogwaardige sport- en cultuuractiviteiten aanbieden. Zij zijn onderhuurder.
De front-office van ~MovePlex verzorgt de centrale registratie en inning van contributiegelden.
Noodzakelijk voor een goede beheersbaarheid van het verzamelgebouw, een voordeel voor de
aanbieders.
~MovePlex verzorgt de contacten en afspraken met onderwijsinstellingen en re-integratiebedrijven
die aanbod afnemen bij de sport- en cultuuraanbieders.

Bedrijfsvoering & Marketing
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3.1

Stichting MovePlex

De exploitatie van ~MovePlex is in handen van een onafhankelijke stichting,
Stichting MovePlex. Deze borgt de continuïteit van ~MovePlex.
Stichting MovePlex is hoofdhuurder. Deze is verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•

de afdracht van huur aan de verhuurder en het innen van huur bij de
aanbieders
de facilitaire organisatie
de inhoudelijke coördinatie en communicatie met stakeholders
coördinator van gemeenschappelijk marketingbeleid
de gemeenschappelijke financiële en leden administratie
de liquiditeit en solvabiliteit van ~MovePlex

De exploiterende stichting wordt in principe opgericht door Stichting Doenja
Dienstverlening en Stichting Goede Grond. Beide ontwikkelaars nemen
bestuurlijke verantwoordelijkheid en dragen daarmee zorg voor een stabiel
en solvabel bedrijf. Het bestuur wordt uitgebreid met vertegenwoordigers
die ~MovePlex ook in de netwerken van wijkeconomie, leer/werkbedrijven
en sport en cultuur kunnen vertegenwoordigen. Stichting Goede Grond
zal in het ontwikkeljaar (medio 2010 – medio 2011)nog optreden als de
vertegenwoordigde juridische entiteit. Goede Grond deed dat eerder met het
Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland en Circus Diedom. Beide organisaties
hebben inmiddels een succesvolle zelfstandige ontwikkeling doorgemaakt.
De sport- en cultuuraanbieders zijn zelf geen partij in de Stichting. Zij doen
waar ze goed in zijn, het aanbieden van sport- en cultuuractiviteiten. Wij
voorkomen daarmee dat de aanbieders naast inhoudelijke relaties met elkaar
ook een afhankelijke economische relatie hebben. De kans bestaat dat dit
zal leiden tot onwerkbare verhoudingen. Kamer van Koophandel Midden
Nederland adviseerde ons in deze.
Verkenning samenwerking Stichting NU Cultuur

De ontwikkelaars verkennen een mogelijke samenwerking met de Stichting NU
Cultuur. Deze stichting werkt aan een initiatief voor jongerencultuur in Utrecht
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West in de Cartesius driehoek. Het aanbod van ~MovePlex en het beoogde
aanbod op Cartesius zijn aanvullend. Mogelijk is er schaalvoordeel te behalen
wanneer Stichting NU Cultuur ook de exploitatie van ~MovePlex ter hand
neemt.
Wanneer de Stichting NU Cultuur het door hen beoogde aanbod niet kan
realiseren in het Cartesiusgebied kan dit aanbod mogelijk wel ondergebracht
worden in de panden van het voormalige OPG complex.
3.2

Meerwaarde bedrijfsverzamelgebouw

Beperkte verplichtingen voor sport- en cultuuraanbieders

Stichting MovePlex beperkt het risico voor de onderlinge sport- en
cultuuraanbieders. Zij gaan verplichtingen aan voor alleen de eigen vierkante
meters, of gedeeld gebruik van vierkante meters. De hoofdhuurder houdt
door middel van borgstelling en een huurgarantiefonds rekening met mogelijk
uitvallen van een onderhuurder. De hoofdhuurder is verantwoordelijk voor de
dekking van de huur en kan nieuwe onderhuurders aanbrengen of aanvullende
activiteiten ontplooien ter dekking van de exploitatie.
Gezamenlijke ledenadministratie en front-office

De exploiterende stichting maakt gebruik van een centrale registratie van
leden en verzorgt de front-office van ~MovePlex. Een centrale registratie en
innen van contributiegelden biedt voordeel aan de aanbieders, maar is ook
noodzakelijk voor de beheersbaarheid van het verzamelgebouw. Het realiseren
van een veilige en vertrouwde omgeving voor alle jongeren heeft prioriteit.
De front-office is naast servicebalie ook De Kantine. De plek waar jongeren
uit alle mogelijke subculturen iets van hun gading kunnen vinden en een plek
waar ook ruimte is voor ouders die jongeren bij de sport- en cultuuractiviteiten
vergezellen. De Kantine biedt eveneens een veilige omgeving waar de sporten cultuuraanbieders hun leden kunnen laten verblijven voorafgaand en na
afloop van activiteiten.

Gezamenlijke inhoudelijke communicatie met stakeholders

werkzaam voor de onderwijsinstellingen en voor ~MovePlex.

De sport- en cultuuraanbieders steken naast het aanbieden van hun activiteit
veel tijd in het onderhouden van hun netwerk van stakeholders in de wijk,
stad en regio. ~MovePlex betekent een schaalvergroting waardoor de sporten cultuuraanbieders meer aandacht moeten gaan besteden aan zowel de
interne omgeving als de externe omgeving. De interne omgeving behelst
onder andere een kwaliteitsverbetering van lesprogramma’s, begeleiding
van stagiaires en opleiding van trainers. ~MovePlex wil in ieder geval in de
eerste vijf jaar de toename van werk met de externe omgeving opvangen.
~MovePlex verzorgt de contacten en afspraken met de onderwijsinstellingen en
reintegratiebedrijven die aanbod afnemen bij de sport- en cultuuraanbieders.
Dit werk is in handen van twee combinatiefunctionarissen, die parttime worden
toegevoegd aan de staf. De combinatiefunctionarissen zijn in dienst bij de
onderwijsinstellingen en Doenja Dienstverlening. De combinatiefunctionarissen
worden grotendeels gefinancierd door matching van gemeentelijke, provinciale
en landelijk beschikbare financiële middelen.

De combinatiefunctie sociaal makelaar met specialisatie sport
De combinatiefunctie sociaal makelaar met specialisatie sport, ook wel
beweegmakelaar, verzorgt de relatie tussen de sport- en cultuuraanbieders
in ~MovePlex en de jongeren in de omliggende wijken. Hij/zij is in dienst bij
Doenja Dienstverlening en is 50 / 50 werkzaam voor de wijkwelzijnsorganisatie
en voor ~MovePlex.

3.3

Personeel

~MovePlex heeft een bescheiden en doelmatige organisatie.
De facilitair manager / coördinator front-office
De exploiterende stichting wordt geleid door de facilitair manager /
coördinator front-office. Deze heeft competenties op het gebied van facilitair
management, financieel management en het coachen van relatief jonge
personeelsleden in bijbaantjes, leer/werk trajecten en stages.
De facilitair manager / coördinator front-office is klantgericht en heeft affiniteit
met de jongerencultuur.

Personeel servicebalie en catering
Het personeel van de servicebalie en catering werkt onder verantwoordelijkheid
van de Coördinator front-office. Het betreft hier leer/werk trajecten en
bijbaantjes. Grotendeels op basis van 0-uurcontracten. Het personeel wordt
in de directe omgeving van ~MovePlex geworven en behoort grotendeels
tot de ‘oudere’ doelgroep van ~MovePlex. Personeel heeft competenties op
het gebied van klantvriendelijkheid en is in staat met groepen jongeren te
communiceren.
Marketing medewerker
~MovePlex werkt op factuur basis met een marketingmedewerker voor het
uitvoeren en onderhouden van het communicatieplan. Het voeren van een
effectieve communicatiestrategie vereist een groot netwerk in de omgeving van
~MovePlex en met stakeholders. ~MovePlex kan synergie voordelen behalen
door de marketingmedewerker ‘te delen’ met bijvoorbeeld Nieuw Welgelegen,
of Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland.

De combinatiefunctie sport – onderwijs
De combinatiefunctionaris sport – onderwijs verzorgt de relatie tussen de
sport- en cultuuraanbieders in ~MovePlex en het voortgezet- en middelbaar
beroepsonderwijs. De combinatiefunctionaris is niet alleen contact voor de
organisatie, maar is ook een bekend gezicht voor de jongeren op zowel de
onderwijsinstelling als binnen ~MovePlex. De combinatiefunctionaris is 50/50
Bedrijfsvoering & Marketing
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3.4

Vergunningen / regelgeving / verzekeringen

Vergunningen
Bouwvergunning

~MovePlex heeft voor aanpassingen aan het pand een bouwvergunning
nodig. Het bestemmingsplan moet aangepast zijn voordat er een
bouwvergunning kan worden aangevraagd. Procedure duurt 12 weken
wanneer het bouwplan past binnen het bestemmingsplan en het bouwplan
compleet wordt ingediend. Wanneer een bouwvergunning wordt verleend
hebben anderen 6 weken de tijd om bezwaar te maken.
Gebruikersvergunning

Bij het in gebruik nemen van het gebouw is een gebruikersvergunning nodig
van de brandweer. Deze moet 3 maanden van te voren worden aangevraagd.
Voorwaarden voor voorzieningen ten behoeve van publieke activiteiten zijn
vastgelegd in het gebruiksbesluit.
Horeca exploitatievergunning

Voor de exploitatie van ondersteunende horeca is een horecaexploitatievergunning en een Drank- en horecawetvergunning nodig. Er moet
altijd een van de leidinggevenden in opgenomen zijn. Aanvraagvergunning
duurt 12 weken. De ondersteunende horeca moet voldoen aan inrichtingseisen
Drank- en Horecawet.
Regelgeving
Waterleidingwet

Veilig leidingwater aan derden: In de inrichting en bouw moet worden voldaan
aan verplichtingen ten aanzien van legionella preventie en zorgplicht schoon
drinkwater.
Voedsel en Warenautoriteit (VWA)

Deze is belast met Handhaving Warenwet en Drank- en Horecawet. Informatie
op maat op de site van VWA. O.a. hygiënische voedselbereiding.
Ieder horecabedrijf moet werken volgens de haccp ofwel Hygiënecode. Er
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dient altijd een Hygiënecodeboek binnen een bedrijf aanwezig te zijn. De
ondernemer moet hier gebruikelijk mee om weten te gaan. Tevens moeten
ondernemers er zorg voor dragen dat hun medewerkers volledig op de
hoogte zijn van de hygiënecodes en is het verstandig dat ook zij de cursus
hygiënecode voor de horeca volgen.
Tijdens de openingsuren van een horecagelegenheid, dient er altijd één
persoon aanwezig te zijn die in het bezit is van het diploma sociale hygiëne.
Arbo

