
Opzet Simulatiemodel 
Exploitatie Wijkvoorzieningen 



gehele keten in samenhang benaderen met 

perspectief op sluitende exploitatie (voor elke rol) 

 

 

Gehele keten centraal 

gebruiker > 0 eigenaar > 0         exploitant > 0 



Eerst optimaliseren rollen daarna kiezen van (beste) 

partijen 

 

gebruiker eigenaar         exploitant 

Eerst rollen, dan partijen 

gem. vastgoedbedrijf stichting opbouwwerk 

belegger bewonersgroep scholen 

woningcorporatie ondernemer kinderopvang 

instelling welzijnsorganisatie bibliotheek 

enz. enz. enz. 



starten bij waarde huisvesting voor (eind)gebruiker 

(in plaats van bij kosten van gebouw) 

 

gebruiker > 0 eigenaar > 0   exploitant > 0 

Starten vanuit waarde 

eindge-
bruiker 



exploitant 
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gebruikers 
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incidentele 
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periodieke 
gebruikers 

huur (ROZ) 

zaalhuur 

Contractuele relaties 

nevenhuur 



vastgoed 
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zalen 
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gebruikers 
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periodieke 
gebruikers 

Opbouw Referentiemodel 



Ordening gebruikersexploitatie 

gebruiker 1 gebruiker 2 gebruiker 3 

ruimte  x x x 

waarde - gebruikswaarde x x x 

kosten x x x 

resultaat x x x 



Ordening zalenexploitatie 

exploitant 

ruimte x 

waarde – exploitatiewaarde x 

kosten  x 

resultaat x 



Ordening vastgoedexploitatie 

eigenaar 

ruimte x 

waarde – beleggingswaarde x 

investeringskosten x 

resultaat x 



(ruimte)behoefte centraal 

Kinderopvang Onderwijs Cursussen totaal 

behoefte eenheid kindplaats kind cursusplaats 

aantal 100 500 50 

m2 / eenheid 7,5 5,5 7,5 

theoretisch nodig m2 BVO 750 m2 2.750 m2 375 m2 3.875 m2 

de case 



Wat is dat waard? 

Kinderopvang Onderwijs Cursussen totaal 

gebruik eenheid kindplaats kind cursusplaats 

capaciteit 100 500 50 

voor gebruiker omzet/eenheid € 9.000 - € 4.000 

% huisvesting 12,5% 25% 

bijdrage/eenheid  € 1.125 € 250 
(ca MI-norm) 

€ 1.000 

voor gemeente bijdrage/eenheid  - € 750 € 250 

benutting % 80% 90% 60% 

totaal per jaar € 90.000  € 450.000 € 37.500 € 577.500 

40 weken x 20 
uur x € 5,- 

inkoopbudget 



Welk ruimtegebruik 

Kinderopvang Onderwijs Cursussen totaal 

verdeling eigen 100% 100% 100% 3.875 m2 

ander 0% 0% 0% 0 m2 

gedeeld 0% 0% 0% 0 m2 

praktisch nodig m2 BVO 3.875 m2 
(100%) 

ieder 

apart 

neven 

gebruik 
samen 

delen 
actieve 

verhuur 

100% ex- 

ploitatie 

omzethuur: € 103,- / m2 BVO 
invest. ruimte: € 1.620,- / m2 BVO 

€ 577.500 



Mogelijke opbouw 

huur € / m2 BVO € 103,00  

onderhoud (gebruiker) € / m2 BVO € 4,93  

schoonmaak € / m2 BVO € 11,36  

energie en water € / m2 BVO € 15,78  

beheer en toezicht € / m2 BVO € 7,10  

overig (alarm, verz., heffingen) € / m2 BVO € 3,34  

totaal per m2 € / m2 BVO € 145,50  

totaal voor 3.875 m2 €  € 575.000 



Welk ruimtegebruik 

Kinderopvang Onderwijs Cursussen totaal 

verdeling eigen 50% 100% 100% 3.500 m2 

ander 50% 0% 0% 0 m2 

gedeeld 0% 0% 0% 0 m2 

praktisch nodig m2 BVO 3.500 m2 
(90%) 

ieder 

apart 

neven 

gebruik 
samen 

delen 
actieve 

verhuur 

100% ex- 

ploitatie 

omzethuur: € 119,- / m2 BVO 
invest. ruimte: € 1.910,- / m2 BVO 

€ 577.500 



Welk ruimtegebruik 

Kinderopvang Onderwijs Cursussen totaal 

verdeling eigen gebruik 50% 75% 0% 2.437,5 m2 

nevengebruik 25% 0% 0% 0 m2 

gedeeld gebruik 25% 25% 100% 687,5 m2 

praktisch nodig m2 BVO 3.125 m2 
(80%) 

ieder 

apart 

neven 

gebruik 
samen 

delen 
actieve 

verhuur 

100% ex- 

ploitatie 

omzethuur: € 134,- / m2 BVO 
invest. ruimte: € 2.200,- / m2 BVO 

€ 577.500 



Welk ruimtegebruik 

Kinderopvang Onderwijs Cursussen totaal 

verdeling eigen gebruik 50% 75% 0% 2.437,5 m2 

nevengebruik 25% 0% 0% 0 m2 

gedeeld gebruik 25% 25% 100% 1.437,5 m2 

praktisch nodig m2 BVO 3.875 m2 
(100%) 

ieder 

apart 

neven 

gebruik 
samen 

delen 
actieve 

verhuur 

100% ex- 

ploitatie 

omzethuur: € 142,- / m2 BVO 
invest. ruimte: € 2.350,- / m2 BVO 

€ 577.500 



Actieve verhuur 

exploitant 

ruimte   netto verhuurbaar 850,0 m2 

ontmoeting (horeca) 212,5 m2 

overig  375,0 m2 

m2 BVO 1.437,5 m2 

gebruikstijd dagdelen per week 15 

Fte extra 1,0 

bezetting vaste gebruikers 30% 

periodiek gebruik 15% 

incidenteel gebruik 10% 

55% 

bezoekers (bij gebruik van 0,3 pers./m2) 105.000 

horecaomzet pp € 0,75 



Wat levert dat op 

exploitant 

Opbrengsten zalenverhuur (30% + 25%) € 315.000 

horeca € 50.000 

Kosten huur (142,- /m2) -€ -205.000 

facilitair (ook inventaris) € -85.000 

management € -50.000 

saldo € 25.000 



En het vastgoed? 

eigenaar 

ruimte eigen domein 2.437,5 

gedeeld domein 1.437,5 

totaal m2 BVO 3.875,0 

parameters discontovoet 5,25% 

kosten- / huurstijging 3% / 2% 

looptijd  40 jaar 

bedrijfswaarde bij huur € 142,- € 8,3 miljoen 

investeringsruimte incl. grond € 2.350 per m2 



omzethuur: € 142,- / m2 BVO 
invest. ruimte: € 2.350,- / m2 BVO 

omzethuur: € 134,- / m2 BVO 
invest. ruimte: € 2.200,- / m2 BVO 

Conclusie: ruimte delen loont 

ieder 

apart 

neven 

gebruik 
samen 

delen 
actieve 

verhuur 

100% ex- 

ploitatie 

omzethuur: € 119,- / m2 BVO 
invest. ruimte: € 1.910,- / m2 BVO 

omzethuur: € 103,- / m2 BVO 
invest. ruimte: € 1.620,- / m2 BVO 



Ambitie 


