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Voorwoord 
Voor u ligt het resultaat van negen maanden afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd ter afronding van mijn studie 
Construction Management & Engineering aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Mijn interesses voor het afstudeeronderzoek lagen bij onderwerpen als binnenstedelijke herstructurering en 
waardecreatie. Zeer brede begrippen die afgebakend dienden te worden. Na een voortraject van wikken en wegen 
betreffende actuele thema 's over deze onderwerpen, heb ik gekozen voor ' 11rd cre tJ met rr scha o liJ 
v oed . Het rapport beschrijft hierbij de maatschappelijke meerwaarde van multifunctionele accommodatie op 
leefbaarheidaspecten. Hierbij speelt waardecreatie van wijken een belangrijke rol. Het rapport biedt een handreiking 
om te sturen op deze meerwaarde. 
Het onderwerp is momenteel een erg actueel thema . Ik heb dan ook vele positieve reactie gekregen betreffende dit 
onderzoek. Verschillende praktijkdeskundigen zijn hier actief mee bezig, zo ook de RO groep. De RO groep is het 
bedrijf waar ik mijn afstudeeronderzoek heb mogen uitvoeren. RO groep is gespecialiseerd in ruimtelijke 
ontwikkelingen en adviseert partijen omtrent deze ontwikkelingen 

Graag wil ik in dit voorwoord gebruik maken om mensen te bedanken. 

Met betrekking tot het afstuderen wil ik allereerst mijn begeleiders, Hans Kleine, Bert van Eekelen en Wim Schaefer 
bedanken voor de ondersteuningen, betrokkenheid, delen van hun kennis en vooral hun kritische blik op mijn 
resultaten en bevindingen. Daarnaast ook Ingrid de Bruijn voor het beantwoorden van al mijn vragen. Als laatste wil 
ik mijn afstudeerkring, mede studenten en docenten bedanken voor een onvergetelijke periode, zowel leerzaam als 
erg gezellig . 

Verder wil ik mijn begeleider, Daan Bours van RO groep bedanken voor zijn kritische blik, zijn inzichten, nuttige 
schrijftips en het delen van zijn kennis op het gebied van Maatschappelijk vastgoed en waardecreatie. Daarnaast wil 
ik alle collega's vanROgroep bedanken voor de fijne werksfeer en alle leuke momenten . 

Daarna wil ik de geïnterviewden die input hebben geleverd voor mijn onderzoek ook bedanken voor hun tijd en 
moeite. Zonder deze input zou het onderzoek niet geslaagd zijn. 

Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun support, interesse, maar vooral hun gezelligheid en 
ondersteuning tijdens mijn studie. In het bijzonder wil ik mijn ouders en vriend bedanken voor hun luisterend oor en 
onvoorwaardelijke steun. 

Dit rapport bestaat uit een onderzoeksverslag met bijlagen. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit rapport en mochten er nog vragen zijn kunt u uiteraard contact met mij 
opnemen. 

Maastrtcht, JUni 2007 
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Samenvatting 

De komende jaren vinden grootschalige en kleinschalige stedelijke herstructureringsopgaven plaats van 
aandachtswijken . Deze herstructureringsopgaven hebben tot doel het verbeteren van de leefbaarheid en de 
marktpositie van de wijk. Herstructurering bestaat uit 3 pijler: sociaal, economisch en ruimtelijk. In dit onderzoek 
staat de Multifunctionele accommodatie centraal. Deze voorziening is een sociaal-ruimtelijke interventie. Verwacht 
wordt dat deze Multifunctionele accommodatie een meerwaarde levert aan deze aandachtswijken. Hierbij gaat het 
om de maatschappelijke meerwaarde, met name gericht op de leefbaarheid. De bewoners zijn het meetinstrument 
bij het bepalen van de meerwaarde op de leefbaarheid. 

Probleembeschrijving 
Ondanks dat men verwacht dat multifunctionele accommodaties meerwaarde creëren voor wijken is het nog steeds 
onduidelijk wélke meerwaarde multifunctionele accommodaties leveren . 

Het doel van het onderzoek is dan ook inzicht verschaffen in de meerwaarde van multifunctionele accommodaties bij 
stedelijke herstructurering van achterstandswijken. Daarbij zal een handreiking worden gegeven in de vorm van een 
instrument om deze meerwaarde te bereiken. Dit instrument moet er voor zorgen dat de gestelde meerwaarde wordt 
bereikt, zodat duidelijk wordt welke en hoe meerwaarde bereikt kan worden . 

Multifunctionele accommodaties (MFA) 
Hét kenmerk van een MFA is samenwerking. Hierbij gaat het om inhoudelijke en fysieke samenwerking. Een MFA kan 
optimaal functioneren als de basiselementen: inhoud, vastgoed en operationeel management, allen aanwezig zijn. 
Hierbij verbindt het operationeel management de inhoud met het vastgoed . Daarnaast is het van belang dat er 
aandacht is voor de gestelde doelen . Doelen zijn gericht op het behalen van bepaalde meerwaarde. Als laatste is het 
belangrijk dat het proces van de gebruiksfase is opgedeeld in samenwerkingsorganisatie, beheer & exploitatie en 
ontwikkeling inhoud & programma . Hiermee kan extra steun gegeven worden aan het optimaal functioneren van de 
MFA doordat de eerder gestelde aspecten hierbij worden ondersteund en meer worden gestuurd. 

Waardefactoren wijken 
Om te weten in welke mate MFA's voor een aandachtswijk meerwaarde creëren, moet allereerst een onderlegger 
worden gecreëerd van verschijningsvormen waarop een MFA meerwaarde moet bereiken . Hierbij gaat het om 
waardefactoren met betrekking tot leefbaarheid. Leefbaarheid is geen nieuw fenomeen. Leefbaarheid wordt steeds 
meer een verzamelbegrip voor alles wat mis is in de leefomgeving van de bewoners. Leefbaarheid weerspiegelt dan 
ook een totaal oordeel over de leefomgeving van bewoners. 

De waardefactoren van leefbaarheid, geformuleerd vanuit het oogpunt van de bewoners, bestaan uit de volgende 
drie categorieën: 

De sociale leef kwaliteit, met als subcategorie: Bewoners, sociale cohesie en omgang bewoners 
De fysieke leef kwaliteit, met als subcategorie: Gebouwen en voorzieningen 
Overlast, met als subcategorie : veiligheid & criminaliteit en verstoring. 

Elke subcategorie heeft zijn eigen verschijningsvormen waarop de meerwaarde bepaald kan worden . 

Doordat de sociale pijler de rode lijn vormt in dit onderzoek wordt voornamelijk op de verschijningsvormen van de 
sociale leefkwaliteit meerwaarde bereikt. 
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Meerwaarde MFA 
Vaststaat dat een MFA meerwaarde levert voor een wijk . Zoals gezegd bereikt een MFA voornamelijk meerwaarde op 
verschijningsvormen van de sociale leefkwaliteiten. De verschijningsvormen die het meest naar voren gekomen zijn : 
betrokkenheid, bevordering sociale cohesie in het algemeen, de tevredenheid over de wijk en de diversiteit van de 
wijk . 

Naast meerwaarde op de sociale leefkwaliteit creëert de MFA ook meerwaarde op overlast. Hierbij gaat het om de 
verschijningsvormen: vermindering overlast en vernielingen . In veel mindere mate bereikt een MFA meerwaarde op 
de fysieke leefomgeving. Dit is te verklaren uit het feit dat een MFA voornamelijk gericht is op de bewoners en hun 
omgeving . Deze interventie is minder gericht op gebouwelijk niveau, de fysieke leefkwaliteit. 

Naast het bereiken van meerwaarde op de verschijningsvormen van leefbaarheid, creëren MFA's ook meerwaarde op 
ander gebieden . Hierbij gaat het voornamelijk om de meerwaarde voor de participanten in de MFA, denk aan : 
Samenwerking participanten, versterken functies, beter aan bod en sneller doorstroming door kortere lijnen . 

Naast positieve meerwaarde creëert de MFA ook onbewust negatieve meerwaarde. De negatieve meerwaarden zijn: 
Schaalvergroting, institutionalisering, herkenning van wijken . Het is belangrijk deze te weten om hier rekening mee 
te houden en zo mogelijk deze te verminderen of weg te nemen. 