Bij personeel in dienst verplicht contract afsluiten met Arbo dienst
Iedere werkgever is verplicht één of meerdere bedrijfshulpverleners in het
bedrijf aanwezig te hebben. De Arbodienst ziet hier streng op toe.
Diploma Horeca Ondernemersvaardigheden:

Horecabranche, brouwers en de banken hebben een overeenkomst gesloten,
waarin staat dat een hov-diploma als minimale eis wordt gesteld voor het
starten van een eigen bedrijf. De startende ondernemer zal eerst in het bezit
moeten zijn van dit diploma, voordat men met hulp van een bank of brouwerij
een eigen zaak kan beginnen.
Verzekeringen

•
•
•

Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
Collectieve Opstalverzekering
Collectieve Inventarisverzekering

Bedrijfsvoering & Marketing
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4

Ontwikkeltraject
medio 2010 – medio 2011

~MovePlex wordt in de periode september 2010 tot augustus 2011 gerealiseerd. Voordat
~MovePlex haar deuren officieel opent, moet er nog voorbereidend werk worden verzet. Er
worden fondsen en subsidies aangevraagd om de kosten te dekken voor:
• de eenmalige inrichting
• de aanloopverliezen in de opstartjaren
• de trainings- en coachingstrajecten van personeel
Er worden afspraken gemaakt over binnenschools en naschools aanbod met het primair,
voortgezet en beroepsonderwijs.
De leer/werktrajecten met betreffende stakeholders worden voorbereid. Ook de trainingstrajecten
voor de sport- en cultuuraanbieders worden voorbereid. Zij worden getraind in hun didactische en
pedagogische vaardigheden.
Er wordt een marketingplan ontwikkeld en een operationeel plan. De exploiterende stichting werkt
een gedetailleerd plan uit voor de bedrijfsvoering en voor de financiële exploitatie.
De fysieke inrichting van ~MovePlex is eind juli 2011 afgerond. In augustus worden de
voorbereidingen getroffen op het eerste seizoen en de openingsactiviteiten in september 2011.

Ontwikkeltraject medio 2010 - medio 2011
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September 2010 tot en met augustus 2011 wordt het jaar van de realisatie
van ~MovePlex. In dit jaar zullen diverse ontwikkeltrajecten naast elkaar gaan
lopen.
4.1

Advisering

~MovePlex zal in het ontwikkeltraject advies krijgen van specialisten van onder
andere Berenschot, Tempo Team, Bureau Buiten, Vereniging Sport Utrecht en
Sportservice Midden Nederland.
Adviesbureau Berenschot en uitzendbureau Tempoteam hebben beide
aangegeven geïnteresseerd te zijn om binnen hun MVO (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen) ~MovePlex van advies te dienen.
4.2

Fasering

Financiering

In de periode september 2010 tot en met januari 2011 moeten fondsen en
subsidies worden aangevraagd ter dekking van de eenmalige inrichting, ter
dekking van aanloopverliezen in de opstartjaren en ter dekking van trainingsen coachingstrajecten van personeel.
Eind februari 2011 moet 75% van de financiële middelen ter dekking van de
inrichting van ~MovePlex rond zijn. Eind april 2011 moet 100% van de te
maken kosten gedekt zijn.
Eind juni 2011 moet de dekking van de tekorten op de exploitatie in de eerste
operationele anderhalf jaar september 2011 tot en met december 2012 rond
zijn en moet er zicht zijn op de dekking van exploitatietekorten tot en met
2016.
Business tot Business afspraken

In de periode september 2010 tot en met maart 2011 moeten de afspraken
over binnenschools en naschools aanbod worden gemaakt met het primair,
voortgezet en beroepsonderwijs, als ook met re-integratie bedrijven. Er moet
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een programma op maat worden samengesteld en de financiële afspraken
omtrent de afname van het programma moeten worden gemaakt.
In de periode april - augustus 2011 moeten contracten worden aangegaan
met externe dienstverleners (o.a. schoonmaak) en leveranciers voor onder
andere de horeca.
Inrichting

Het ontwerp van de fysieke inrichting van ~MovePlex moet in de periode
september 2010 tot en met november 2010 worden gemaakt, samen met een
gedetailleerde financiële uitwerking. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij
andere sport- en cultuurcentra in Nederland.
De fysieke inrichting van ~MovePlex moet uiterlijk in april 2011 van start gaan
en eind juli 2011 afrond worden (vier maanden). De maand augustus wordt
gebruikt om de fysieke voorbereidingen te treffen op het eerste seizoen en de
openingsactiviteiten in september 2011.
Marketing

Er moet vanaf januari 2011 gewerkt gaan worden aan een Marketing plan.
Eerste uitdaging is om de verschillende aanbieders gezamenlijk goed in de
markt te zetten en met de opening direct een grote groep klanten te bereiken
met bijvoorbeeld sport- en cultuurevenementen, festivals en uitgaansavonden.
Hiervoor moeten de reguliere communicatie-instrumenten per mei 2011
operationeel zijn.
Operationeel en financieel plan

Er moet vanaf september 2010 worden gewerkt aan een operationeel
plan, waarin de hoofdhuurder consensus bereikt met de onderhuurders (de
aanbieders van activiteiten) over de facilitaire ondersteuning, de front-office
en de gedetailleerde financiële verplichtingen die in contracten worden
vastgelegd. Bureau Berenschot, Vereniging Sport Utrecht en Sportservice
Midden Nederland kunnen de partners hierin van advies zijn.

De exploiterende stichting werkt een gedetailleerd plan uit voor de
bedrijfsvoering en voor de financiële exploitatie, met daarin aandacht voor
Risico management op basis van:
•
•
•
•

Kritische succes factoren
Kritische prestatie Indicatoren
Valkuilen en Obstakels
de liquiditeits- en solvabiliteitsbegroting

Aan de hand hiervan wordt duidelijk welke maatregelen ~MovePlex moet
nemen in een op te zetten calamiteitenfonds en de wijze waarop zij haar
Stakeholders management moet onderhouden.
Deze fase moet in januari 2011 worden afgerond.
Personeel

In de periode november 2010 tot eind maart 2011 moeten de leer/werk
trajecten met betreffende stakeholders worden voorbereid. ~MovePlex heeft
ook leer/werk trajecten te bieden tijdens de periode waarin ~MovePlex wordt
ingericht.
In dezelfde periode worden ook de trainingstrajecten voor de sport- en
cultuuraanbieders voorbereid. Zij worden getraind in hun didactische en
pedagogische vaardigheden.
Vanaf maart 2011 start ~MovePlex de werving en training van personeel van
de servicebalie en catering, mogelijk in samenwerking met Tempo Team.
In de periode september 2010 tot eind november 2010 wordt met Doenja
Dienstverlening ingezet op de effectuering van de combinatiefunctie sociaal
makelaar met sportspecialisatie. Deze combinatiefunctie zou vanaf januari
2011 van start moeten gaan.
Vanaf januari 2011 start DMO team Sport met de procedure omtrent de
toewijzing van nieuwe combinatiefuncties sport – onderwijs. ~MovePlex
realiseert in januari 2011 een aanvraag voor deze functie. Liefst gaat deze
combinatiefunctie direct in 2011 van start, zodat de combinatiefunctionaris
van begin af aan betrokken is bij de samenwerking tussen onderwijs en
~MovePlex. De combinatiefunctie gaat uiterlijk in juli 2011 van start.
Ontwikkeltraject medio 2010 - medio 2011
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5

Financieel plan
~MovePlex is een maatschappelijke onderneming, die na 5 ontwikkeljaren op eigen benen kan
staan. ~MovePlex dekt de financiële tekorten in de eerste 5 jaar van haar bestaan met bijdragen
uit fondsen en subsidieprogramma’s die de maatschappelijke meerwaarde van ~MovePlex willen
ondersteunen. Vanaf 2016 is ~MovePlex een economisch rendabel bedrijfsverzamelgebouw
dat mogelijkheden biedt aan ondernemers met sport- en cultuuraanbod voor jongeren in de
innovatieve regio Utrecht.
De thema’s jongeren, sport, cultuur, integratie, leren en werken, talentontwikkeling, vernieuwend
welzijn, jeugd & gezondheid, binnenstedelijke herontwikkeling en ondernemerschap sluiten aan bij
doelstellingen van veel fondsen en subsidietrajecten. ~MovePlex kan worden gepresenteerd als
Europees, landelijk, provinciaal en stedelijk voorbeeldproject.
~MovePlex rekent op financiële steun van Europese fondsen, maar ook van bijvoorbeeld de
provincie Utrecht. Zij heeft sport en talentontwikkeling hoog op de agenda staan. ~MovePlex is
een provinciaal pilotproject voor toekomstige ontwikkeling van sport- en maatschappelijk initiatief
en beantwoordt aan de doelstelling van de Sociale Agenda van de provincie Utrecht en aan haar
provinciaal Sportplan.

