
‘Samen onder 1 dak’

Maarsen: 1-10-19



Programma

• Onderwerp 1
• Onderwerp 2
• Lunch
• In gesprek met…

• 14.00u Aftrap

• 14.10u Startsituatie; wat nemen we mee? 
Resultaten uit de bijeenkomst in Vathorst 
en wat brengen de juridisch inzichten 
over eigendom?

• 14.30u Interactieve workshops:
• Programmering
• Betrokkenheid
• Samenwerking

• 15.30u Op weg naar houvast: werken aan een 
afwegingskader; welke vragen moeten er 
worden beantwoorden?

• 16.00u Afsluiting



Wat nemen we mee?
Wat is een MFA:
Doelen
• samen werken onder één dak
• delen van ruimte en faciliteiten (besparen)
• ontmoetingsplek voor buurt of wijk

Veel voorkomende type MFA’s
• onderwijs en opvang als kern (Brede school / IKC)
• culturele functies als kern (theater, bibliotheek, e.d.)
• wijkcentrum plus / Kulturhus
• en andere combinaties
• ?



Vier perspectieven

samenleving
maatschappelijk 

rendement

exploitant
operationeel 
rendement

gebruiker
gebruiksrendement

eigenaar
vastgoedrendement MFA



Organisatiegraad
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over samenhang tussen ambitie en organisatie

Burn out

Bore out
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één kapitein op 
schip

coöperatieve 
samenwerking

vier basismodellen

gebruikers 
doen het zelf



gebruikers doen
het zelf

eerste onder
gelijken

coöperatieve 
samenwerking

één kapitein op 
schip

eenheidverschei-
denheid

vier basismodellen



eigenaar

gebruiker gebruikergebruiker

gebruikers doen het zelf

eigenaar stelt ruimtes direct ter beschikking aan gebruikers die hun services zelf 
regelen; indien nodig worden facilitaire taken onderling verdeeld.

Marco Polo, Utrecht

service service service

service



eigenaar

gebruiker gebruikergebruiker

service

coöperatieve samenwerking

eigenaar verhuurt direct aan gebruikers; beheer gemeenschappelijke ruimte en 
facilitaire diensten worden geregeld door gezamenlijke serviceorganisatie

ICOON, Amersfoort



eigenaar

gebruiker gebruiker-
exploitantgebruiker

Eerste onder gelijken

eigenaar verhuurt direct aan gebruikers waarvan één als primus inter pares de 
exploitatie van de ruimtes en diensten op ondernemende wijze regelt.

Lumen, Enschede



eigenaar

exploitant

gebruiker gebruikergebruiker

één kapitein op schip

eigenaar verhuurt gehele object aan een professionele  dienstverlener die als een 
kapitein op een schip eindverantwoordelijk is voor gang van zaken.

Holstohus,  Olst
IKC het Timpaan, Wehl





Wat zijn de Juridische inzichten? 

• Alles kan; contractuele vrijheden
• Organisatie uitdaging
• ….



Aan de slag met programmering

• Doelstelling - formuleren
• Rolverdeling – Wie doet wat?



Aan de slag met samenwerken

• Doelstelling - formuleren
• Rolverdeling – Wie doet wat?



Aan de slag met verbinden

• Doelstelling – formuleren
• Rolverdeling – Wie doet wat?



Conclusie: een mooi slotwoord
Bedankt
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