
EEN NIEUWE WERKWIJZE
HKB URBAN PRODUCERS

Nederland heeft de laatste jaren een stortvloed aan ‘projecten’ gehad, waarvan slechts 
een gering deel is uitgevoerd. Zonde van het geld, de inspanning en de creativiteit. Maar 
de tijd van verspilling is voorbij.

VOORDELEN

Verlaagde kosten. 
De kosten worden verdeeld over de 
gezamenlijke opdrachtgevers,
waardoor u goedkoper uit bent.

Verhoogd draagvlak
Doordat de belangrijkste 
stakeholders in het proces worden
opgenomen, wordt ieders standpunt 
meegenomen wat het draagvlak voor 
het resultaat verhoogt.

Versnelde processen 
Door een strak plan van aanpak en 
het gecreëerde draagvlak kan het 
planproces in zijn geheel versneld 
worden doorlopen.

IN EEN NOTENDOP

HKB Urban Producers hanteert een
aanpak van collectief opdrachtgever-
schap waarmee de kosten voor op-
drachtgeverschap drastisch worden
teruggebracht. In een notendop gaat
dat als volgt:

1. signaleren van de opgave met een
aantal belanghebbenden;

2. benoemen van de opgave en op-
stellen
plan van aanpak door HKB;

3. starten van het project en samen
de kosten delen.
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NIEUWE AANPAK VOOR EEN 
NIEUWE MAATSCHAPPIJ

De overheid laat vraagstukken liggen
omdat er geen geld of draagvlak is.
Bewoners en ondernemers hebben
goede ideeën, maar missen de kennis
en mogelijkheid tot fi nanciering om 
een goed plan tot
uitvoering te brengen.
Urban Producers helpt.

WWW.HKBU.NL

Urban Producers
www.hkbu.nl
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MAKE IT HAPPEN
HKB URBAN PRODUCERS

GEMAK

Initiatiefnemers kunnen een idee aan-
dragen via de website. Er wordt door
ons onderzocht of het een haalbaar
project is.
Vervolgens worden belanghebbende
partijen gezocht die bereid zijn om 
de initiatieven fi nancieel te steunen. 
De deelnemers kunnen zelf aangeven 
voor welk investeringsbedrag en bij-
behorende rol ze willen instappen.
Tot het moment dat de fi nanciering
voor 100% rond is, zijn de ingezette
bedragen van de deelnemers te kwa-
lifi ceren als toezeggingen. 

Het helpt de ambities scherp te krijgen, hoe daar een concreet initiatief uit te destilleren 
is en met welke partijen het initiatief uiteindelijk tot een haalbaar geacht project om te 
vormen is.

Get rid of banks and build up a 
modern fi nancial world! - Rainer Lenz 
(2011)

We have to think of new ways to 
unlock capital for the business that 
can adress social challenges, while 
still protecting investors from bad 
investments - Anthony Bugg-Levine 
(2011)

Perhaps crowdfunding can help 
restore the magic by freeing 
entrepeneurship from the taint of Big 

Finance - Reihan Salam (2011)

Bij een fi nanciering van 100% worden
de toezeggingen beschouwd als een
betalingsverplichting en bevindt een
idee zich in de uitvoeringsfase. Op
deze manier zijn de kosten (en als
gevolg daarvan ook de risico’s) per
partij aanzienlijk lager dan wanneer
de deelnemers dergelijke projecten
alleen zouden moeten uitvoeren.
Met de deelnemers, experts en de
gemeente worden vervolgens ideeën
uitgewerkt tot een haalbaar plan.

Voor meer info zie www.hkbu.nl.

Ik heb een goed idee dat ik 
wil uitvoeren

Samen financierenGoed idee!

Aan de slag!

- Maar hoe moet dat dan?
- En hoe wordt dat betaald?

HKB Urban Producers zoekt 
belanghebbenden en kennis bij 
elkaar