Financieel plan
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5.1

Rendabele onderneming na 5 jaar

~MovePlex is een maatschappelijke onderneming, die na 5 ontwikkeljaren op
eigen benen kan staan. ~MovePlex dekt de financiële tekorten in de eerste
5 jaar van haar bestaan met bijdragen uit fondsen en subsidieprogramma’s
die de maatschappelijke meerwaarde van ~MovePlex willen ondersteunen.
Vanaf 2016 is ~MovePlex een economisch rendabel bedrijfsverzamelgebouw
dat mogelijkheden biedt aan ondernemers met sport- en cultuuraanbod voor
jongeren in de innovatieve regio Utrecht.
5.2

Investeringen

~MovePlex wordt gerealiseerd met een eenmalige investering van 530.000
euro. Hiervan is 450.000 euro bestemd voor de kosten van de inrichting en
80.000 euro voor het projectmanagement, de fondsenwerving en overige
kosten zoals de architect.
Van deze kosten is reeds 80.000 euro gedekt door de gemeente Utrecht. De
gemeente Utrecht heeft een bedrag gereserveerd voor het projectmanagement
en de inrichting van indoorskatepark The Yard. 30.000 euro wordt opgebracht
door de sport- en cultuuraanbieders.
Ter dekking van het tekort op de investeringen vragen wij de Gemeente Utrecht
om ook in de eerste helft van 2011 het projectmanagement te financieren,
dat kan bijvoorbeeld door een combinatiefunctionaris Sport in te zetten met
competenties op het terrein van projectmanagement. Wij vragen Wijkbureau
Zuidwest om mee te financieren in de inrichting van ~MovePlex zodat deze
ook gebruikt kan gaan worden als jongerenvoorziening voor Rivieren- /
Dichterswijk.
~MovePlex heeft daarnaast in de dekking van de investeringskosten een
bijdrage opgenomen van fondsen van 120.000 euro.
~MovePlex vraagt de Provincie Utrecht om het initiatief te ondersteunen met
een bijdrage van 100.000 euro in de investeringskosten. ~MovePlex is een
provinciaal voorbeeldproject voor toekomstige ontwikkeling van sport- en
maatschappelijk initiatief en beantwoordt aan de doelstelling van de Sociale
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Agenda en het provinciaal Sportplan.
Er is in de investeringsbegroting een bijdrage van 125.000 euro opgenomen
uit Europese fondsen. Europa stelt de eis dat zij maximaal 50% van de totale
investeringskosten voor haar rekening neemt.
Fase 0

Fase 0 is het voorbereidingsjaar van september 2010 tot en met augustus
2011. In dit jaar heeft ~MovePlex geen inkomsten uit haar producten. In
het financieringsplan is voor dit jaar geen huurafdracht aan de verhuurder
opgenomen. ~MovePlex maakt vanaf april 2010 gebruik van de locatie
Koningin Wilhelminalaan 4 en start vanaf september 2011 met het betalen van
huur.
De benodigde financiering voor Fase 0 ten behoeve van de ontwikkeling van
de organisatie wordt meegenomen in de eenmalige investeringen.
5.3

Exploitatie

Groeimodel, 5 aanloopjaren

~MovePlex baseert haar begroting op een groeimodel van 5 jaar. Het
potentiële klantenbestand van ~MovePlex ontwikkelt zich naar verwachting
binnen 5 jaar tot 100%. ~MovePlex baseert hierop ook haar financieringsplan.
De belangrijkste onderdelen hierin zijn een afnemende afhankelijkheid van
subsidies en fondsen en de afdracht van een oplopende huursom. ~MovePlex
brengt na 5 aanloopjaren 100% van de huursom op, te starten met in
verhouding 50% van de huursom in de tweede helft van 2011 tot 100%
van de huursom in 2016. De te betalen huursom inclusief de afdracht aan
nutsvoorzieningen loopt op van 104.720 euro in 2012 tot 149.600 in 2016.
Tegelijkertijd stijgt ook de huurafdracht van de sportaanbieders van 60% in
2012 tot 100% in 2016.

Balans

5.4

~MovePlex heeft tot en met 2016 een negatieve balans. Deze neemt af van
ruim 93.000 in het eerste volledige operationele jaar 2012, tot ruim 20.000
euro in 2016. Vanaf 2017 heeft ~MovePlex een positieve balans.

Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd en er is onderzoek gedaan naar
de mogelijkheden om subsidiënten en fondsen te laten participeren in de
ontwikkeling van ~MovePlex.

De tekorten tot en met 2017 worden in deze begroting gedekt door een
Europese subsidie van 325.000 euro.

In het algemeen trekken wij de conclusie dat de combinatie van thema’s
jongeren, sport, cultuur, integratie, leren en werken, talentontwikkeling,
vernieuwend welzijn, binnenstedelijke herontwikkeling en ondernemerschap
aansluiting vindt bij doelstelling van veel verschillende fondsen en
subsidietrajecten en dat ~MovePlex gepresenteerd kan worden als Europees,
landelijk, provinciaal en stedelijk voorbeeldproject.

Huursom, onderwerp van gesprek

De huursom die ~MovePlex twee jaar geleden voorgesteld kreeg door
de Gemeente Utrecht is inmiddels onderwerp van gesprek. Navraag bij
bedrijfsmakelaars wijst uit dat de verhuurmarkt voor industriële opslagruimte
en kantoorruimte in ‘verouderde’ industriegebieden verzadigd is. In de
directe omgeving van de Koningin Wilhelminalaan zijn meerdere loodsen
en kantoorpanden permanent of tijdelijk beschikbaar voor bodemprijzen.
~MovePlex rekent in bijgevoegd financieringsplan op Koningin Wilhelminalaan
4 met een huurprijs van 30 euro per m2 per jaar.

Fondsen en subsidies

De ontwikkelaars en partners hebben de verwachting dat dit concept kan
rekenen op voldoende medewerking van subsidiënten en fondsen, mits
de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van ~MovePlex gerealiseerd
zijn. Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling is de wijziging
van het bestemmingsplan om de vestiging van ~MovePlex op Koningin
Wilhelminalaan 4 mogelijk te maken.

Voorstel huurafdracht

Subsidie en cofinancieringsregelingen overheden

De huurafdracht van MovePlex is van 2011 tot 2016 niet in overeenstemming
met de huidige vraagprijs van de Gemeente Utrecht. Na 2016 is MovePlex in
staat om een marktconforme huurprijs af te dragen. De partners in MovePlex
verzoeken het College van B & W in te stemmen met het financieringsplan
waarin een oplopende huurafdracht is opgenomen ter dekking van
onrendabele top in de aanloopjaren.

Europees

Personeel

In dit financieringsplan gaan we ervan uit dat de combinatiefunctie ‘sport –
onderwijs’ in dienst is bij de onderwijsinstelling en dat de combinatiefunctie
‘sociaal makelaar met sportspecialisatie’ in dienst is bij Doenja Dienstverlening.
50% van de loonkosten van deze functies is opgenomen in het financieelplan
De personeelskosten verbonden aan de servicebalie en catering is
verdisconteerd in de winstmarge van de opbrengst horeca en verhuur.

Europese subsidietrajecten vergen een groot Europees netwerk en ook ervaring
met Europese subsidieaanvragen maakt de kans van slagen groter. ~MovePlex
werkt daarom in het aanvragen van Europese subsidies samen met:
•
•
•
•
•
•

Gemeente Utrecht, bestuurs- en concerndienst
Provincie Utrecht
Doenja Dienstverlening
Nederlands Jeugd Instituut
Sportservice Midden Nederland
Bureau Buiten

Financieel plan

45

Van toepassing zijnde programma’s:
•
•
•
•
•
•

Progress, Communautair programma voor werkgelegenheid en
maatschappelijke solidariteit
Basuit, Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
(2010)
Europees Sociaal Fonds
Interreg IVB Noorwest-Europa (EFRO)
Opwest Operationeel programma West-Nederland 2007-2013 (Kansen
voor West) (EFRO doelstelling II)
Youth in action

Landelijk

Onder andere:
•
•
•

Agentschap NL – SenterNovem innovatie
NISB - VMBO in beweging
INNOCULT, innovatie cultuuruitingen

Provinciaal

Onder andere:
•
•
•

Sportbeleid: Utrecht in Beweging
Jeugdsportfonds
Sociale Agenda: Het stimuleren van initiatieven ter bevordering van de
sociale cohesie in de directe leefomgeving van jongeren.

Gemeentelijk

Onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Collegeprogramma 2010 – 2014: Groen, Open en Sociaal
Sociale en actieve stad
Gezonde stad
Aantrekkelijke bereikbare stad
Veilige stad
Lerende en open stad
Programma Jeugd
Nota Jongeren en Vrije Tijd: over chillen en participeren
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sport
Combinatiefunctionaris sport – onderwijs
Sport U pas
Jeugdsportfonds
Welzijn: vernieuwend Welzijn
Utrecht Zuidwest
voorzieningenniveau Rivieren / Dichterswijk
Wijk Actie Plan Kanaleneiland / Transwijk
Sociale Zaken
Jongerenloket

Fondsen

~MovePlex benadert de volgende fondsen met op de combinatie van thema’s
jongeren, sport, cultuur, integratie, leren en werken, vernieuwend welzijn,
ondernemerschap.
•
•
•
•
•
•
•
•
5.5

Stichting Doen – Open en solidaire samenleving
Oranje fonds – Toplocaties
Jantje Beton
Startfoundation
VSB Fonds
kf Heinfonds – Maatschappelijk werk
Eureko Achmea Foundation
Sponsorloterij
Sponsoring

~MovePlex benadert onder andere Rabobank, ING bank, zorgverzekeraar
Agis en McDonald’s voor sponsoring.

Financieel plan
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6

Analyse
~MovePlex is een uniek initiatief. Er is geen vergelijkingsmateriaal. Om inhoude-lijke aannames
te kunnen onderbouwen, heeft ~MovePlex daarom een externe omgevingsanalyse uitgevoerd.
Daaruit zijn de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van ~MovePlex gedestilleerd.
Uiteraard heeft ~MovePlex sterke kaarten. ~MovePlex heeft een diep geworteld netwerk in
de wijk, stad en regio. Er is voldoende ervaring in het opzetten van nieuwe ondernemingen.
~MovePlex kan met haar vernieuwend en aanvullend aanbod een grote groep jongeren bereiken.
Om zwakten te compenseren en om risicofactoren te vermijden, moet ~MovePlex strategische
keuzes maken. Een voorbeeld. Martial arts zijn populair bij allochtone jongeren, maar hebben bij
de autochtone bevolking - waaronder ook besluitvormers bij overheden en fondsen - vaak een
slecht imago. Daar ligt voor ~MovePlex dus een actieve taak: extra voorlichting te geven over de
positieve waarden van deze vechtsporten.
In dit hoofdstuk staan meer strategische keuzes die ~MovePlex neemt op basis van de gemaakte
analyse.
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Wij kunnen ~MovePlex niet vergelijken met soortgelijke verzamelgebouwen.
We hebben in Nederland geen andere broedplaatsen kunnen vinden voor
sportinitiatieven voor jongeren.
Om toch een onderbouwing te kunnen geven van de inhoudelijke
aannames hebben we een externe omgevingsanalyse uitgevoerd en een
meso omgevingsanalyse aan de hand van Porter’s 5 krachtenmodel. Deze
zijn opgenomen in bijlage 1. Daaruit zijn de 5 meest van toepassing zijnde
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen gedestilleerd. Deze zijn opgenomen
in onderstaande paragraaf 6.1, de SWOT analyse.
De uitkomsten van de SWOT-analyse zijn verwerkt in een Confrontatiematrix
waarvan het model is opgenomen in paragraaf 6.2 en de uitwerking is
opgenomen in bijlage 2. De uitkomsten van de confrontatiematrix dwingen ons
tot het maken van strategische keuzes welke zijn opgenomen in paragraag 6.3.
6.1