Sturing meerwaarde MFA 
Gezegd moet worden dat het niet automatisch zo is dat een MFA altijd de bovengenoemde meerwaarden leveren . De 
meerwaarde kan alleen bereikt worden als een MFA optimaal functioneert en de doelstellingen wordt behaald. Om dit 
te realiseren zijn een aantal stuurparameters van belang. Deze parameters hebben invloed op het bereiken van de 
meerwaarde. De belangrijkste onderwerpen waarvan de stuurparameters zijn afgeleid, zijn: 

De basiselementen : Inhoud, vastgoed en operationeel management 
Het beheersaspect, operationeel management 
De inhoud 
De samenwerking 
Doelstellingen 

De stuurparameters sluiten aan op de belangrijkste aspecten van een MFA. Denk hierbij aan, samenwerking, de 
basiselementen en de doelstellingen. Gezegd kan worden dat de totstandkoming van een MFA veel invloed heeft op 
het gebruik en daardoor ook op het bereiken van de meerwaarde. 

Handreiking MFA-KOMPAS 
Om de uiteindelijke meerwaarde te bereiken is het noodzakelijk dat een MFA goed functioneert en dat de doelen 
worden bereikt. Om dit te behalen kan de MFA gezien worden als een organisatie . Een model om deze organisatie 
optimaal te laten functioneren en richting te geven aan de gestelde doelen is het 7s model van Me Kinsey . Het 7s 
model bestaat uit 7 s-factoren die van invloed zijn op elkaar. Samen zijn dit volgens McKinsey dé elementen van een 
organisatie. In combinatie vormen ze dan ook een effectief kader om de organisatie en de activiteiten te beoordelen 
en te analyseren. 

Aan de hand dit model kan een MFA worden opgezet. Per bouwsteen kan worden aangegeven welk aspect van een 
MFA hierbij hoort, dit resulteert in de MFA-KOMPAS [fig 0 .1]. 
Significante waarden : -7 Opbrengsten (sociale) leefkwaliteit. 
Strategie: -7 Afstemming Doelstellingen. 
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Structuur: 
Systemen: 
Stijl v/h management: 
Staf: 
Sleutelvaardigheden: 

W M.M. Frijns 

Top-down. 
Operationeel management. 
Integrale samenwerking. 
Professionals. 
Versterken functies. 

Per aspect kunnen randvoorwaarde worden opgesteld die voortkomen uit de stuurparameters. 

Fig 0.1: MFA-KOMPAS- 7s model 

Juni ' 07 

De MFA-KOMPAS kan gezien worden als handreiking in de vorm van een instrument om te komen tot een optimaal 
functionerende MFA met het behalen van de gestelde doelen. Tevens kan een specifieke MFA geprojecteerd worden 
op deze MFA-KOMPAS waardoor knelpunten kunnen leiden tot veranderingen. 
De MFA-KOMPAS kan daardoor gebruikt worden: 

Handreiking 
'Eye-opener' 
Check 

Een goed functioneren multifunctionele accommodatie is niet zomaar iets, dat zorgt voor inspanning! 
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1 Inleiding 

Dit rapport is het resultaat van het onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van Multifunctionele 
accommodaties als vast programmaonderdeel bij herstructureringsopgaven van achterstandswijken. Het onderzoek 
geeft de maatschappelijke meerwaarde van een multifunctionele accommodatie weer. Tevens beschrijft het 
onderzoek hoe deze meerwaarde kan worden bereikt . Het rapport is bestemd voor iedereen die met 
herstructureringsopgaven van (achterstands) wijken te maken krijgt, met name in samenhang met de ontwikkeling 
van multifunctionele accommodaties en het gebruik hiervan. 
Dankzij de verfijning van de informatie is naast de bovengenoemde doelgroep het rapport ook specifiek gericht op 
adviseurs (van RO groep), docenten en studenten van de Technische Universiteit van Eindhoven. 

Voorafgaand aan de formulering van de probleembeschrijving en de aanpak, wordt allereerst de aanleiding 
besproken en de context met de specifieke onderwerpen van dit onderzoek. 

1.1 De aanleiding 
De aanleiding van het onderzoek is voortgekomen uit eigen interesse gericht op waardecreatie bij stedelijke 
herstructurering en ontwikkelingen op het gebied van stedelijke vernieuwing en waardecreatie. 

De onderstaande ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven tot dit onderzoek: 
1. Doelstelling herstructurering; 'Herstructurering wordt getypeerd als een kwaliteitsimpuls, met als ambitie het 

versterken van de structuur van wijken. Om zo de sociale en economische vitaliteit- en daardoor van de wijk als 
geheel - te vergroten.' [VROM 1997] 

2. Integrale aanpak; Alleen het verbeteren van de woningvoorraad bereikt het doel van herstructurering niet [Kei 
2006). Grote steden, waar ook ter wereld, fungeren op economisch, sociaal en fysiek gebied als een belangrijke 
'motor' binnen de samenleving. Dit geldt ook voor Nederland. Sinds 1994 probeert het Grote Stedenbeleid van 
VROM(GSB) achterstandswijken op alle gebieden te verbeteren door herstructurering. 'Op alle dimensies 
betekent dit dat er niet alleen maar nieuwe woningen (fysieke middelen) worden neergezet of verbeterd, maar 
dat er ook naar economische en sociale aspecten gekeken gaat worden, de kwaliteit van een wijk, omdat hier 
grote steden op fungeren.' [Min BZK, s.d] 

3 . Maatschappelijk Vastgoed als katalysator bij stedelijke herstructurering [Leentr Uit verschillende gesprekken 
met deskundigen komt naar voren dat Maatschappelijk Vastgoed een bijdrage kan leveren aan herstructurering. 
Verschillende argumenten worden ook genoemd bij KEI [2006). 1 Harde bewijzen zijn nog niet echt geleverd. 
Toch wordt de bewustwording van het toepassen van Maatschappelijk Vastgoed 2 om een bijdrage te leveren aan 
de waardecreatie van wijken steeds groter. 

4. Bewoners als klant 'centraai '.[Vogelaar 2007) Klantwaarde wordt voor veel partijen steeds belangrijker. De focus 
ligt nu meer op de vraagkant. Bewoners zijn de belangrijkste partij bij herstructurering van de wijk, zij zijn 
tenslotte ook de klant. Een bewoner ervaart werkelijk hoe het in een wijk is. De focus zal daarom steeds meer 
op deze groep komen te liggen. 3 

!\el= h.enn1~ _n runt t;;dt>l jk .. Vtrr11t:l1WH1g r1chr Zld1 op rJ I ran IOITTliltJo.;' t1 ~ beo; o!l!!'ld• •. 1 J "n v n 'looorlog~ '"']ken 
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Vooral de derde ontwikkeling is een duidelijke aanwijzing geweest dat het maatschappelijke deel van herstructurering 
belangrijk is voor het bereiken van de eerste ontwikkeling, de doelstelling van herstructurering. Dit bleek ook tijdens 
interviews met deskundigen van RO groep in de voorfase van mijn onderzoek. Dit is de organisatie waarbij ik dit 
onderzoek heb uitgevoerd. Onderstaand volgt een korte beschrijving van RO groep en haar werkzaamheden. 

1.1.1 ROgroep 
RO groep ondersteunt en adviseert marktpartijen, instanties en overheden bij vraagstukken rond stedelijke 
vernieuwing en ruimtelijke (her)inrichting. De herinrichting van de stedelijke ruimte is ingewikkeld. Samenwerking 
tussen ruimtegebruikers, overheden, maatschappelijke ondernemers en investeerders is daarbij cruciaal. RO groep 
kan die samenwerking tot een succes maken vanuit een onafhankelijke positie, door integer te handelen en 
vertrouwen te scheppen. 

De kennisgebieden zijn wonen, werken, zorgen, leren 
( huisvestings)visies, binnenstedelijke gebiedsantwikkeling 
Waardecreatie speelt hier ook een belangrijke rol. 

1.2 Leeswijzer 

en 
en 

beleven . De specialisaties zijn strategische 
directievoering bij complexe bouwprojecten. 

Dit rapport is opgebouwd uit 10 hoofdstukken. Deze worden in drie onderdelen opgedeeld; de inleiding, de kern en 
de conclusie. Fig. 1.1 geeft dit schematisch weer en is de onderzoeksopzet 

Inleiding 
De inleiding bestaat uit hoofdstuk 1, 2 en 3. Hoofdstuk 1 is de inleiding van dit onderzoek. Hierin wordt kort de 
aanleiding en een omschrijving van de RO groep gegeven, het bedrijf waarbinnen ik mijn onderzoek heb gedaan. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de context van het onderzoek. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 de probleemomschrijving en de 
aanpak van het onderzoek worden weergegeven . 

Analyse 
De analyse van het onderzoek is opgebouwd uit hoofdstuk 4, 5, 6 en 7. 
Hoofdstuk 4 richt zich op het begrip Multifunctionele accommodaties. Hierbij worden de belangrijkste aspecten die 
betrekking hebben op een MFA uitgelegd. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de waardeaspecten van een wijk beschreven. Hiermee wordt een aanzet gemaakt 
om de meerwaarde van een M FA aan te tonen bij herstructureringsopgaven. Hoofdstuk 6 is een vervolg hierop, 
waarbij meerwaarde van een M FA wordt weergegeven . Hoofdstuk 7 behandelt enkele praktijkcases om hiermee de 
theorie in de praktijk te toetsen . 

