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Projectvoorstel Referentiemodellen Exploitatie Wijkvoorzieningen 

 

Op basis van Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2013 (een agenda van het werkveld) heeft 

Bouwstenen samen met partners en betrokken brancheorganisaties  het initiatief genomen voor het 

project Referentiemodellen Exploitatie Wijkvoorzieningen.  

Kern van dit voorstel is om – samen met het werkveld - een set doordachte en haalbare  referenties 

te ontwikkelen voor de clustering van wijkvoorzieningen.  

 

Er zijn verschillende motieven om voorzieningen te clusteren. In de praktijk worden de volgende 

motieven het meest genoemd: 

 clustering brengt bewoners en dienstverleners bij elkaar; 

 clustering biedt mogelijkheid om ruimten en faciliteiten te delen. 

 

Dit is de theorie; maar wat is de praktijk? Op die praktijk is veel aan te merken: 

 clustering is duur; zowel de investerings- als de exploitatiekosten zijn vaak hoog; 

 clustering levert weinig op; doorgaans zijn de bezettingsgraden  laag en ook de 

maatschappelijke meerwaarde wordt meer dan eens betwist. 

 

Kan de praktijk de belofte van geclusterde voorzieningen waarmaken?  Bouwstenen en haar partners 

geloven van wel.  

 

Er is behoefte aan een houvast die laat zien onder welke omstandigheden clustering van 

voorzieningen wel en niet rendabel is.  

 bij nieuwbouw en verbouw is een dergelijke houvast gewenst om alternatieven te kunnen 

onderscheiden en afwegen; 

 in bestaande situaties stelt deze houvast partijen in staat om de performance te toetsen en 

te optimaliseren. 

 

Er is veel onderzoek verricht en er zijn veel instrumenten ontwikkeld. Toch ontbreken 

gezaghebbende referenties die laten zien dat het (echt) kan. Samen met haar partners wil 

Bouwstenen deze referenties ontwikkelen.   
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Welke referentiemodellen 

 

Er bestaan verschillende manieren om voorzieningen te clusteren. Hieronder worden drie modellen 

onderscheiden die principieel verschillen ten aanzien van ambitieniveau en organisatiegraad.  We 

noemen ze naar Utrechts voorbeeld: 

 Lite 

 Medium 

 XL 

 

 

Elk van deze modellen  heeft een eigen bedrijfskundige karakteristiek waarbij steeds geldt dat 

ambitieniveau en organisatiegraad in evenwicht dienen te zijn. Als er sprake is van een hoge ambitie 

en een lage organisatiegraad dreigt een ‘burn out’. Als er sprake is van het omgekeerde dreigt een 

‘bore out’ 

 

 Lite  Medium  XL  

Gemeenschappelijk domein  Niet of zeer beperkt (0-
20%)  

Gedeeltelijk 
(20% - 80%)  

Geheel of bijna geheel 
(80-100%)  

Profilering Decentraal  Dual branding  Centraal  

Organisatieprincipe Coördinatie Joint venture  One firm concept  

Referenties uit retail Winkelcentrum  Shop-in shop  Warenhuis  

Voorbeelden  Timorplein 
?  

? 
?  

Seats2meet 
OBA 

http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/fileswijkplaats/Routekaart%20MFA%27s%20versie%202.1%20definitief%2013%20november%202012.pdf


 
 
 

2013  Ontwikkeling Referentiemodellen 

 

3 

Wat is scope 

 

De scope van de referentiemodellen omvat zowel de gebouwexploitatie als de gebruiksexploitatie.  

Het is essentieel dat beide exploitaties in samenhang worden bezien, anders dreigt een ‘split 

incentive’. De partij die verantwoordelijk is voor de investering, de eigenaar, krijgt een andere belang 

dan de partij die verantwoordelijk is voor de operationele exploitatie. Door de (kostendekkende) 

huur als een variabele ‘schakel’ te zien tussen beide exploitaties ontstaat een samenhangend beeld 

van de totale performance. 

 

 

 

Voor de onderscheiden referentiemodellen zal steeds een gebouw- en een gebruiksexploitatieopzet 

worden gevuld. Die ‘vulling’ zal gebaseerd worden op: 

 wat de huidige praktijk als best practise laat zien; 

 wat experts aan verbetermogelijkheden aanreiken. 