SWOT-analyse

Sterkten

1. ~MovePlex heeft deskundige partners met een groot netwerk in de
wijk, stad en regio waaronder: Doenja Dienstverlening, Goede Grond,
Vereniging Sport Utrecht en Sportservice Midden Nederland.
2. ~MovePlex is een innovatief concept en biedt een verscheidenheid aan
opkomend sport- en cultuuraanbod met een groot bereik onder jongeren.
3. De bundeling en samenwerking van ondernemers binnen ~MovePlex biedt
synergievoordelen in de bedrijfsvoering en marketing. ~MovePlex werkt
met één overkoepelende exploitant.
4. ~MovePlex huisvest sport en cultuuraanbieders die stages en
stagebegeleiding kunnen bieden t.b.v. leerwerktrajecten.
5. Het personeel voor de facilitaire en horeca dienstverlening is met name
afkomstig uit de directe omgeving van ~MovePlex
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Zwakten

1. ~MovePlex heeft in de aanloopjaren een begrotingstekort.
2. Door het lange traject van de ontwikkeling is er gevaar voor afnemend
commitment onder belanghebbenden.
3. De organisatorische, pedagogisch en didactisch vaardigheden van de
sport- en cultuuraanbieders zijn nog in ontwikkeling.
4. Het ontwikkelingsgebied Merwedekanaalzone, vestigingslocatie van
~MovePlex, heeft een matig imago. (tippelzone)
5. Vechtsporten hebben onder de autochtone bevolking een matig imago.
Kansen

1. De demografische gegevens zijn gunstig. Er zijn veel onderwijsinstellingen
in de directe omgeving van ~MovePlex met een stedelijk en regionaal
bereik en er is een jonge bevolking met een matige sport-, cultuur- en
burgerparticipatie.
2. Er is politieke aandacht en urgentie tot herontwikkeling van de
Merwedekanaalzone (rafelranden van de stad met hoog potentie)
3. Er is nationale, provinciale en lokale aandacht voor de Utrechtse
wijken Zuid en Zuidwest, die getypeerd worden als krachtwijken en het
continueren van dit krachtwijkenbeleid.
4. In het nieuwe programma van het college is er aandacht voor initiatieven
voor bewegen, vernieuwend welzijnswerk, maatschappelijk initiatief en
werken en leren.
5. Er is aandacht bij Europese, landelijke en lokale overheden en fondsen
voor stimulering van jongeren & bewegen, jongeren & integratie, jongeren
& werk - scholing
Bedreigingen

1. Het huidige bestemmingsplan in het ontwikkelingsgebied is niet geschikt
voor de eindbestemming van ~MovePlex.
2. De commerciële huurprijs is in de aanloopperiode te hoog voor de
ondernemers.
3. Er is een zekere concurrentie-intensiteit van andere sport- en

cultuuraanbieders in de omgeving.
4. Overheden gaan op korte termijn fors bezuinigen.
5. Er is afhankelijkheid van externe partners voor de realisatie van
~MovePlex, waardoor dit een langdurig en ingewikkeld traject is.
6.2

Confrontatiematrix

Om structuur aan te brengen in de verzamelde informatie uit de analysefase,
kan deze geplaatst worden in het onderstaande raamwerk, de zogeheten
confrontatiematrix. Dit verschaft inzicht in de strategische opties voor de korte
en lange termijn.
Confrontatiematrix
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6.3

Strategische keuzes

Wij hebben de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen geanalyseerd in de
confrontatiematrix. Zie bijlage 1. In deze paragraaf worden de confrontaties
samengevat en formuleren we de strategie om interne en externe gegevens en
ontwikkelingen ten positieve te benutten:
Marketing / toegang tot doelgroep jongeren

Met het sterke netwerk van ~MovePlex worden klanten in de wijk, stad en regio
bereikt.
In de omliggende wijken, de stad en de regio is het percentage inwoners
met een niet-Nederlandse en niet-westerse achtergrond en het percentage
jongeren hoog. Onder deze groepen moet de participatie aan sport-, cultuur
en vrijetijdsactiviteiten omhoog.
De verschillende sport- en cultuuraanbieders in ~MovePlex kunnen
gezamenlijk en met het unieke vernieuwend sport en cultuuraanbod, de
participatie in de directe omgeving en regio vergroten. Ook onder jongeren
met een niet-Nederlandse achtergrond. Met name vechtsporten zijn erg in trek
bij de allochtone jongeren, maar hebben bij de autochtone bevolking vaak een
slecht imago. De andere sporten en cultuuruitingen in ~MovePlex heffen het
negatieve imago van vechtsporten bij de autochtone bevolking al deels op.

Stedelijke ontwikkeling Merwedekanaalzone / OPG

De binnenstedelijke herontwikkellocaties Merwedekanaalzone 4 en 5 hebben
een matig imago. Het unieke concept van ~MovePlex is van positieve
waarde voor de vorming van het nieuwe imago van de Merwedekanaalzone.
Werkgelegenheid en vrijetijdsbesteding voor jongeren zijn bewezen (o.a.
STRIJP Eindhoven) aantrekkelijke thema’s voor het imago van een stedelijk
gebied en creëren ook de nodige betrokkenheid van de directe omgeving bij
de herontwikkeling.
~MovePlex is daarmee een voorloper op een bredere imagocampagne voor
de Merwedekanaalzone.
De tijdelijke herbestemming van alle voormalige OPG panden aan de
Koningin Wilhelminalaan is een goede volgende stap. De Koningin
Wilhelminalaan leent zich het beste voor deze ontwikkeling, vanwege de
aansluiting met de binnenstad enerzijds en Kanaleneiland/Transwijk anderzijds.
In de OPG panden aan de Koningin Wilhelminalaan kunnen mogelijk
meerdere functies gerealiseerd worden op het terrein van Jongeren &
bewegen & participatie & integratie & werk en scholing. Mogelijk ook met
onderwijsinstellingen in de directe omgeving.

Het sportaanbod in de directe omgeving van ~MovePlex is groot. Echter het
sport- en cultuuraanbod van ~MovePlex is nieuw in de omgeving, richt zich
specifiek op jongeren en is daarmee aanvullend.

Eén overkoepelende exploitant voor ~MovePlex maakt het ook voor stedelijke
ontwikkeling interessant om samenwerking aan te gaan.

Strategie

Stedelijke ontwikkeling overtuigen van het nut van de tijdelijke herbestemming
van de voormalige OPG panden aan de Koningin Wilhelminalaan. Stedelijke
ontwikkeling overtuigen van de noodzaak om de mogelijkheden daartoe
te vergroten door de beoogde verhuuropbrengsten van deze panden uit te
smeren over meerdere jaren.

Decision makers bij overheden en fondsen zijn grotendeels van autochtone
afkomst. ~MovePlex zal met het Martial Arts Centrum in moeten zetten op veel
voorlichting over de waarden van de vechtsporten en kan dit onderbouwen met
onder andere het Fight Right Keurmerk.
~MovePlex moet samenwerken met de andere sportaanbieders om
gezamenlijk te streven naar een zo groot mogelijke sportparticipatie. Een
eenduidige exploitant van ~MovePlex maakt het mogelijk om ook voor andere
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sportaanbieders een aantrekkelijk partner te zijn.
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Strategie

Deze strategie is passend omdat:
•
•

het voormalige OPG complex niet eerder dan in 2020 herontwikkeld gaat
worden. De eerdere herontwikkeling stond reeds in 2015 gepland
de markt voor verhuur van kantoorpanden en industriële “magazijn
panden” in de Merwedekanaalzone verzadigd is. Er staan in de
Merwedekanaalzone vele kantoorpanden leeg en met het vertrek van Roto
Smeets uit Utrecht is er eveneens meer dan voldoende industriële magazijn
capaciteit. Het voormalige Roto Smeets wordt naar verwachting ook door
de gemeente Utrecht aangekocht. Daar moeten vervolgens eveneens
huurders voor gevonden worden.

Huidig beleid en stimuleringsmaatregelen

De stedelijke ontwikkeling, het krachtwijkenbeleid, het collegeprogramma,
provinciaal beleid, Europees beleid en fondsen zetten allen in op elementen
waar ~MovePlex een positieve bijdrage aan levert.
~MovePlex is een aantrekkelijke en betrouwbare partij voor deze
investeringsprogramma’s door:
•
•
•
•
•
•

haar ervaren ontwikkelpartners Doenja Dienstverlening en Goede Grond,
de bundeling van klein maatschappelijk initiatief (bottom-up) met een grote
maatschappelijke betrokkenheid (civil society)
aansprekend en vraaggericht actief sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod
voor jongeren
werkervaringsmogelijkheden en werkgelegenheid voor jongeren (ook
stimulering wijkeconomie)
heeft één contact waarmee afspraken kunnen worden gemaakt, dit maakt
~MovePlex ook minder kwetsbaar in toekomstige bezuinigingsrondes.
De overheden en fondsen achter deze investeringsprogramma’s zijn in
principe stakeholders, waarvan verwacht mag worden dat zij mee willen
financieren in de ontwikkeling en exploitatie van ~MovePlex. ~MovePlex
moet met steun van stakeholders (belanghebbenden) het begrotingstekort
in de aanloopjaren kunnen dekken.