Resultaat 
Het ontwerp van het onderzoek Is weergegeven in hoofdstuk 8 
Hoofdstuk 8 wordt het ontwerp gepresenteerd waarbij de eerder behandelde onderdelen worden gebruikt en In 
samenhang gezien. 
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Slot 
Het slot bestaat uit hoofdstuk 9 en 10. 
In het voorlaatste hoofdstuk, hoofdstuk 9 zal het rapport worden afgesloten met een aantal conclusies en 
aanbevelingen . Het rapport zal met hoofdstuk 10 worden afgesloten waarmee een aanzet zal worden gedaan voor 
een vervolg onderzoek. 
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Figuur 1.1: Onderzoeksopzet en aanpak in relatie tot de onderzoeksstappen van Van der Zwaan (1995) 
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2 Context 

Om het onderzoek in een context te plaatsen zijn de volgende onderwerpen als vertrekpunt gekozen. 
De in hoofdstuk 1 genoemde ontwikkelingen hebben zich voor dit onderzoek vertaald in de volgende onderwerpen, 
welke de hoofdlijnen zijn van het onderzoek: 

1 Stedelijke herstructure1ing van achterstandswijken 
2 Maatschappelijk Vastgoed 
3 Waardecreatie 
4 Betrokken 

Deze vier onderwerpen zijn geen op zichzelf staande onderwerpen, deze moeten in dit onderzoek in samenhang met 
elkaar worden gezien en vormen de context waarbinnen dit onderzoek zich bevind. In deze paragraaf wordt hierop 
ingegaan. 

2.1 Stedelijke herstructurering 
Om slechte wijken weer vitaal te krijgen, wordt er geherstructureerd. Hierbij gaat het om duurzame ontwikkelingen, 
vaak ook gebruikt als preventie, om de achterstand in te halen en er voor te zorgen dat in de toekomst de wijk geen 
achterstandswijk meer zal zijn. De Nota Mensen Wensen Wonen [VROM 2000] zegt over de aanpak van wijken het 
volgende: "De sociale, economische en fysieke ingrepen zijn complementair. Ze vullen elkaar aan. Sociale problemen 
kunnen soms met fysieke ingrepen worden verminderd . Soms zijn economische ingrepen noodzakelijk. Fysieke 
ingrepen hebben ook consequenties voor de sociale structuur en leiden tot een andere (economische) dynamiek. 
Andersom hebben sociale interventies vaak fysieke gevolgen bijvoorbeeld voor de woningvoorraad of de openbare 
ruimte. De ingrepen kunnen elkaar versterken, maar kunnen elkaar ook tegenwerken. Het is daarom van belang 
steeds de juiste mix te vinden, toegespitst op de specifieke problemen en ontwikkelingskansen van de wijk." Het 
schema van Buys & van Ierset wordt in deze context weergeven (zie fig. 2.1) om stedelijke herstructurering te 
verduidelijken. 

Het schema geeft in een goed kader weer hoe wijken functioneren . Het schema geeft de 3 dimensies weer, ook wel 
pijlers genoemd, waarop steden fungeren: Sociaal, Ruimtelijk en Economisch. 

De verschillende dimensies zijn te combineren. Zoals in onderstaand schema af te leiden is, is de combinatie van 
Ruimtelijk (fysiek) en sociaal 'de sociaalruimtelijke vitaliteit van een wijk' . Gebleken is dat achterstandswijken 
voornamelijk op dit vlak problemen ondervinden . Denk hierbij aan de lijst 56 -prioriteit wijken (nu 40). Deze wijken 
zijn geselecteerd op hun sociaalruimtelijke achterstand. De sociale aanpak vormt niet alleen een belangrijke pijler 
voor het oplossen van de sociale problemen maar ook voor de fysieke en economische problemen. 

De sociale aanpak wordt nauwelijks meegenomen in het geheel van herstructurering, aangezien de voordelen en 
meerwaarden van deze aanpak niet duidelijk zichtbaar zijn. Dit is te verklaren vanuit het feit dat de sociale pijler is 
gekoppeld aan de bewoners van de wijk. De bewoners zijn het meetinstrument bij het bepalen van de meerwaarde 
op dit gebied, waardoor een subjectief resultaat ontstaat. 

14 

r ' 



Onderzoeksrapport 

Socle•leoonomiacha vitmliteit 
- Wlrllooot-eid 
- ordowjo 
- arbe<l!liT1atkt (ook: nkomeno, 

irl<omenooogeiijkhekj) 

Socl••l-f'ulmt.lljk• viblliteit 
- ygOgl>o<J "" ""ifig>eids~ ---- BOCiele nfrrsaln.JctUur 

W.M.M Frijns 

Rulmtefijk-eoonomiaohe vitaliteit 
- bereókboarh9d en OO.chi<boelheö 
IJecio~n 

- pooitie op de """"""'wkt 
- kwBWeit en dc..urzaarrtlekJ 

woonroiieus 

Juni '07 

Figuur 2.1: Het functioneren van woongebieden bij herstructurering Buys en Van Iersel [2002] 

Het tweede onderwerp van de context, maatschappelijk vastgoed is onderdeel van de sociale infrastructuur en sluit 
daarmee aan op de dimensie sociaal -ruimtelijk . 

2.2 Maatschappelijke Vastgoed 
Maatschappelijk vastgoed is een breed begrip. Als het om Maatschappelijk vastgoed gaat denkt men aan : Brede 
scholen, Kulturhusen, multifunctionele accommodaties, buurtsupers, pannenkoekenhuizen, begeleide woonprojecten, 
hospices, sociale pensions : welkom in de wereld van het maatschappelijk vastgoed. [Custers 2006] 

Vastgoed is blijvend, bedoeld om er langdurig gebruik van te kunnen maken. Naast commercieel vastgoed zoals 
kantoren en bedrijfsruimten , wordt er steeds meer aandacht besteed aan maatschappelijk vastgoed . Volgens van 
Leent4 beseffen betrokken partijen bij herstructurering nog te weinig welke meerwaarde maatschappelijke 
voorzieningen hebben voor wijken en daardoor worden deze niet meegenomen. 
In steeds meer gemeenten worden brede scholen en multifunctionele accommodaties als vorm van maatschappelijk 
vastgoed meegenomen in hun beleid . Dit is dan ook aan te duiden als een belangrijke trend binnen herstructurering 
van achterstandswijken . De volgende redenen worden aangedragen om Maatschappelijk vastgoed mee te nemen bij 
herstructurering 

Multifunctionele accommodaties kunnen een antwoord zijn op een aantal maatschappelijke demografische trends 
zoals schaalvergroting, vraagoriëntatie, vermaatschappelijking, onderwijs en zorg, dagindel ing, vergrijzing , en z. 
[PRIMO, 2005] 
In probleemwijken is de sociale samenhang verdwenen, de neerwaartse spiraal is in een zodanig mate gedaald 
dat er veel sociale problemen zijn. MFA zijn toegespitst op het verbeteren van deze sociale problemen 
[gesprekken deskundigen] 

Mar• var ! U?•!rtl i1 956) Is een z• 11 I.M\d ly g•-•vesl lgdc proress1on<rl t lll_ werk.railrn is op 11er 1 Prre•n vdll rum 1l..! -11 vas tgoed. l li_J 15 1n 

,tilal t rn tnf' vaart •11 "'"'E' (rtlt~IJWl) ·'<JI<"II van !Je gruqll l l l ll rn De ~pt!•lpiHHtn Vdll M<tt• va11 l<•'llt zl(li gE>Il leiJsexp lo•Lallc (1 \,~l 
odec v.m IVi:lard re.-111 _ l ITliliJI'<r.lh ppelljk vi!!>I!Jol:'d (h •t 'V•!IY ·t.r•n Vi'I'>I~Jor•d') ·n ltmr~valll! ('wie ml·l l u~lde ht>nen up de vlot>r hl ijlt 
taan, komt n1el vnun 111 ) 
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De buurt of wijk profiteert ervan en dat is een belangrijke reden waarom geinvesteerd wordt in Maatschappelijk 
vastgoed . Makelaars zeggen niet voor niets dat de waarde wordt bepaald door de locatie. Je moet daarom ook 
investeren in de sociale en economische omgeving en niet alleen in de woningen [Custers 2006] 
Buurten functioneren beter naarmate de buurbewoners over meer sociaal kapitaal beschikken [Gemeente 
Maastricht] 
Ruimte is schaars in Nederland . Tevens is er toenemende mate behoefte aan 'verzamelgebouwen', waar invulling 
aan verschillende functies kan worden gegeven. Voor- en naschoolse opvang, onderwijs, sport bibliotheek, 
maatschappelijk werk, kinderarts en integratiecursussen zijn activiteiten die in één gebouw kunnen worden 
samengebracht. [Gerrit-Jan Meulenbeld, 2006] 

De combinatie herstructurering en maatschappelijk vastgoed vormt het uitgangspunt van het onderzoek. 

