
Waar zit jouw MFA ? 
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eigenaar 

gebruiker gebruiker gebruiker 

gebruikers doen het zelf 

eigenaar stelt ruimtes direct ter beschikking aan gebruikers die hun services zelf regelen; 
eventuele gemeenschappelijke  ruimtes en diensten worden verrekend via eigenaar 

service service service 

service 



eigenaar 

gebruiker gebruiker gebruiker 

service 

gezamenlijke serviceorganisatie 

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



eigenaar 

gebruiker 

gebruiker gebruiker 

primus interpares  

eigenaar verhuurt gehele object aan één van de gebruikers; deze is als primus 
interpares verantwoordelijk voor onderhuur en services aan andere gebruikers 

service 



eigenaar 

exploitant 

gebruiker gebruiker gebruiker 

één kapitein op schip 

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



Vier organisatiemodellen voor MFA’s 
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Uitgangspunten: 

 Situatie: locatie waar we aanwezig zijn 

 Ambities:  

o Meerwaarde creëren door 

samenwerking  

o Bruisend centrum van de wijk willen 

zijn 

o Efficiënt delen van ruimte en 

faciliteiten 

 Archetypisch organisatiemodel van jouw 

tafel 

1. Gebruikers regelen het zelf 

2. Gezamenlijke serviceorganisatie 

3. Primus interpares 

4. Eén kapitein op schip 

  

Opdracht: 

 Geef per ambitie aan: 

o Welke persoon/partij  is verantwoordelijk 

voor de realisatie van de betreffende 

ambitie? 

o Welke competenties en middelen heeft 

deze daarvoor nodig? 

o Wat gebeurt er als ambitie niet wordt 

gerealiseerd? 

o Welke interventies zijn dan denkbaar en 

door wie? 

 Bespreek de voor- en nadelen van jouw 

archetype en geef archetype aan dat wellicht 

beter bij ambities past.  

 Geef praktijkvoorbeeld(en) van eigen archetype 

Opdracht subgroepen Samen onder één dak 
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Welke interventie 
is mogelijk 
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Praktijkvoorbeeld(en) eigen archetype 
 
 
 



Bezoekersperspectief score 
laatste 12 mnd 

score 
12 mnd daarvoor 

referentie 

waardering van locatie en bereikbaarheid 

waardering van gebouw en inrichting 

waardering van gastvrijheid en horeca 

waardering van activiteiten en diensten 

betekenis voor sociale samenhang 

betekenis  voor persoonlijke ontwikkeling 
leeftijd 
 
• tot en met 15 jaar 
• 16 - 25 jaar 
• 26 – 50 jaar 
• 51 – 75 jaar 
• 76 en ouder 
 

(belangrijkste) doel 
 
• werk 
• vrijwilligerswerk 
• cursus / les 
• verenigingsactiviteit 
• evenement 
• voor gezelligheid 
• anders 