Strategie

~MovePlex moet samen met haar deskundige ontwikkelingspartners met name
de overheden overtuigen van de noodzaak om de huidige obstakels uit de
weg te ruimen en met het oog op de eigen doelstellingen mee te investeren
in de innovatieve doelstellingen van ~MovePlex en de ontwikkeling hiervan te
stimuleren en te versnellen.
Dekking begrotingstekort

~MovePlex heeft experts in haar netwerk met toegang tot en ervaring met
Europese subsidieaanvragen en andere overheden en fondsen en is met
haar vernieuwend en voor jongeren aantrekkelijk concept een interessant
(voorbeeld)project voor stimuleringsregelingen van overheden en fondsen
op het gebied van jongeren & bewegen, jongeren & integratie en jongeren
& werk-scholing. De overkoepelende stichting en gezamenlijke schaalgrootte
stellen ~MovePlex in staat om aanvragen te doen die de afzonderlijke
aanbieders alleen niet zouden kunnen doen.
Strategie

~MovePlex moet als voorbeeldproject worden ingediend bij gemeentelijke,
provinciale, landelijke en Europese overheden en betrokken fondsen. Een
voorbeeldproject voor bundeling en mogelijk maken van maatschappelijk
initiatief (civil society), jongerenparticipatie, integratie (inclusion), stimulering
van werkgelegenheid, wijkeconomie, jeugd & gezondheid en leer/
werktrajecten en transitie van verouderde binnenstedelijke industriegebieden
naar aantrekkelijk binnenstedelijk leefgebied voor wonen en het nieuwe
werken. Doel is met subsidies en fondsen het tekort op de investeringen en de
eerste vijf jaar van de exploitatie te dekken.
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Ontwikkeltraject richting realisatie van ~MovePlex

Het ontwikkeltraject van ~MovePlex is reeds enige tijd gaande en realisatie
duurt nog tot zomer 2011. De rol van de ontwikkelaar van ~MovePlex is van
belang om
•
•
•

de unieke samenwerking in ~MovePlex niet te laten verwateren, maar te
versterken en te borgen
invulling te kunnen geven beleidsprioriteiten
Het belang van klanten en stakeholders (overheden, onderwijsinstellingen,
maatschappelijke organisaties, woningcorporaties) in de omgeving zou
moeten worden aangewend om het ontwikkeltraject te versnellen.

Strategie

De ontwikkelaar moet het commitment van interne en externe partijen blijven
verstevigen.
De interne betrokkenheid moet wordt verstevigd door nu al te investeren in
samenwerking met andere sport- en cultuuraanbieders en het vergroten van
didactische en pedagogische vaardigheden, alsmede het vergroten van de
organisatorische capaciteit van de toekomstig exploitant van ~MovePlex.
Bijvoorbeeld door in de aanloop naar zomer 2011 gezamenlijk te participeren
in sport- en cultuurprogramma’s, evenementen en festivals.
De externe betrokkenheid wordt onder andere verstevigd door stakeholders te
informeren en kennis te laten maken met de capaciteiten van de afzonderlijke
aanbieders, het maatschappelijk initiatief.
De externe betrokkenheid zou ook nog kunnen worden verstevigd door de
Utrechtse woningcorporaties ook op hun core-business betrokken te krijgen.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen wanneer de corporaties ook een gedeeltelijke
eigendomspositie zouden kunnen verwerven in de herontwikkeling van het
voormalige OPG-complex, of algemener in de Merwedekanaalzone. Een
positief effect van deze ontwikkeling zou kunnen zijn dat de Gemeente
Utrecht meer financiële mogelijkheden krijgt om ook andere zeer gewenste
verwervingen te realiseren in de Merwedekanaalzone, waaronder Roto Smeets.
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7

Randvoorwaarden
Actieve betrokkenheid van de Gemeente en de Provincie Utrecht
De ontwikkeling van ~MovePlex is gebaat bij een actieve betrokkenheid van de Gemeente en
de Provincie Utrecht. De transformatie van Koningin Wilhelminalaan 4 naar een podium voor
jongerencultuur en sport kan niet zonder beleidsmatige ondersteuning tot stand komen.
De betrokkenheid van de Gemeente en de Provincie Utrecht is niet ongepast gezien de
verschillende doelstellingen die deze overheden formuleren op het terrein van jongerenbeleid.
De ontwikkeling van ~MovePlex raakt de doelstellingen van het beleid van Welzijn, Cultuur,
Sport, Onderwijs, GG&GD, het gemeentelijke integrale programma Jeugd, het landelijke
krachtwijkenbeleid en het beleid op het terrein van binnenstedelijke ontwikkeling.
Een actieve betrokkenheid van de Gemeente en Provincie Utrecht komt ten goede aan de kansen
van ~MovePlex op ondersteuning door fondsen, sponsoren en de Europese overheid.
Wij vragen om actieve medewerking in de realisatie van ~MovePlex door
• het van toepassing zijnde bestemmingsplan zodanig aan te passen dat ondernemingen
met een publieke functie gehuisvest kunnen worden in de panden van het voormalig OPGcomplex, waaronder ~MovePlex
• een afspraak over huurafdracht mogelijk te maken waarin ~MovePlex binnen een periode
van 5 jaar tot de jaarlijkse betaling van de voorgestelde huurprijs komt
• de broedplaats voor nieuwe sport- en cultuurinitiatieven voor jongeren Europees aan te
dragen als gemeentelijk, provinciaal en internationaal voorbeeldproject en hierbij ~MovePlex
mee te nemen als partner in een Europees subsidietraject van de gemeente en provincie
Utrecht
• combinatiefunctionarissen sport- en welzijn toe te voegen aan de staf van ~MovePlex
• de financiën beschikbaar te stellen voor de inrichting een ruimte voor actief sport- en
cultuuraanbod voor het jongerenwerk in Utrecht Zuidwest

Randvoorwaarden
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Externe omgeving
Onder de externe omgeving vallen alle onbeheersbare invloeden en
groeperingen die hun oorsprong buiten ~MovePlex vinden. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de Utrecht Monitor waarbij het beleid, maar ook de
maatschappelijke ontwikkelingen in kaart worden gebracht.
Demografische factoren

In onderstaande omgevingsanalyse worden de demografische,
economische, sociaal-culturele en politiek-juridische aspecten van het
directe verzorgingsgebied beschreven. Naast het directe verzorgingsgebied
onderscheiden we ook de regio Utrecht (9 gemeenten van de Bestuurs Regio
Utrecht), de Provincie en het land.
De stad Utrecht

De afgelopen vijf jaar, in de periode 2005-2010, is de Utrechtse bevolking met
31.800 personen gegroeid naar 307.100 inwoners. Het aantal huishoudens
bedraagt hierbij 162.846.
Een groei met 11,5%. Utrecht onderscheidt zich van de andere grote steden
door een hoog aandeel 20 tot 30-jarigen en weinig ouderen.
Utrecht in cijfers

Stad in cijfers
Aantal inwoners

Cijfer
307.124

Aantal huishoudens

162.846

Verder laat de gemeente Utrecht zich typeren als een kennisstad. De
Universiteit Utrecht is de grootste van Nederland. Utrecht telt 70.000
studenten in het hoger onderwijs. Mede hierdoor kent Utrecht een relatief
jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking. Een
andere typering waarmee de gemeente Utrecht zich promoot, is het feit dat het
grootste aandeel inwoners heeft dat een creatief beroep uitoefent.
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Aantal inwoners stad
0-11 jaar
12-17 jaar
18-26 jaar
27-34 jaar
35-44 jaar

307.124
43.944
14.926
57.710
50.894
49.300

100%
14%
5%
19%
17%
16%

45-54 jaar
55-64 jaar
65-79 jaar
80+ jaar

34.770
25.105
22.087
8.388

11%
8%
7%
3%

Het aantal autotonen bedraagt 209.823 en is
daarmee 68% van de Utrechtse bevolking. Het
percentage met een Marokkaans achtergrond is 9%
en een totaal van 27.067. Het percentage Turken
en Surinamers bedragen respectievelijk 4% en 3%
van gehele Utrechtse bevolking.
Wijkgedeelte Zuidwest

In deze paragraaf wordt op basis van de
Wijkenmonitor 2009 van de Gemeente Utrecht
een overzicht gegeven van de belangrijkste
demografische gegevens van de wijken Zuid
en Zuidwest. Zuidwest huisvest met 22% veel
Utrechters van Marokkaanse origine tegen stedelijk
9%. Bij de Utrechters van Turkse origine gaat het
om 10% respectievelijk 4%.

Leeftijdsopbouw in Zuidwest

Totaal aantal in- Kanaleneiland
woners Zuidwest

Transwijk

2006

2009

2006

2009

2006

2009

2006

2009

20,8

20,2

28,2

27,6

9,7

9,2

16,5

15,9

% 18 t/m 26 jarigen 18,5

18,9

18,9

19,3

18,1

19,7

18,1

18,1

% 27 t/m 34 jarigen 17,2

17,3

15,7

15,7

14,4

14,9

20,1

20,1

% 27 t/m 34 jarigen 14,7

15,1

13,5

13,9

11,2

10,9

17,4

18,0

% 35 t/m 44 jarigen 8,7

9,5

7,7

9,0

8,4

8,5

10,1

10,6

% 45 t/m 54 jarigen 20,1

19,0

15,9

14,5

38,2

36,9

17,8

17,3

% 55-plussers

33.557

34.527

15.270

15.248

5.180

5.205

13.107 13.674

26.176

25.904

7.896

8.086

6.571

6.174

11.709 11.644

% 0 t/m 17 jarigen

LRivierenbuurt,
Dichterswijk

Wijkgedeelte Zuid

In deze paragraaf wordt op basis van de Wijkenmonitor 2009 van de Gemeente Utrecht een overzicht
gegeven van de belangrijkste demografische gegevens van de wijk Zuidwest.
Leeftijdopbouw in Zuid

wijk Zuid
2006

2009

Oud-Hoograven,
Tolsteeg
2006
2009

19,0

18,5

16,2

16,5

23,6

22,7

18,3

17,6

% 18 t/m 26 jarigen 17,8

18,9

17,8

19,8

16,9

16,4

18,4

19,6

% 27 t/m 34 jarigen 17,5

16,6

19,3

18,7

16,8

15,8

16,6

15,4

% 27 t/m 34 jarigen 17,5

16,6

19,3

18,7

16,8

15,8

16,6

15,4

% 35 t/m 44 jarigen 16,5

15,4

16,1

14,7

13,6

14,2

18,4

16,6

% 45 t/m 54 jarigen 11,7
% 55-plussers
17,5

12,7
18,0

10,2
20,4

10,5
19,7

9,5
19,6

10,9
20,0

14,0
14,3

15,1
15,7

25.904

7.896

8.086

6.571

6.174

11.709 11.644

% 0 t/m 17 jarigen

26.176

Nw-Hoograven,
Bokkenbuurt
2006
2009

Lunetten
2006

2009
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Economische factoren

Het Utrechtse bedrijfsleven blijft gebukt gaan onder de recessie. Zowel op het gebied
van omzet als personeel lijken Utrechtse bedrijven meer last te hebben van de crisis dan
bedrijven in de provincie en in Nederland. Over de verwachte omzetontwikkeling zijn
bedrijven voor het eerst sinds een jaar weer overwegend positief. Over de personeelssterkte
blijft een meerderheid van de bedrijven pessimistisch. Het aantal startende bedrijven is
in 2009 (2.924) met 6% toegenomen t.o.v. 2008 (2.767). In 2009 zijn 186 Utrechtse
bedrijven failliet gegaan.