Als onderdeel van Maatschappelijk vastgoed wordt gekeken naar Multifunctionele accommodaties. De aandacht 
vanuit maatschappelijke partijen wordt hier steeds meer op gefocust en worden dan ook al toegepast. 
Multifunctionele accommodaties zullen bijdragen aan het realiseren van waardecreatie bij herstructurering . 

Leeswijzer: Multifunctionele accommodaties zullen verder in dit rapport afgekort worden met MFA. Dit geldt alleen in 
de tekst en niet bij kopjes en belangrijke stellingen. 

2.3 Waardecreatie 
Het derde onderwerp is waardecreatie. Waardecreatie wordt gebruikt in veel vormen en uitdrukkingen. Ook bij 
herstructurering is het een veel voorkomend begrip. Opgemerkt moet worden dat het een breed begrip is. 
Waardecreatie wordt veel gebruikt wanneer er meerwaarde ontstaat en iets wordt toegevoegd. In dit onderzoek zal 
uitgegaan worden van de definitie die opgesteld is door de onderzoekers Pine& Gilmore 1999 : 
Waardecreatie is het leveren van nieuwe waarde (iets extra's) door uit oude en nieuwe bronnen te putten. Dat kan 
op vier manieren: 

1. Creatie van iets nieuws (origination) 
2. Door terug te vallen op iets dat al gedaan is (execution) 
3. Door iets te verbeteren (correction) en 
4. Toepassing van iets dat al gebruikt is (application) 

'Waardecreatie door iets te verbeteren ' sluit nauw op dit onderzoek aan. De verbetering wordt toegepast op 
bestaande multifunctionele accommodaties. Deze gebouwen zijn niet meer nieuw. Er zijn genoeg ontwikkelingen 
geweest, maar de ontwikkelingen zijn ook nog volop gaande. 

2.4 Betrokkenen 
Als laatste onderdeel wordt gekeken naar de betrokkenen bij herstructurering . De aandacht gaat hier naar uit, omdat 
bij herstructurering vaak een beperkt groepje betrokken is. Denk aan de publieke partijen, en niet te vergeten, de 
bewoners. 

Corporaties vervullen van oudsher een prominente rol bij het oplossen van maatschappelijke (woon)vraagstukken . 
[Aedes 2006] De primaire verantwoordelijkheid van de corporatie ligt bij de huisvesting van de zwakkeren in de 
samenleving en de optimalisering van woningen en de directe leefomgeving . Deze maatschappelijke rol van 
corporaties ontwikkelt zich steeds verder. Corporaties realiseren vanuit hun doelstellingen steeds vaker 

16 



Onderzoeksrapport W.M.M. Frijns Juni '07 

maatschappelijk vastgoed en vinden hierin steeds beter hun weg. Minister Dekker van VROM juicht dit toe. Dit is een 
bevestiging dat corporaties een belangrijke rol spelen als huisvesters op het gebied van zorg, welzijn en cultuur. Alle 
partijen, inclusief de corporaties zelf, varen er wel bij. [Clavis 2006) 

Naast corporaties spelen ook gemeenten een zeer belangrijke rol bij maatschappelijk vastgoed. Zij zijn namelij k 
verantwoordelijke voor de burgers en hun omgeving.[Rigo 2006) 
Het realiseren van deze maatschappelijke meerwaarde is een van de behaa lde doelstellingen van de gemeente bij 
het realiseren van Maatschappelijk Vastgoed. [Rigo 2006 ] 
Voor een gemeente is het realiseren van Maatschappelijk Vastgoed een goede kans om de integrale aanpak van 
sociaal beleid een fysieke vertaling te geven. Van een gemeente mag verwacht worden dat ze bij de ontwikkeling van 
maatschappelijk vastgoed een actieve, stimulerende rol speelt. Concreet betekent dat voor de gemeente: [Prisma 
2003) 

Een niet te strak beleidskader hanteren 
Geen ambities opleggen 
Verbanden leggen tussen mogelijke partners 

Op dit moment is het bij veel herstructureringsopgaven zeer onduidelijk wie de initiator moet zijn in het ontwikkelen 
van Maatschappelijk Vastgoed . Hierbij gaat het om de corporatie en de gemeenten. Uit gesprekken met corporaties is 
naar voren gekomen dat de gemeente het vaak over laat aan de corporatie. Dit omdat de financiële middelen 
ontbreken . Er zijn vele discussies over de rol van de corporatie in het bereiken van maatschappelijke doelen en of 
deze niet bij de gemeente moet liggen . 

Het is belangrijk dat beide publieke organisaties de focus leggen op de bewoners en hun leefsituatie. Het draait meer 
om de meerwaarde voor hun bewoners en minder om de uiteindelijke financiële winst. 
"Het echte probleem van de achterstandswijken zit inmiddels in het gebrek aan perspectief voor de mensen die er 
wonen. Voor hen heeft de stad zijn roltrapfunctie, waarin je steeds een stapje hoger op de ladder kunt komen, 
verloren. Wie de verhuiswagen kon betalen is immers al vertrokken." 
Bovenstaand artikel [SEV 2007) van directeur van SEV laat precies zien hoe het er in die wijken aan toe gaat en 
waarom de zittende bewoner voorop gesteld moet worden. 
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3 Probleembeschrijving en aanpak 

In dit hoofdstuk zal naast de probleemomschrijving, de aanpak in de vorm van een onder zoekskader geschet st 
worden dat de leidraad van het onderzoek vormt. Tevens worden de gehanteerde methoden, de begrippen en de 
afbakeningen weergegeven . 

3.1 Probleembeschrijving 
Het probleem dat in deze paragraaf geschetst wordt, komt voort uit het gebruik van multi functionele accommodaties. 
Na een periode van grootschalige aandacht wordt de MFA langzamerhand geïntegreerd in de structuur van een wijk . 
Betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat er meerwaarde te behalen is door het meenemen van dit soort 
accommodaties bij de herstructureringsopgave. Echter uit eerder onderzoek naar vensterscholen in Groningen 
[Kruiter 2002] is gebleken dat de meerwaarde van een MFA's nog onduidelijk is. Dit wordt beschouwd als een 
aankondiging van een nieuwe fase in de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties, waarin de vraag naar 
meerwaarde openlijk aan de orde komt. De verwachtingen hierbij zijn hooggespannen. 

De ocobleemstelliaq die hieruit volgt is : 

De meerwaarde van multifunctionele accommodaties bij stedelijke herstructurering van ach terstandswijken is 
onduidelijk. 

Het onderzoek is een theoriegericht onderzoek. Hierbij gaat het erom dat bestaande inzichten worden beschreven, 
verfijnd en bijgesteld . Het doel is om aan de hand van theorie- en praktijkervaringen de inzichten te verbreden en 
inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het voornamelijk om het verbeteren van het concept multifunctio nele 
accommodatie om op die manier zoveel mogelijk waarde te creëren. 

Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek is: 

Het doel van het onderzoek is inzicllt verschaffen in de meerwaarde van multifunctionele accommodaties b ij 
stedelijke herstructurering van acllterstandswijken. Daarbij zal een handreiking worden gegeven in de vorm van een 
instrument om deze meerwaarde te bereiken . 

Focus 
Dit onderzoek richt zich op bepaalde achterstandswij ken in de Nederlandse steden5

. Hierbij gaat het o m sociale 
maatschappelijke problemen. De focus hierbij is het st imuleren van de waarde van wijken. Het nut van waa rdecreatie 
zal dus niet aan de orde komen, wel de gevolgen hiervan. 

Om de doelstelling te bereiken is een hoofdvraag opgesteld met daarbij 4 deelvragen. 
Elke vraag zou een heel onderzoek kunnen zijn, maar het onderzoek beperkt zich tot de samenhang van deze 4 
vragen en daarbij de vier eerder genoemde onderwerpen6

, die voor dit onderzoek waardevol zij n om de meerwaarde 
van een MFA te achterhalen en hiermee meerwaarde te creëren voor de wijk. 
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Onderzoeksvragen 

Uit de doelstelling kan de volgende hoofdvraag afgeleid worden: 

Hoe kan de veronderstelde meerwaarde van een MFA bij stedelijke herstructurering van achterstandswijken worden 
bereikt? 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden worden vier deelvragen geformuleerd. 
Hieronder worden de deelvragen beschreven . Per deelvraag wordt geformuleerd wat het doel van de deelvraag is en 
waar deze wordt beantwoord. 