 

Waar bouwen we op voort 

 Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed, de Kopgroep, oktober 2008 

 Schoolgebouw te huur, Servicecentrum Scholenbouw, januari 2010 

 Toolkit voor ondernemerschap, MFA Lab, juli 2011 

 Benchmark Primair Onderwijs, Hevo, 2011 

 en andere publicaties 

 

http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/fileswijkplaats/Zo_rekenen_we_aan_maatschappelijk_vastgoed_A5.pdf
http://www.scsb.nl/schoolgebouw-huren.html
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/fileswijkplaats/MFA%20LAB%20boek.pdf
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Wat is aard van het eindresultaat 

 

We streven  naar een gezaghebbende publicatie die zowel door het werkveld als hun 

brancheorganisaties wordt gedragen.  met de volgende inhoud 

 inleiding met probleemstelling en introductie referenties 

 per referentie 

o algemene typering van programma, organisatie en ruimtelijke opbouw 

o gebouwexploitatie met toelichting 

o gebruiksexploitatie met toelichting 

 sleutelkwesties (hoe kan het beter en slimmer) over bijvoorbeeld: 

o ruimtelijke typologie 

o personeel en organisatie 

o verhuur van zalen en werkplekken 

o juridische vormgeving van (ruimte)gebruik 

o proces en aanbesteding 

o e.d. 

 bijlagen met verantwoording en verwijzingen 

 

Inhoudelijke resultaten zullen ook via web worden ontsloten. 

 

Bij publicatie wordt gedacht aan een verzorgd boekje op A5-formaat met circa 80 bladzijden; oplage 

5000. 

 

 De  resultaten worden actief ingebracht en besproken in de uiteenlopende netwerken die binnen 

Bouwstenen functioneren en gepresenteerd tijdens het  jaarlijkse  Bouwstenen  congres . 

 

De aan Bouwstenen gelieerde brancheorganisaties hebben toegezegd om de resultaten actief bij hun 

achterban onder de aandacht te brengen. 
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Welke stappen worden gezet 

 

Stap 1: opstarten (maart en april 2013) 

 opstellen projectvoorstel 

 werven deelnemers (casushouders, experts, sponsors) 

 startbijeenkomst: 8 maart Utrecht 

 

Stap 2: fundament leggen (april 2013) 

 typeren en beschrijven referentiemodellen 

 ontwikkelen van generieke exploitatieformats voor gebouw- en gebruiksexploitatie 

 expertmeeting: 5 april Amsterdam 

 

Stap 3: het veld in (mei en juni 2013) 

 verzamelen, vergelijken  en analyseren data 

 verdiepingssessies aan de hand van representatieve casussen 

 modelleren referentiemodellen 

 lokale sessies: data nader te bepalen 

 

Stap 4: samenvoegen (juni en september  2013) 

 toetsen en verdiepen referentiemodellen, onder andere via netwerken van Bouwstenen  

 uitwerken sleutelkwesties door (samenwerkende) experts geprojecteerd op 

referentiemodellen 

 projectbijeenkomst: september 2013 

 

Fase 5: presenteren (september en oktober 2013) 

 bundelen resultaten in publicatie en op web 

 presentatie en aanbieding op congres Bouwstenen 

 congres: november 2013 

 

Een projectteam zorgt voor inhoudelijke en operationele voortgang: 

 Marc van Leent, de Wijkplaats, projectleider 

 Melger Seebregts, PMB Amsterdam 

 Ivo Schalkwijk, Hogeschool Utrecht, stagiair 
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Meedoen kan op verschillen de wijze 

 

Door gegevens te  leveren 

Partijen stellen gegevens beschikbaar van een gerealiseerde of vergevorderde casus ten aanzien van  

 programma, organisatie en ruimtelijke opbouw 

 gebouwexploitatie 

 gebruiksexploitatie  

Projectteam reikt checklist aan voor deze gegevens en levert ondersteuning bij het ordenen van deze 

gegevens. 

 

Door specifieke expertise beschikbaar te stellen 

Personen brengen hun specialisme in  

 door te participeren in één of meer lokale sessies rond specifieke casussen. 

 door een sleutelkwestie voor zijn of haar rekening te nemen en daarover – alleen of samen 

met derden - een hoofdstuk voor de beoogde publicatie te schrijven 

Projectteam zal uitgangspunten voor hoofdstukken nader bepalen. 

 

Door een casus in te brengen 

Partijen brengen een casus in die tijdens een lokale sessie wordt geanalyseerd door projectteam en 

experts en tevens wordt gespiegeld aan de te ontwikkelen referenties. De inzichten en 

aanbevelingen worden samengevat op één A4. 

Voor deze activiteit wordt een extra bijdrage gevraagd van  

 € 2.500,- voor partners en (andere) deelnemers aan de Bouwstenen netwerken ; 

 € 5.000 voor niet-partners die voor de duur van een jaar tevens partner worden. 

 Op deze wijze profiteren de casushouders van de laatste inzichten en wordt ook de ontwikkeling van 

de referentiemodellen gefinancierd. 

 

Op andere wijze? 

Bouwstenen staat open voor partijen die anders dan hiervoor genoemd, willen bijdragen aan de 

ontwikkeling van de referentiemodellen. 
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Bijlage 1: overzicht casussen 

 

casus plaats contactpersoon 
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Bijlage 2: voorbeeld van referentiemodel voor Buurthuis uit publicatie Kosten en opbrengsten van 

Wijkondernemingen (alleen gebruiksexploitatie, geen gebouwexploitatie) 
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