Inkomen

Economie en werkgelegenheid 2009

Banen

Vestigingen

223.146

22.777

zakelijke diensten
gezondheidszorg

20.2%
15,7%

31,0%
8,8%

handel

12,2%

15,9%

onderwijs

10%

5,3%

In het afgelopen jaar is het aantal huishoudens
met een bijstandsuitkering met 5,5% gestegen.
Ook in de andere G4-steden is het aantal
toegenomen: Amsterdam (4,8%), Den Haag (8,5%)
en Rotterdam (4,7%). Er is een kleine toename
(1,2% ) in het aantal U-pashouders tussen januari
2009 en januari 2010. In het derde en vierde
kwartaal van 2009 stijgt het aantal aanvragen
schuldhulpverlening. Deze trend is ook in de laatste
twee kwartalen van 2008 zichtbaar.

Werk

1-1-2009

1-1-2010

Sociaal-culturele factoren

werkzoekenden (CWI)

7.438

9.605

Vastgoed en bedrijventerreinen

1-1-2008

1-1-2009

kantoorruimte (m2 bvo)

2.482.250

2.492.150

uitgegeven bedrijventerrein (netto ha)

361,5

367,2

In deze paragraaf wordt op basis van de
Wijkenmonitor 2009 van de Gemeente Utrecht een
overzicht gegeven van de belangrijkste conclusies
op het gebied van sociaal-culturele gegevens van
de wijk Zuid en Zuidwest.

winkelruimte (m2 wvo)

434.190

462.738

aantal winkels

1.943

1.888

Totaal 2009
Belangrijkste sectoren in 2009

Werkgelegenheid

Het aantal werkzoekenden in Utrecht is tussen februari 2008 en februari 2009 met 25%
toegenomen. Utrecht kent daarmee een sterkere toename dan de andere drie grote steden.
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Tegelijkertijd is het aandeel werkzoekenden in
Utrecht nog steeds het laagst van de G4-steden. In
het afgelopen jaar (februari 2009- februari 2010)
is de jeugdwerkloosheid met 43% gestegen naar
1.074 werkzoekenden. Sinds begin 2009 neemt
het aantal WW-uitkeringen elke maand toe. In
februari 2010 zijn er 78% meer WW-uitkeringen
dan een jaar eerder.

Ondernemingsplan ~MovePlex

Het college van burgemeester en wethouders en
de directies van woningcorporaties Mitros, Portaal
en Bo-Ex maken zich sterk voor de continuïteit
van de gevoerde wijkenaanpak. Van de 58
indicatoren ontwikkelen 37 indicatoren zich
gunstiger dan of precies volgens het beoogde
streefpad. Alleen Ondiep en Zuilen-oost blijven

wat achter: de problemen daar liggen vooral in de
sfeer van veiligheid (autokraak) en gezondheid. De
programmering laat geen grote wijzigingen zien: de
resultaten tot nu toe rechtvaardigen het beleid om
nu door te gaan op de ingeslagen weg.
•

•

•

•

•

Opvoedingsproblemen komen voor in alle
bevolkingslagen. In de wijken Overvecht
en Zuid hebben ouders het vaakst
opvoedingsproblemen, op de voet gevolgd
door Noordwest, Oost en Vleuten - De Meern.
Ouders zijn negatief over speel- en
hangplekken en georganiseerde activiteiten
voor kinderen van 12 t/m 17 jaar. In de wijken
West en Zuid zijn ouders relatief het meest
positief over georganiseerde activiteiten voor
kinderen.
Inwoners van Kanaleneiland geven het vaakst
aan overlast te ervaren van groepen jongeren.
Binnenstad en Overvecht volgen op enige
afstand.
De sociale samenhang in de buurt wordt in
Zuid ongeveer net zo hoog gewaardeerd als
door de gemiddelde Utrechter, maar in Nieuw
Hoograven is de waardering duidelijk lager.
Jeugdoverlast wordt vaker als een probleem
gezien dan gemiddeld in de stad. Dat speelt
vooral in Nieuw Hoograven waar 39% van de
bewoners dat als een serieus buurtprobleem
ziet. In Oud Hoograven speelt het juist minder
dan gemiddeld in de stad.
Het percentage bewoners dat zich in hun buurt
wel eens onveilig voelt is hoger dan gemiddeld
in Utrecht. Dat komt door het relatief hoge
aandeel in Nieuw Hoograven (40%) en in
Lunetten (41%).

•

•

Het algemene buurtoordeel in Zuidwest
stijgt flink, van een 5,7 naar een 6,3. Op
stadsniveau gaat het in 2008 om een 7,1.
De stijging is vrijwel geheel te danken aan
Kanaleneiland waar het rapportcijfer steeg van
een 4 naar een 5,2. Zowel in Kanaleneiland als
in Transwijk neemt de niet-gehechtheid aan de
buurt sterk af.
Met uitzondering van woninginbraak nemen
de ervaren en geregistreerde onveiligheid in
Zuidwest af, in de meeste gevallen ook sterker
dan stedelijk. Vooral de verbetering van de
veiligheidssituatie in Kanaleneiland draagt
hieraan bij.

Politiek Juridisch

In deze paragraaf worden de politieke en juridische
elementen van de omgeving aangekaart. Dit wordt
op nationaal, provinciaal en gemeentelijk/lokaal
niveau gedaan.
De Utrechtse wijken Zuid en Zuidwest zijn voor de
overheid urgentiegebieden. De centrale ligging van
~MovePlex is gunstig, waardoor beide gebieden
bediend kunnen worden.
Nationaal

Het kabinet Balkenende IV heeft landelijk 40
aandachtswijken (krachtwijken) vastgesteld,
waarvan vier in Utrecht: Overvecht, Kanaleneiland,
Zuilen Oost en Ondiep. Het gemeentebestuur
heeft Hoograven als vijfde aandachtsgebied
aangewezen. De aandachtswijken kregen in deze
kabinetsperiode extra aandacht op het terrein van
wonen, werken, leren, integreren en veiligheid

waardoor ze ontwikkelen naar krachtwijken.
Op nationaal niveau is nog onbekend welke
vorm de aandacht voor de wijken in de komende
jaren zal krijgen. Dit in verband met de te vormen
coalitie en het nieuw op te stellen regeerakkoord.
Op gemeentelijk niveau wordt geopperd voor
continuering van het krachtwijkenbeleid i.v.m. met
de behaalde successen.
Provinciaal

De provincie Utrecht heeft voor zichzelf de
volgende beleidsopgave in de Sociale Agenda
2010-2011 geformuleerd:
“ Het versterken van de mogelijkheden
van jongeren in kwetsbare posities in onze
samenleving, toegespitst op Integratie&Participatie
en Onderwijs&Arbeidsmarkt. “
Integratie & Participatie:
De komende twee jaar zet de provincie zich in
en stelt programmageld beschikbaar voor het
verbeteren van de sociale leefbaarheid van
jongeren. Binnen dit thema richt de provincie zich
op twee subthema’s, namelijk; Het versterken van
de sociale omgeving van jongeren binnen Samen
sterk en het versterken van de positie van jongeren
zelf in Eigen kracht.
1. Bij het bevorderen van sociale cohesie
richten zij zich op het verbeteren van de
directe leefomgeving van jongeren vanuit een
multidisciplinaire aanpak op wijkniveau. Dit
wordt ook wel wijkgericht werken genoemd.
Hierbij gaat het om samenwerking vanuit
een integrale aanpak van problemen op een
Bijlage 1 Omgevingsanalyse
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overzichtelijk en werkbaar niveau: de wijk.
Hierbij werken de Provincie, gemeenten, de
dienstverlenende instellingen en de bewoners
samen. Voorwaarde is dat de aanpak(wijk)
grenzenoverstijgend is.
2. Vanuit de Sociale Agenda wordt ingezet op
eigen initiatief van jongeren voor de versterking
van hun positie in de maatschappij. Hierbij
wordt uitgegaan van de eigen ontwikkeling
van jongeren in relatie tot actief burgerschap.
De provincie wil handvatten bieden om
jongeren hun eigen ideeën en initiatieven ook
daadwerkelijk uit te laten voeren.
Onderwijs en Arbeidsmarkt:
Op het terrein van Onderwijs en Arbeidsmarkt zet
de provincie zich de komende twee jaar in op de
volgende twee onderwerpen.
1. Onderwijs en werk voor jongeren in kwetsbare
posities
2. Toeleiding naar de arbeidsmarkt voor
jongeren in kwetsbare posities. Aanpak Jeugdwerkloosheid, aanpak voortijdig schoolverlaten
en zorgstructuren gaan hierin hand in hand
3. Stimuleren van sectorale samenwerking in zorg
en techniek
Gemeentelijk

GroenLinks, PvdA en D66 vormen de komende
vier jaar het college van burgemeester en
wethouders van Utrecht. Dit college staat voor
een groen, open en sociaal en financieel gezond
Utrecht. Utrecht heeft de komende periode fors
minder geld om deze ambities waar te maken.
De economische crisis zal de komende jaren nog
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financieel doorwerken en vanaf 2012 komen daar
zeer waarschijnlijk de bezuinigingen vanuit het rijk
nog bij. Dat betekent voor Utrecht, net als voor
alle gemeenten, minder inkomsten. In het akkoord
is rekening gehouden met een bezuiniging van 50
miljoen euro in 8 jaar, vanaf 2012.
Utrecht is een jonge stad; jongeren zijn letterlijk
onze toekomst. Het college wil dat jongeren veilig
kunnen opgroeien tot gezonde, zelfstandige en
betrokken burgers. Dit college wil kinderen en
jongeren de ruimte geven om buiten te spelen
en zichzelf te ontwikkelen. Het vorige college
verwoordde dit beleid onder andere in de ‘Nota
Jeugd & Vrije Tijd; over chillen en participeren’.
Alle jongeren moeten maximaal de kans krijgen
al hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in
de samenleving. Niet alleen de schoolloopbaan,
maar ook voldoende, passende en betaalbare
voorzieningen in alle wijken zijn daarvoor een
basisvoorwaarde. In Brede Scholen en door
programma’s als de Verlengde Schooldag worden
meer plekken voor jongerencultuur, sport en ruimte
voor meiden gecreëerd.
Welzijn is een aandachtsgebied in het nieuwe
programma, waarbij bepaalde werksoorten in het
welzijnswerk stedelijk georganiseerd zullen gaan
worden, andere juist op wijk of buurtniveau.
Voor zover de eerder in gezette bezuinigingen op
het welzijnswerk ten koste gaan van uitvoerende
activiteiten, wordt dit in overleg met de uitvoerende
organisaties zodanig omgebogen dat de
bezuiniging wel wordt ingevuld, maar niet ten koste
gaat van de uitvoerende activiteiten.