De 4 deelvragen zijn: 

1) Wat zijn de belangrijkste aspecten van multifunctionele accommodaties? 

In het begin van het onderzoek zal in het kort beschreven worden wat een MFA is en welke aspecten belangrij k zijn . 
De meerwaarde hiervan is om een beter beeld te krijgen wat een MFA is en dit zal dan ook als input dienen voor het 
gehele onderzoek. 
Deze vraag zal worden beantwoord in hoofdstuk 4 

2) Wat zijn de waardefactoren van aandachtswijken bij herstructureringsopgaven::> 

Om de gestelde doelstelling te beha len zal de meerwaarde van MFA's geprojecteerd moeten worden op de waarde 
van wijken. Dit onderdeel zal behandeld worden om als onderlegger te fungeren voor het inzichtelijk maken van de 
meerwaarde van de MFA's bij herstructureringsopgave. 
Deze vraag zal worden beantwoord in hoofdstuk 5 . 

3) Wat is de meerwaarde van multifunctionele accommodaties bij herstructurering van achterstandswijken? 

Hiermee wordt het eerste deel van de doelstelling bereikt. In dit hoofdstuk wordt theo ret isch gekeken naar de 
meerwaarde die M FA's leveren aan de, in vraag twee naar voren gekomen, waarde factoren. 
Deze vraag zal worden beantwoord in hoofdstuk 6. 

4) Welke aspecten kunnen de meerwaarde van een MFA beïnvloeden? 

Na de eerste 3 vragen is naar voren gekomen wat MFA's opleveren voor wijken. Maar het zal niet altijd zo zijn dat dit 
resultaat wordt behaald. Deze vraag draagt bij om de meerwaarde te bereiken. Hiermee wordt tevens een 
handreiking gegeven in de vorm van een model om de meerwaarde te kunnen bereiken . 
Deze vraag zal worden beantwoord in hoofdstuk 7, 8. 
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Resultaat 

Het resultaat van mijn onderzoek is: 
Het in kaart brengen van de meerwaarde van multifunctionele accommodaties en het bepalen van stuurparameters 
om deze meerwaarde te bereiken, wat resulteert in een handreiking in de vorm van een instrument om de 
meerwaarde te bereiken. 

Daarnaast wordt verwacht dat er ook een bijdrage wordt geleverd aan de volgende punten: 
de ontwikkeling van MFA's stimuleren; 
het verfijnen van de bestaande informatie betreffende de M FA's; 
een bijdragen leveren aan het ontwerpen van waardecreatie van wijken bij stedelijke herstructurering. 

3.2 Onderzoekskader 
Het onderzoekskader wordt als hulpmiddel gebruikt om de hierboven genoemde deelvragen te beantwoorden. 
Daarmee wordt de hoofdvraag ook beantwoord. Het onderzoekskader geeft de structuur weer van het onderzoek. 
Hierbij sluiten de deelvragen bij aan. 

Dit kader is voortgekomen uit een reeds bestaand kader betreffende maatschappelijk rendement bij wijken [Kam, 
2005]. Maatschappelijk rendement wordt hierbij opgesplitst in maatschappelijke meerwaarde en economische 
meerwaarde. Dit kader kan gebruikt worden om op een gestructureerde manier de meerwaarde van een bepaalde 
input te onderzoeken en hierbij aan te geven hoe deze meerwaarde bereikt kan worden . In dit onderzoek zal dit ook 
hiervoor gebruik worden 

Onderzoekskader 

OUTPUT OUTCOME 

3 GEBRUIKFASE 

2 Maatschappelijke 
--~ Meerwaarde 

Figuur 3.2: Onderzoekskader maatschappelijk rendement door gebruik van multifunctionele 
accommodaties 

Voor toelichting betreffende het algemene onderzoekskader wordt verwezen naar de begrippenlijst. (Bijlage I) 
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Toelichting betreffende Multifunctionele accommodaties 
Het doel van dit kader is om op een gestructureerde manier de meerwaarde te bepalen. Dit betreft de output, de 
throughcome en de outcome. Deze begrippen kunnen worden vertaald naar aspecten die betrekking hebben op dit 
onderzoek. Hierbij zijn de MFA's de output, waarna tijdens het gebruik van deze MFA's zodanig worden gestuurd dat 
dit zal resulteren in de maatschappelijke meerwaarde. Hierin kan tijdens het gebruik, de throughcome, vorm 
gegeven worden aan de meerwaarde. De uiteindelijke meerwaarde, outcome kan hiermee worden bewerkstelligd . 
Dit onderzoekkader zal als hulpmiddel worden gebruikt om de meerwaarde van een MFA te bereiken en als volgt 
doorlopen in dit onderzoek: 
De natuurlijke volgorde van het kader zou zijn, van links naar rechts. In dit onderzoek is dit niet zo natuurlijk. Omdat 
de hoofdvraag betrekking heeft op het bereiken van de meerwaarde. Daardoor zal na de output, eerst gekeken 
worden naar de meerwaarde, waarna zal blijken hoe men deze maatschappelijke meerwaarde kan bereiken. 

Allereerst zal deel 1 van het onderzoekskader worden behandeld. Hierop is de eerste deelvraag van toepassing. Hier 
wordt de MFA geïntroduceerd en de basis gelegd van het onderzoekskader. 
Vervolgens wordt het laatste deel van het onderzoekskader behandeld, deel 2. Deelvraag 2 en 3 hebben op dit deel 
betrekking. De reden dat allereerst gekeken wordt naar de outcome, hier de maatschappelijke meerwaarde, is om zo 
te sturen op waar men moet uitkomen in de gebruiksfase in het middelste deel van het onderzoekskader. 
Daarna zal het middelste onderdeel van het onderzoekskader worden behandeld, weergegeven met een 3. Hierbij 
wordt geprobeerd te sturen op de maatschappelijke meerwaarde die naar voren is gekomen in deel 2 van het 
onderzoekskader. Deelvraag 4 heeft hierop betrekking 
Als laatste zal een handreiking worden gegeven om een maximale meerwaarde te kunnen bereiken. Hiermee kan de 
centrale vraag worden beantwoord. 

De onderzoeksaanpak (figuur 3.2) is het antwoord op de vraagstelling : 'Hoe kan de veronderstelde meerwaarde van 
een MFA bij stedelijke herstructurering van achterstandswijken worden bereikt?' 

3.3 Gehanteerde methodieken 
Om te komen tot het beantwoorden van de deelvragen zijn een aantal onderzoeks- en analyse methoden gebruikt. 
De gebruikte methoden zijn in het onderstaande overzicht weergegeven (Fig. 3.3). In dit schema zal tevens worden 
aangegeven waar deze is toegepast en hoe deze zijn uitgevoerd tijdens het onderzoek. 

Fig. 3.3: 
Onderzoeks en analysemethoden Toepassing Uitvoering 

Deskresearch voorstudie Hfdst 1&2 RP 

Literatuurstudie Hfdst 4 t/m 6 Deel 1 
Bijlage 

KJ-methode Hfdst 4 t/m 6 Deel 1 
Bijlage 

Oorzaak gevolg diagram (visgraat) Hfdst 5.3 Bijlage IV 

Brainstorming Hfdst 5 Bijlage Illc 
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Gestructureerde verkennende Hfdst 5 t/m 7 Bijlage XIII 
interviews (open interviews) 

Gestructureerde diepte interviews Hfdst 7 Bijlage IX 
(open interviews) 
Kwalitatieve enquête Hfdst 7 Bijlage IX 

Case IV 
McKinsey's 7s model Hfdst 8 Deel 3 

Biilaqe 

Hieronder volgt een opsomming van deze gehanteerde methodieken, waarbij allereerst kort is omschreven welke 
methode is toegepast en vervolgens waarom voor deze methode is gekozen. 

Literatuurstudie 
Wat: Een literatuuronderzoek is een methode om gegevens te verzamelen. Bij een literatuuronderzoek verzamel je 
gegevens die reeds door andere zijn vastgelegd. [Nederhoed, 2000] 
Waarom : Er is gekozen voor een literatuuronderzoek omdat dit een veel gebruikte method iek is om gegevens te 
verzamelen. Er wordt inzicht verkregen in bestaande theorieën . Op bas is van deze gevonden theorieën kan 
vervolgens het vervolgpad voor het eigen onderzoek worden bepaald. Vooral in deze context is veel gebruik gemaakt 
van bestaande literatuur. Omdat over dit onderwerp veel verschillende literatuur te vinden is, is geprobeerd om deze 
literatuur te verzamelen en te verfijnen met eigen bevindingen. Om de samenhang tussen de gekozen onderwerpen 
weer te geven is voornamelijk gebruik gemaakt van de literatuur. 

