










MFA’s avant la lettre





























Onderzoek Kadaster MFA’s



Indicatie aantal MFA’s (bron: Kadaster)

aantal panden Totaal min Wonen

Gemeente 569 2.374.000

Stichting 129 588.000

Woningcorporatie 81 187.000

Gemengd 400 1.740.000

1179 4.889.000



Enquête gebruikers MFA’s



sheet(s) Gert-Jan 



sheet(s) Gert-Jan 



sheet(s) Gert-Jan 



sheet(s) Gert-Jan 



Organisatiemodellen MFA’s



Waar zit jouw MFA ?
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Organisatiegraad en slagkracht
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Flow



eigenaareigenaar

gebruikergebruiker gebruikergebruikergebruikergebruiker

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

serviceservice serviceservice serviceservice

serviceservice



eigenaareigenaar

gebruikergebruiker gebruikergebruikergebruikergebruiker

serviceservice

coöperatieve samenwerking

eigenaar verhuurt direct aan gebruikers; beheer gemeenschappelijke ruimte en 

facilitaire diensten worden geregeld door gezamenlijke serviceorganisatie

ICOON, Amersfoort



eigenaareigenaar

gebruikergebruiker
gebruiker-

exploitant

gebruiker-

exploitant
gebruikergebruiker

eerste onder gelijken

eigenaar verhuurt direct aan gebruikers waarvan één als ‘eerste onder gelijken’ de 

exploitatie van de ruimtes en diensten op ondernemende wijze regelt.

Lumen, Enschede



eigenaareigenaar

exploitantexploitant

gebruikergebruiker gebruikergebruikergebruikergebruiker

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



Waar zit jouw MFA ?

Organisatiegraad en slagkracht
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gebruikers doen het zelf

coöperatieve samenwerking

eerste onder gelijken

één kapitein op schip



De analyse



De school De kerk Het ziekenhuis

waar we vandaan komen ….



De multifunctionele accommodatie

waar we nu zitten ….



waar we heen gaan ….



instituut centraal

gebouw : activiteit = 1:1

aanbod uniform

mensen centraal

gebouw : activiteit = n:n

aanbod pluriform

de-institutionalisering / pluriformisering



instituut centraal

gebouw : activiteit = 1:1

mensen centraal

gebouw : activiteit = n:n

gebouw centraal

gebouw : activiteit = 1:n

MFAMFA

solitairsolitair

pluriformpluriform



Reviewsystematiek









Wees inventief, en hou vol