1. Bij alle activiteiten is er structureel ruimte
voor optimale en innovatieve vormen van
vernieuwing vanuit particulier initiatief.
2. De gemeente als opdrachtgever/
subsidieverstrekker formuleert de beoogde
effecten en maakt duidelijke afspraken over
resultaten en prijs.
3. De welzijnsorganisaties zijn verantwoordelijk
voor het behalen van de afgesproken
resultaten. Hoe die resultaten worden bereikt,
behoort tot de professionaliteit van de
instellingen. De resultaten worden regelmatig
gemeten, evenals de bijdrage aan het beoogde
effect.
Op het gebied van sport is het volgende terug te
vinden:
1. Sport moet voor iedereen toegankelijk en
betaalbaar zijn.
2. In samenwerking met onderwijs, sport en
andere partijen willen we brede scholen en
multifunctionele accommodaties realiseren. We
stimuleren sportdeelname bij groepen die te
weinig aan sport doen.
3. Topsport in de stad is belangrijk. We willen
topsporters als rolmodel inzetten en we
stimuleren sportevenementen waar topsport en
breedtesport samen komen.
4. De gemeente juicht initiatieven van
sportorganisaties toe. Waar mogelijk
ondersteunen wij initiatieven, er vanuit gaand
dat de organisaties zelf voor de financiering
zorg dragen.
5. Om sport voor iedereen toegankelijk te
maken, moet er actief gewerkt worden

aan het wegwerken van de wachtlijsten bij
sportverenigingen.
Lokaal en Bestemmingsplan

In een masterplan, dat nog wordt uitgewerkt
worden de gebieden Europalaan en de
Merwedekanaalzone benoemd als belangrijke
ontwikkelingsgebieden voor de stad Utrecht.
Doordat er een binnenstedelijke concentratie is
van allerlei initiatieven worden rafelranden van de
stad buitengesloten. In de uitbreiding van de stad
in westelijke richting is het gebied van stadsrand
veranderd in binnenstedelijk gebied met een
hoog potentie. Op veel gebieden wordt nog geen
gebruik gemaakt van deze gebieden. Gegeven
de bijzondere positie van de Merwedekanaalzone
en de grote binnenstedelijke opgave die er de
komende jaren op Utrecht afkomt, speelt dit gebied
een belangrijke rol in de stadsontwikkeling tot
2020. De huidige inzet is vooral gericht op het
versterken van de woonfunctie via transformatie en
intensivering, waardoor een sterke menging van
functies zal ontstaan. Voor de periode tot 2015
wordt ingezet op het toevoegen van stedelijke
woonmilieus, het intensiveren van huidige
extensieve bedrijven en het opwaarderen met
arbeidsintensieve werkgelegenheid. Hiernaast wordt
kleinschalige bedrijvigheid gestimuleerd.
Als onderdeel van Westraven is de Europalaan ook
benoemd tot ontwikkelingsgebied. De Europalaan
is een van de belangrijkste invalswegen van Utrecht.
De structuurvisie hierbij luidt dat de herkenbaarheid,
de uitstraling en de entree van Utrecht verder
verbeterd dient te worden.

Meso-omgevingsanalyse
Met de enkel de maatschappelijke trends is het
beeld van de omgeving nog niet compleet. De
organisatie maakt deel uit van een sector die
organisaties met vergelijkbare, aanvullende of
vervangende diensten kent. Deze analyse richt
zich op de intensiteit van de concurrentie in een
bedrijfstak. Dit wordt gedaan aan de hand van
Porter´s 5-krachten model.
~MovePlex verenigt initiatieven die met goede
faciliteiten en een intensieve samenwerking verder
willen groeien, zodat zij werkelijk van betekenis
kunnen zijn voor jongeren in de wijk, de stad en
de regio. In ~MovePlex staat de talentontwikkeling
van jongeren centraal. ~MovePlex biedt jongeren
de kans om zowel op kennismakingsniveau als
op topniveau hun sport- en cultuuruitingen te
beoefenen. ~MovePlex biedt hiermee een unieke
kans aan jongeren om zich te laten inspireren door
toptalenten. Hiermee begeeft ~MovePlex zich in de
sector: sport, cultuur, welzijn en maatschappelijke
dienstverlening.
5-krachtenmodel
Entree door concurrenten

De sportsector is relatief gemakkelijk te betreden
door nieuwe aanbieders. Het welzijnswerk
daarentegen is stedelijk aanbesteedt en maakt
gebruik van regionale/lokale aanbieders van o.a.
sportactiviteiten. Hiermee is gelijk de toegang
tot de distributiekanalen gelegd. De sociaal- en
sportmakelaars die in opdracht van de gemeente in
de wijken actief zijn, hebben hierbij de belangrijke

taak om contacten met aanbieders en afnemers
te leggen. Naast deze coördinerende rol van de
overheid, treedt de overheid ook op als verschaffer
van financiën. De toetreeddrempel voor nieuwe
toetreders is hiermee daarom klein.
Een bijkomend voordeel voor ~MovePlex is dat de
aanbieders al schaalvoordelen hebben geboekt.
Het zijn bestaande en gevestigde sportaanbieders
die al een ruimschoots ledenbestand hebben en
~MovePlex aangrijpen voor verdere vergroting van
hun ledenbestand in het nieuwe verzorgingsgebied.
Een argument temeer is de positionering van
~MovePlex als onderkomen voor talentontwikkeling
van jongeren in hun sport- en cultuuruitingen.
Dreiging van substituten

~MovePlex is onderscheidend in haar aanbod en
biedt huisvesting aan: Indoorskatepark The Yard,
Martial Arts Centrum Utrecht, Circus Diedom,
Dansschool PM Dance en Klimsport Utrecht.
~MovePlex ligt hiermee in lijn met het sportbeleid
van de gemeente, dat onder andere voorziet in
een betere spreiding van sportaccommodaties
over de wijken en een toename van het aantal
multifunctionele accommodaties.
Er is een nieuwe multifunctionele accommodatie,
Nieuw Welgelegen, in wijkgedeelte Zuidwest. Het
aanbod van ~MovePlex is aanvullend en niet
concurrerend.
Het nieuwe multifunctionele gebouw bestaat uit
twee sporthallen, een danszaal / multifunctionele
ruimte, maatschappelijke ruimtes zoals een
horecagelegenheid en er zijn verschillende
organisaties gehuisvest in deze accommodatie
Bijlage 1 Omgevingsanalyse
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(Globe College, VSU, Sportconnextion, Ladyfit). Er
worden nog nieuwe hockeyvelden en een turnhal
gerealiseerd bij het sportcomplex.
Wat betreft wijkgedeelte Zuid zijn er geen
multifunctionele sportaccommodaties. Daarentegen
liggen de door recente bezuinigingen door de
gemeente de Sportactiviteiten met name voor
volwassenen en ouderen van welzijnsvoorzieningen
onder vuur. Ook blijft de sportparticipatie onder
de ouderen en volwassenen erg achter bij het
stedelijke gemiddelde.
Onderhandelingspositie van kopers

De onderhandelingsmacht van de afnemers is sterk.
Bij een afname van een dienst overweegt de klant
verschillende opties voorafgaande aan de koop of
inhuur van een dienst. Een concurrentievoordeel
van ~MovePlex is hierbij de naamsbekendheid en
ledenbestand van de verschillende sportaanbieders.
Doordat zij wijkgericht blijven werken en hiernaast
uitbreiden naar een vaste locatie dat ondermeer
ter talentontwikkeling zal dienen, wordt het
concurrentievoordeel van ~MovePlex sterker.
Onderhandelingspositie van leveranciers

De leveranciers zijn in deze de onderwijsinstellingen
en welzijnsorganisaties. Zij hebben een sterke
onderhandelingsmacht doordat zij een sterke en
herkenbare partner zijn en tevens de aanvoer van
potentiële jongeren voor de leerwerktrajecten
zijn en deskundigheid op het gebied van
begeleiding en scholing. De synergie die het
bedrijfsverzamelgebouw kan bewerkstelligen met
de verschillende aanbieders in combinatie met de
begeleiding van jongeren in de leerwerktrajecten,
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kan een uitkomst en toekomstperspectief bieden
voor veel jongeren die graag in de horeca en/of
sportsector willen instromen. Ook biedt ~MovePlex
een meerwaarde met betrekking tot een meer
gevarieerd aanbod van sport en cultuur in het
reguliere curriculum van het onderwijs.
Rivaliteit onder de bestaande spelers

~MovePlex wil de verschillende verzorgingsgebieden bedienen met opkomende en
onderscheidende sport- en cultuuruitingen. Er is
gekozen voor samenwerking met de verschillende
partners in het bedrijfsverzamelgebouw, voorwaarde
is het ontbreken van interne rivaliteit. Daarentegen
is er echter wel sportieve rivaliteit met andere
sportaanbieders.
Beoordelingstabel, aantrekkelijkheid van de markt
Aantrekkelijkheid van de ~MovePlex markt in
Utrecht
Concurrentiekracht:
Beoordeling:
Toe/uittreeddrempel
Substituten
Leveranciers
Afnemers

+
++
+
+

Concurrenten

++

Aantrekkelijkheid

+

Concluderend kan er gesteld worden dat
~MovePlex onderscheidend is en voldoende
sterktes kent om in deze sector en zowel in
de wijkgedeelten als stedelijk en provinciaal
van waarde te kunnen zijn. Dat het een niet-

geïnstitutionaliseerde maatschappelijke functie
wil wil bewerkstelligen is kenmerkend. De
samenwerkende partners binnen ~MovePlex
creëren een synergie, waar vervolgens win-win
situaties uit voortkomen, onder andere op het
gebied van scholing, training, talentontwikkeling,
ledenroulatie en –behoud.