KJ-methode 
Wat: De KJ methode kenmerkt zich door het structureren van veel informatie om te komen tot nieuwe inzichten. 
Waarom: Onbewust wordt vaak de KJ- methode toegepast. Ook in dit onderzoek is dit aan de orde. Doordat in dit 
onderzoek veel informatie wordt verkregen door literatuur wordt deze literatuur op een systematische man ier 
geordend. Hierdoor wordt duidelijk wat hoofd-, deel - en bijonderdelen zijn . 

Oorzaakgevolg schema (Visgraatdiagram) 
Wat: Een oorzaakgevolg schema is een analysemethode om op een geordende visuele wijze te bepalen hoe 
elementen ten opzichte van elkaar staan. [Schaefer en Tienen, 2001 ) 
Waarom: Er is gekozen voor het oorzaakgevolg schema, omdat op een vrij simpele manier snel inzicht kan worden 
verkregen in de afhankelijkheid van elementen ten opzichte van elkaar . 

Brainstorming 
Wat: Brainstorming is een semi- gestructureerde groepsactiviteit om nieuwe ideeën voor innovatie of verbetering te 
vinden. Door brainstorming in een groep kan gekomen worden dat een hoger niveau in creativiteit. [12manage 2007] 
Waarom: Gekozen is voor een brainstorming om via deze methode op een creatieve wijze antwoord wordt gegeven 
op het probleem . De brainstorming is gedaan in het kader van het achterhalen wat het succes van een wijk is en 
daarmee de leefbaarheid te bepalen. 

Verkennende interviews 
Wat: Verkennende interviews kenmerken zich om een algemeen beeld te vormen bij bepaalde onderwerpen. 
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Waarom: De verkennende (open) interviews zijn gehouden ter kennismaking en ter inventarisatie van gedachten en 
meningen met betrekking tot waardecreatie, leefbaarheid en multifunctionele accommodaties. Hierbij is het doel om 
een aanzet te creëren voor de focus van het onderzoek. Er wordt tijdens deze interviews een beeld gecreëerd dat 
later op bepaalde punten dieper moet worden benaderd. [Baarde 2001] 

Diepte-interviews 
Wat: Een diepte-interview is een intensief gesprek tussen één respondent en de interviewer, waarbij getracht wordt 
diep in te gaan op het onderwerp. [Baarde& de Goede 200l] 
Waarom: Opvolgend op de verkennende interviews zijn diepte interviews gehouden. Voornamelijk is hiervan gebruik 
gemaakt bij de casestudie. Het doel hiervan was om diep in te gaan op de cases. In de literatuur is hier namelijk 
weinig over te vinden, waardoor interviews zich hiervoor uitstekend lenen. En met name de diepte interviews. 

Mondelinge enquête (kwalitatieve) 
Wat: Een Mondelinge enquête kenmerkt zich als een gestructureerde vragenlijst die persoonlijk wordt afgenomen. 
Hierdoor kan er doorgevraagd worden om meer gegevens te achterhalen. 
Waarom: De enquête zal gebruikt worden om te achterhalen wat de bewoners ervaren door de interventie M FA. Door 
gebruik te maken van mondelinge enquêtes en niet schriftelijke enquêtes kan duidelijke achterhaald worden hoe de 
bewoners het ervaren. Het voordeel is dat doorgevraagd kan worden. En door de persoonlijke aanpak zijn bewoners 
opener en vertrouwelijker in hun antwoord geven. De enquête wordt als volgt aangepakt allereerst wordt gestart met 
gesloten vragen waarna geëindigd wordt met open vragen om de kern van de antwoorden te achterhalen. 

McKinsey's 75 model 
Wat: Het 7s model is een systeem, ontworpen door voormalige Mckinsey-medewerkers, om de kwaliteit te meten 
van de prestaties die een onderneming levert. 
Waarom: Voor het eindresultaat is gekozen voor het 75 model van McKinsey. Voor meer informatie hierover verwijs 
ik naar bijlage X. Gekozen is voor het 7s model om de MFA als een organisatie te zien. In hoofdstuk 8 komt dit 
uitvoerig aan de orde. 

3.4 Begrippenkader 
De belangrijkste begrippen in dit onderzoek volgen hieronder. In bijlage I is een uitgebreid begrippenkader 
weergegeven. De begrippen die naar voren komen in de probleem-, doel- en vraagstelling vergen enige uitleg, omdat 
de begrippen 'herstructurering, achterstandswijken, waardecreatie, multifunctionele accommodaties', voor meerdere 
interpretaties vatbaar zijn: 

Achterstandswijken: uit het dossier van VROM over de 56 prioriteitswijken wordt de volgende definitie 
gebruikt: Achterstandswijken zijn wijken met in ieder geval sociale achterstanden, dan wel wijken waarin 
dergelijke problemen - zonder gerichte ingrepen- op korte termijn dreigen te ontstaan. Hierbij zit de wijk in een 
negatieve spiraal die doorbroken dient te worden en alleen fysieke maatregelingen niet helpen. 
Achterstandswijken kunnen ingedeeld worden in vier categorieën die de ernst en de mate aangeven waarbij 
achterstand aanwezig is[Bod 1999]: 

Routinewijken: hierbij biedt alleen het volgen van de ontwikkelingen voldoende soelaas biedt. 
Preventiewijken: Extra inzet is vereist om een status quo te handhaven 
Aandachtswijken: Er moet handelend worden opgetreden om achteruitgang tegen te gaan 
Aanpakwijken: Een integrale operatie is noodzakelijk om alle achterstanden te lijf te gaan 

Herstructurering: In de literatuur zijn diverse definities van herstructurering te vinden. De kabinetsnota 
Stedelijke vernieuwing (1997) noemt herstructurering: een pakket van ingrepen in de gebouwde en onbebouwde 
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omgeving, ingegeven door sociale en economische overwegingen en doeleinden. In dit onderzoek sluit deze 
definitie het beste aan met de focus op sociale overwegingen en doeleinden. Hierbij is het verbeteren van de 
leefbaarheid en marktpositie van de wijken belangrijk . 
Multifunctionele accommodaties: Omdat dit begrip de kern van het onderzoek vormt, wordt dit begrip 
uitgewerkt in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk van het onderzoek volstaat met de uitleg dat dit een sociaalfysieke -
interventie is . 
Waardecreatie: Waardecreatie is het leveren van nieuwe waarde door uit oude en nieuwe bronnen te putten . 
Dat kan op vier manieren: 
1. Creatie van iets nieuws (origination) 
2. Door terug te vallen op iets dat al gedaan is (execution) 
3 . Door iets te verbeteren (correction) en 
4 . Toepassing van iets dat al gebruikt is (application) 
Tevens moet aangevuld worden dat bij het creëren van waarde door MFA's als sociaalfysieke interventie dat het 
hierbij gaat om het creëren van de maatschappelijke waarde. In hoofdstuk 4 zal deze waardecreatie nog 
specifieker worden omtrent het onderzoek. Op dit moment volstaat de uitleg van waardecreatie met de 
argumentatie hierboven genoemd. 

3.5 Afbakening 
Gezien de doorlooptijd van dit afstudeeronderzoek is een afbakening van het onderzoek noodzakelijk . Om het 
onderzoek uitvoerbaar te houden moet de context worden afgebakend om zo de focus scherp te houden. Hieronder 
worden een aantal keuze nader toegelicht. 

Multifunctionele accommodaties 
De titel van het afstudeeronderzoek is : 'waardecreatie met maatschappelijk vastgoed' . Hierbij richt dit onderzoek zich 
op multifunctionele accommodaties als onderdeel van maatschappelijk Vastgoed . De MFA's zijn in verschillende 
soorten aanwezig . Daarom is in dit onderzoek de afbakening gemaakt om alleen te kijken naar die MFA's waarbij een 
brede school en wijkcentrum aanwezig is. Daarnaast is gekeken naar de gebruiksfase van zo'n MFA, dit is gedaan in 
verband met reeds bestaand onderzoek omtrent de totstandkoming en nog weinig onderzoek omtrent de 
gebruiksfase . In dit onderzoek zijn MFA's in samenhang gebracht met aandachtswijken die moeten worden 
geherstructureerd. Hierdoor zijn de gegevens gebaseerd op MFA's in aandachtswijken die dienen als interventies. 
Door de doorlooptijd van dit onderzoek is helaas niet gekeken kunnen worden naar zowel aandachtswijken mét deze 
interventie als aandachtswijken zonder deze interventie. 

Maatschappelijk meerwaarde 
De tweede afbakening is gericht op het doel van het onderzoek. Dit betreft de meerwaarde die MFA's creëren. Gezien 
de tijdsduur van dit onderzoek is het niet mogelijk alle meerwaarde inzichtelijk te maken . Daardoor is gekozen alleen 
te kijken naar de maatschappelijke meerwaarde gericht op de leefbaarheid. Dit vanuit het oogpunt van de bewoners 
in de wijk. Omdat een MFA een sociaal fysieke interventie is zal de sociale kant van leefbaarheid voornamelijk 
beïnvloed worden. Hoofdstuk 5 geeft meer informatie over de afbakening betreffende leefbaarheid . 