Bijlage 2 Confrontatiematrix
Confrontatie Sterktes en Kansen

K1 – S1/ S2 – K1 / S3-K1
Met het sterke netwerk van ~MovePlex worden
klanten in de wijk, stad en regio bereikt.
~MovePlex is in staat met vernieuwend sport en
cultuuraanbod sportparticipatie te vergroten.
De verschillende sport- en cultuuraanbieders in
~MovePlex kunnen gezamenlijk effectiever het grote
klantpotentieel in de directe omgeving en regio
bereiken.

het krachtwijken beleid, collegebeleid en
provinciaal beleid. ~MovePlex heeft één contact
waarmee afspraken kunnen worden gemaakt.

S1-K5 / S2-K5 / S3-K5 / S3-K5 / S4-K5 / S5-K5
~MovePlex heeft experts in haar netwerk met
toegang tot ervaring in Europese subsidieaanvragen
en andere overheden en fondsen en is met haar
vernieuwend en voor jongeren aantrekkelijk
concept een interessant (voorbeeld)project
voor stimuleringsregelingen van overheden en
K2 – S1 / S3-K2 / S2 – K2 / S4-K2 / S5-K2
fondsen op het gebied van jongeren&bewegen,
Met deskundige partners is ~MovePlex een
jongeren&integratie en jongeren&werk-scholing.
aantrekkelijke partner voor de overheid in
De overkoepelende stichting en gezamenlijke
de planvorming en imagoverbetering van de
schaalgrootte stellen ~MovePlex in staat om
Merwedekanaalzone. Eén overkoepelende exploitant aanvragen te doen die de afzonderlijke aanbieders
maakt het voor de overheid interessant om zaken te alleen niet hadden kunnen doen.
doen.
S4-K1 / S4-K3
Vernieuwend concept van ~MovePlex is van
~MovePlex kan op korte afstand van doelgroep
positieve waarde voor de vorming van het
en onderwijsinstellingen voorzien in zeer gewenste
nieuwe imago van de Merwedekanaalzone.
stage en werkervaringsmogelijkheden waarvoor
Werkgelegenheid en aantrekkelijke vrijetijdsbesteding
brede aandacht is binnen het krachtwijkenbeleid.
voor jongeren zijn interessante thema’s voor het
imago van de Merwedekanaalzone en creëren
S5-K1
ook betrokkenheid van de directe omgeving bij de
~MovePlex voorziet in werkgelegenheid en levert
herontwikkeling.
een bijdrage aan het tegengaan van werkloosheid
in haar directe omgeving.
S1-K3 / S1–K4 / S2-K3 / S2-K4 / S3-K3 / S3-K4 /
S4-K4 / S5-K3 / S5-K4
Confrontatie Zwakten – Kansen
~MovePlex is door de sterke ontwikkelpartners,
Z1-K1– K5
de bundeling van klein maatschappelijk
De stedelijke ontwikkeling, het krachtwijkenbeleid,
initiatief en aansprekend actief vrijetijdsaanbod,
het collegeprogramma, provinciaal beleid,
werkervaringsmogelijkheden en werkgelegenheid
Europees beleid en fondsen en zetten allen in
voor jongeren (ook stimulering wijkeconomie),
op elementen waar ~MovePlex een positieve
een betrouwbare partij voor de uitvoering van

bijdrage aan levert. ~MovePlex kan deze
investeringsprogramma’s aanwenden om het
begrotingstekort te dekken.
Sterk argument is de grote behoefte waarin
~MovePlex kan voorzien bij klanten.
Z2-K1-K5
Het belang van klanten en stakeholders
(overheden, onderwijsinstellingen,
maatschappelijke organisaties, woningcorporaties)
in de omgeving zou moeten worden aangewend
om het ontwikkeltraject te versnellen.
Z3-K1-K5
Het maatschappelijk initiatief en de
maatschappelijke betrokkenheid van de
verschillende sport- en cultuuraanbieders
in ~MovePlex wordt door de stakeholders
gewaardeerd. De aanbieders moet tijd en ruimte
worden geboden om zich verder te ontwikkelen.
Z4-K1-K5
De Merwedekanaalzone en met name zone 5
heeft een matig imago. Het is van belang om wat
betreft de Koningin Wilhelminalaan in te zetten op
een bredere ontwikkeling dan alleen ~MovePlex.
Alle voormalige OPG panden aan de Koningin
Wilhelminalaan kunnen gezamenlijk een betere
imago verbetering realiseren. Mogelijk dat hier
meerdere functies kunnen worden gerealiseerd op
het terrein van Jongeren & bewegen & participatie
& integratie & werk en scholing. Mogelijk ook met
onderwijsinstelling in de directe omgeving.
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Z5 – K1-K5
Vechtsporten zijn erg in trek bij de allochtone
bevolking, maar hebben bij de autochtone
bevolking vaak een slecht imago. De potentie in
omliggende wijken, stad en regio is dan ook groot.
Er is een groot percentage inwoners met een nietNederlandse en niet-westerse achtergrond. Decision
makers bij overheden en fondsen zijn grotendeels
van autochtone afkomst. ~MovePlex zal met het
Martial Arts Centrum in moeten zetten op veel
voorlichting over de waarden van de vechtsporten
en kan dit aantonen met onder andere het Fight
Right Keurmerk.
Confrontatie Sterktes – Bedreigingen

S1 – B1-B5
~MovePlex moet haar deskundige partners
inschakelen om met name overheden ervan te
overtuigen dat zij ondanks de huidige obsta-kels
alles op alles moeten zetten om het bestemmingsplan aan te passen en ondanks de aanstaande
bezuinigingen toch de ontwikkeling van de
innovatieve doelstellingen van ~MovePlex te
stimuleren en te versnellen.
S2-B1
Het sportaanbod in de directe omgeving
van ~MovePlex is groot. Echter het sport- en
cultuuraanbod van ~MovePlex is nieuw in de
omgeving en daarmee aanvullend. ~MovePlex
moet samenwerken met de andere sportaanbieders
om gezamenlijk te streven naar een zo groot
mogelijke sportparticipatie. De exploitant van
~MovePlex maakt het mogelijk om ook voor
andere sportaanbieders een aantrekkelijk partner te
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zijn.
S3
De kosten van de locatie zijn hoog. Door middel
van samenwerking worden kosten bespaard en kan
~MovePlex van grotere maatschappelijke betekenis
zijn. Met één exploitant heeft ~MovePlex een betere
positie in bezuinigingsrondes.
De andere sporten en cultuuruitingen in ~MovePlex
heffen het negatieve imago van vechtsporten bij de
autochtone bevolking al deels op.
S4-S5
~MovePlex voldoet aan zoveel beleidsdoelstellingen
van overheden, zowel op het vlak van
maatschappelijke ontwikkeling, economische
ontwikkeling en stedelijke ontwikkeling. Al deze
programma’s zijn in principe stakeholder, waarvan
verwacht mag worden dat zij mee willen financieren
in de ontwikkeling en exploitatie van ~MovePlex.
Confrontatie Zwakten en Bedreigingen

Z1-Z2-B1-5
De rol van de ontwikkelaar van ~MovePlex is
van belang om de unieke samenwerking en kans
voor zowel de aanbieders maar ook de kans voor
de stakeholders om met ~MovePlex invullingen
te geven aan beleidsprioriteiten niet voorbij te
laten gaan. De ontwikkelaar moet werken aan
de oplossing van het begrotingstekort en het
commitment van interne en externe partijen
blijven verstevigen. Daarbij kan nu al geïnvesteerd
gaan worden in samenwerking met andere
sportaanbieders en het vergroten van didactische

en pedagogische vaardigheden, alsmede het
vergroten van de organisatorische capaciteit van de
~MovePlex.
Tegelijkertijd zou gewerkt moeten worden aan het
realiseren van een tijdelijke totale upgrade van
de voormalige OPG panden aan de koningin
Wilhelminalaan.
Samenwerking intern en extern kan al gerealiseerd
worden door in de aanloop naar de opening van
~MovePlex gezamenlijk te participeren in sport- en
cultuurprogramma’s, evenementen of festivals en
daarin ook de positieve kracht van de vechtsporten
uit te dragen.
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Lasten
Lasten
Realisatie skatevoorziening
inrichting
Realisatie 5 zalen
Magazijnvloer
opbouw / electriciteit
basisinrichting
Realisatie klimmuurhal / opslag
klimelementen
afscheidingsmuur
indeling opslag
Realisatie jongerenvoorziening Panna / Streetbasketball
basisinrichting
Realisatie grote zaal / circusruimte
basisinrichting
Realisatie kleedkamers / kantoren
Inrichting / aanpassingen ruimtes
Realisatie toiletten / douche units
aankoop toilet / douche units

Baten
Baten
Gemeente Utrecht
Programma Jeugd: Inrichting skatevoorziening The Yard
Programma Jeugd: projectmanagement
Eigen inbreng ondernemers: sportinrichting
Kwartiermaker januari t/m augustus 2011
Wijkbureau Zuidwest - wijkvoorziening

€
€
€
€
€

Provincie Utrecht

€ 100.000

Europese subsidie
125.000 van de totaal 450.000 Europese subsidie

€ 125.000

€

50.000

€
€
€

30.000
30.000
60.000

€
€
€

30.000
7.500
7.500

€

25.000

€

30.000

€

60.000

Fondsen
Oranjefonds
Stichting DOEN
Overige fondsen

€

35.000

Totaal

Overig
Buitenzijde pand - vervanging deuren
Vernieuwd verwarmingssysteem
Krachthonk
Opslag

€
€
€
€

20.000
30.000
25.000
10.000

projectmanagement jan - dec 2010
Kwartiermaker januari t/m augustus 2011
vergunningen
architect
Totaal

€ 30.000
€ 25.000
€ 10.000
€ 15.000
€ 530.000

50.000
30.000
30.000
25.000
50.000

€ 50.000
€ 50.000
€ 20.000
€ 530.000
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Lasten
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Baten
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