Data 
De dataverzameling is voornamelijk gericht op bestaande literatuur. Hierbij gaat het om gegevens te verzamelen met 
betrekking tot de onderwerpen en door dit onderzoek deze in samenhang te brengen . Daarnaast wordt door de 
casestudies de bestaande literatuur verfijnd en aangevuld. Voornamelijk met betrekking tot de gebruiksfase wordt 
aangevuld. 
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Eindresultaat 
Het resultaat van het onderzoek is het ontwerp van een handreiking dat dient als instrument om de meerwaarde van 
een MFA te bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de voorwaarde waaraan een MFA moet voldoen om de meerwaarde 
te bereiken. Deze voorwaarde richt zich op de interne organisatie van een MFA en daardoor wordt de handreiking 
ontworpen voor een MFA als organisatie. De interne invloeden worden mee genomen en de externe invloeden worden 
achterwegen gelaten. Hoofdstuk 8 geeft hierover meer duidelijkheid. 

3. 6 Beperkingen 
In het Research Proposal [RP] is in eerste instantie beschreven om het onderzoek te richten op alleen de 
meerwaarde . De meerwaarde zou zowel kwalitatief als kwantitatief worden benaderd. Tijdens het onderzoek kwam 
herhaaldelijk naar voren dat het te gecompliceerd en te veel tijd zal kosten om de meerwaarde kwantitatief te 
benaderen . Door deskundigen werd dan ook aangeraden om een kwalitatieve insteek te hanteren. 
Daarnaast werd halverwege mijn onderzoek een rapport van Ecorys [2006] geïntroduceerd die de belangrijkste 
meerwaarde van brede scholen en wijkcentrum naar voren brengt. Besloten werd om de meerwaarde niet zelf te 
bepalen, maar dit uit de literatuur te halen en van hieruit te redeneren . 
Hierdoor is, anders dan in het RP staat, een nieuw aspect toegevoegd. Dit is het laatste onderdeel (3] van mijn 
onderzoek, het weergeven van hoe de meerwaarde bereikt kan worden door middel van een model. Dit zal mijn 
eigen bijdrage zijn voor het onderzoek. 
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Analyse 

26 
n 



Multitun tonele accommodaties 

In dit hoofdstuk wordt deel 1 van het onderzoekskader behandeld. Het doel van dit hoofdstuk is om een input te 
geven voor de volgende onderdelen van het onderzoekskader. 

De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: 
Wat zijn de belangrijkste aspecten van multifunctionele accommodaties? 

3 GEBRUIKf, SE 
t fl ''" 

2 Maatschappelijk~.> Meerwaarde 

Figuur 4.1: Onderzoekskader, waardecreatie met maatschappelijk vastgoed 

Bij de beantwoording van deze vraag beperk ik mij tot de belangrijkste aspecten die tijdens het onderzoek en de 
interviews7 naar voren zijn gekomen met betrekking tot het gebruik. Namelijk : 
4 . 1 Kenmerken 
4 .2 De Basiselementen 
4.3 Doelstellingen 
4.4 Proces van de totstandkoming 

Er is voornamelijk gekeken naar het functioneren van de MFA. Hierbij w ordt allereerst weergegeven hoe MFA zijn 
ontstaan . Vervolgens zal een definitie worden gegeven om een beeld te vormen wat MFA's nou daadwerkelijk zijn . 
Daarbij komen de belangrijke kenmerken naar voren. 
Vervolgens is het belangrijk te weten wat de belangrijkste elementen zijn van een MFA om te weten waarom en 
wanneer een M FA functioneert . Uit interview0 bleek dat doelstellingen bepalend zijn voor een M FA en de werking 
hiervan. Als laatste wordt het proces besproken, hierdoor wordt er voor dit onderzoek in het kort een compleet beeld 
gecreëerd dat als input zal dienen voor het vervolg. 
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4.1 Kenmerken 
Het speelveld van MFA's wordt gemarkeerd door een aantal relevante trends die hebben geleid tot het ontstaan van 
MFA's [Deloitte, 2002]: 

Verzelfstandiging; in verschillende sectoren worden maatschappelijke instellingen verder verzelfstand igd, 
verzelfstand iging maakt instellingen kritischer op hun huisvesting. 
Primaire processen veranderen; het vastgoed moet universeel en functieflexibel zijn om op deze veranderingen 
te kunnen inspelen. 
Opkomst van nieuwe vormen van dienstverlening; door nieuwe vormen zal het vastgoed moeten kunnen 
meebewegen met de behoefte van de wijk . 
Integrale arrangementen; het vastgoed speelt daarbij een belangrijke rol. Gebouw en locatie hebben niet alleen 
een accommoderende functie; ze zijn ook van betekenis voor identiteit en imago. 
Ontvlechting subsidie en huisvesting bij gemeenten; maatschappelijk instellingen veranderen van passieve 
gebruiker naar kritische consument. 

In dit onderzoek wordt de volgende definitie gehanteerd wanneer gesproken wordt over MFA's. De definitie luidt : 
"Een multifunctionele accommodatie (MFA) is een voorziening op basis van een meervoudig initiatief met 
verschillende partners onder één dak, de inhoudelijke samenwerking, waarbij organisatie, ontwerp en inrichting zo 
zijn vormgegeven dat bepaalde ruimten en diensten gericht zijn op meervoudig gebruik, fysieke samenwerking. 9 

Deze definitie laat de belangrijkste kenmerken van een MFA zien, namelijk veel inhoudelijke en fysieke 
samenwerking. Dit zijn de twee essentiële kenmerken waarin de MFA zich onderscheidt en moet onderscheiden. Hét 
kenmerk van de een MFA is dan ook samenwerking. 

Een meest voorkomende MFA (of onderdeel van een MFA) is brede scholen. Door de toepassing van zowel 
inhoudelijke als fysieke samenwerking kunnen functie of activiteiten elkaar versterken. Een voorbeeld betreffende de 
brede school is dat door fysieke samenwerking het gebouw niet alleen van 8.00-15.30 open is, maar dat deze in de 
avonduren voor andere activiteiten kunnen worden gebruikt. Daarnaast komt het voor dat in een MFA meerdere 
scholen zitten . Een voorbeeld van inhoudelijk samenwerking is dat zij gezamenlijk gebruik kunnen maken van 
facilitaire diensten. Denk hierbij aan ICT, schoonmaak, ondersteuningen, beheerders etc. 

4.2 De basiselementen van een Multifunctionele accommodatie 
Een ander belangrijk aspect van de MFA is de basis van deze accommodatie. 
Uit een onderzoek van VROM [2007] blijkt dat een MFA in de basis uit drie elementen bestaat, (fig. 4.2): 

De Inhoud (software): het geheel van activiteiten en programmering . 
Het vastgoed (hardware): de gebouwde ruimte en ongebouwde ruimte die nodig is om de maatschappelij ke 
activiteiten mogelijk te maken 
Het operationeel management (verbinding hard- en software): de d iensten en goederen die nodig zijn om de 
maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken 

Uit de verkennende interviews kan dit bevestigd worden. 10 

Th<'5iluru~ ni, h•~rJnpp ·nkade•s 
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In de subparagrafen die hierop volgen, wordt per basiselement de belangrij kste factoren behandeld. Deze factoren 
zorgen ervoor dat elke onderdeel in voldoende mate functioneert. Een uitvoerige beschrijving is na te lezen in Bijlage 
I I. 

Figuur 4.2: Basis elementen van een MFA 

4.2.1 Vastgoed 
Voorzieningen hebben doorgaans ruimte nodig. Daaronder verstaat men de fysieke ruimte d ie nodig is om alle 
voorzieningen en activiteiten die noodzakelijk zijn . 
Factoren die bij de bestudering van de literatuur [Willems, 2005; PRIMO 2004, VROM, 2007;, Deloitte, 2002] en 
interviews 11 van dit element naar voren zijn gekomen, zijn: 

Flexibiliteit 
Identiteit 
Fysieke samenwerking 
Inhoud als leidraad voor het gebouw 
Keuze concept 

4.2.2 Inhoud 
Met Inhoud wordt bedoeld de activiteiten zoals : het geven van onderwijs, het bieden van kinderopvang, het zorgen 
voor buurtactiviteiten, zorgen voor welzijnswerk etc. Deze activiteiten komen voort uit de functies die aanwezig zijn 
in het gebouw. Voorbeelden van functies die in een M FA gerealiseerd worden, zijn : ontmoeten en recreatie , 
onderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang, welzijn, sport, buurtactiviteiten etc. eventueel gecombineerd met 
commerciële functies. 

Veel partijen weten dat de software van een MFA een zeer belangrijk onderdeel is die invloed heeft op het effect van 
de MFA op de wijk . Het is hierbij dan ook belangrijk dat een MFA benaderd wordt vanuit de inhoud en de partijen, in 
plaats vanuit het vastgoed. 
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Uit de literatuur [Willems, 2005; PRIMO 2004, VROM, 2007; Deloitte, 2002]en interviews 12 zijn een aantal facto ren 
naar voren gekomen die belangrijk zijn bij het element Inhoud: 

Botturn-up benadering, vanuit de markt en niet opgelegd . 
Juiste samenstelling van voorzieningen 
Keuze partners, denken vanuit aanbod niet het gebouw 
Integraal accommodatiebeleid 
Inhoudelijke samenwerking 
Multifunctioneel gebruik: 
Het ontstaan van een diensten knooppunt 

4.2.3 Operationeel Management 
Het laatste maar zeker niet onbelangrijkste element van de basis is het operationeel management. 
Met operationeel management wordt bedoeld : diensten en goederen die nodig zijn om de act iviteiten in de daarvoor 
bestemde ruimte mogelijk te maken, ook wel aangeduid als facility management, beheer, facilitaire dienst etc. 

Uit de literatuur [Primo 2004] is hier weinig informatie over te vinden en tijdens interviews 13 bleek dat men hier nog 
zoekende in is. De belangrijkste factoren zijn: 

Vroegtijdig meenemen om de basis als een geheel te laten functioneren 
Bevorderen samenwerking 
Een contactpersoon 
krachtige regievoering belangrijk 

4.3 Doelstellingen MFA 
Partijen in de stedelijke vernieuwing kiezen steeds meer voor clustering van voorzieningen door de schaarse ruimte, 
maar ook niet te vergeten het feit dat functies elkaar versterken (synergie). Hier worden verschillende motieven voor 
aangedragen namelijk; van het fysiek bijeenbrengen van groepen bewoners, het creëren van waarde tot het 
tegengaan van versnippering van voorzieningen in de wijk. [KEI, 2006] Zo ook bij MFA's. 

Samenhangend met deze motieven zijn de doelstelling die hierop gericht zijn . Deze doelstellingen hebben invloed op 
de meerwaarde. De beïnvloeding van de meerwaarde zal in hoofdstuk 7 aan de orde komen . In dit hoofdstuk is het 
voldoende om te volstaan het met het noemen van enkele belangrijke doelstellingen om een beeld te geven waarop 
gestuurd gaat worden. In het literatuurverslag, bijlage II is zijn deze uitgebreider behandeld. 

Algemene doelstellingen 
Door zowel inhoudelijke als fysieke samenwerking kan geconstateerd worden dat een MFA een voorziening is met 
meervoudig ruimtegebruik . Om dit optimaal te kunnen benutten kunnen een drietal doelen worden onderscheden elk 
met eigen subdoelen. [RIGO 2006, Sandra Bali 2004 ] De drie doelen zijn: 
1. Efficiency in tijd en ruimte; meerder aanbieders en functies op één plaats 

Behoud van voorzieningen; 
Vermindering versnippering 

2. Geïntegreerd aanbod; 
Betere afstemming voorzieningen 
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Laagdrempeligheid van instanties 
Breed dienstenpakket bieden 
Inhoudelijke samenwerking 
Samenwerking professionals 

3. Sociale integratie van gebruikersgroepen 
Doorbreken van het sociale isolement 
Het creëren van verblijf voor ontmoeting, leren kennen en ondersteuning 

.Jum '07 

In de eerste twee doelen zijn de basiselementen te herleiden. Doelstelling 1 richt zich op het gebouw en inhoud, 
doelstelling 2 richt zich op de inhoud en het operationeel management. De laatste doelstelling heeft gericht 
betrekking op het bereiken van de meerwaarde. Dit zal aan de orde komen in hoofdstuk 6. 

Specifieke doelstellingen 
Naast deze algemene doelstellingen voor geclusterde voorzieningen zijn er ook een aantal specifieke doelstell ingen 
voor MFA's gericht op aandachtswijken [Kei 2006, Willems 2005, Marc v . Leent 24 jan 2007], te weten: 

Een MFA heeft in eerste instantie een maatschappelijke doelstelling. De maatschappelijke meerwaarde wordt pas 
gerealiseerd als de juiste voorzieningen bij elkaar worden gebracht. 
Het geven van nieuwe kracht en 'smoel' aan de wijk, een voorziening voor de bewoners van de wijk, hun 
voorziening 
Sociale cohesie bevorderen 
Het bieden van perspectief voor specifieke bewonersgroepen 
Kansen creëren om vooruit te komen 
Uitstraling naar de omliggende wijk 
Nieuwe activiteiten stimuleren 
Nieuwe mensen aantrekken 
De MFA vormt een basisvoorziening voor de wijk 
Het creëren van ontmoeting, ontplooiing, ontspanning en opvang ( 4 O's) 

De doelstellingen hebben als doel het bereiken van de meerwaarde. Het is dan ook belangrijk hieraan voldoende 
aandacht aan te besteden en hierop bewust te sturen. 

4.4 Totstandkomingsproces van multifunctionele accommodaties 
Een bruikbare procesomschrijving voor dit onderzoek is het model van Giebels[2002] (zie f ig. 4.3) 
In het model van Giebels wordt de totstandkoming onderverdeeld in drie onderdelen die van uiterst belang zijn voor 
de laatste fase van de ontwikkeling van MFA's, namelijk het gebruikt. Deze drie onderdelen zijn: 

Samenwerkingsorganisaties 
Beheer & Exploitatie 
Ontwikkeling locatie en gebouw: 

Het procesonderdeel: 'ontwikkeling locatie en gebouw', wordt afgesloten aan het einde van het 
totstandkomingsproces. Deze loopt niet door in het gebruik. Tijdens het gebruik wordt in deze plaats het 
procesonderdeel: ontwikkeling Inhoud & programma' meegenomen. 

31 



Onderzoeksrapport W M.M Frijn Juni '07 

Figuur 4.3: procesmodel van Giebels 

Deze procesbeschrijving borduurt voort op het eerder beschreven kenmerk en de basiselementen van een MFA. Het 
is dan ook belangrijk om deze opsplitsing te maken. Dit betekent namelij k dat een MFA niet zomaar een gewoon 
gebouw is. Maar dat hierbij rekening gehouden moet worden met deze drie onderdelen van het proces en dus het 
kenmerk én de basiselementen niet vergeten mag worden. Het kenmerk, 'samenwerking', komt overeen met de 
eerste opdeling: 'samenwerkingsorganisatie'. 
Het basiselement vastgoed valt tijdens het gebruik weg. Dit wordt dan vervangen door 'ontwikkeling 
Inhoud&Programma, waardoor het basiselement inhoud hiermee samenvalt. Het laatste basiselement operationeel 
management komt overeen met de procesbeschrijving 'Beheer en exploitatie'. 

Het doel om de opdeling van het proces door te laten lopen in de gebruiksfase is om extra te stimuleren op de 
belangrijkste elementen en extra steun hieraan te geven. 

4 .5 Conclusie 
In dit hoofdstuk heeft de volgende deelvraag centraal gestaan: 
Wat zijn de belangrijkste aspecten van multifunctionele accommodaties? 

Er mag geconcludeerd worden dat een MFA optimaal kan functioneren als de basis goed is. Dit betekend dat aan de 
samenwerking, de basisonderdelen en de geste lde doelen voldoende aandacht is besteed. Hierop is het 
gebruikproces dan ook gefocust. Naast samenwerking is het aspect operationeel management hét aspect waar een 
MFA niet zonder kan. Deze verbindt de andere twee genoemde basiselementen, inhoud en vastgoed, om het één 
geheel te maken. 

Daarnaast zijn de volgende aspecten belangrijk voor het functioneren van een MFA: 
Inhoudelijke en fysieke samenwerking 
Adequate ontwikkeling van een MFA met de basiselementen; 
Eenduidige en afgestemde doelen (SMART geformuleerd) 
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Procesopdeling: Samenwerkingsorganisatie, beheer en exploitatie en locatie- en gebouwontwikkeling . 
Voor dit onderzoek is de locatie en gebouwontwikkeling minder belangrijk. Het draait namelijk om het geb ruik, 
hierbij is het gebouw wel aanwezig. De belangrijk procesaspecten zijn dan; samenwerking, beheer en exploita t ie 

Wanneer deze aspecten worden meegenomen tijdens het gebruik van een MFA kan deze als input dienen voor het 
bereiken van de meerwaarde. Daarmee kan nog niet geconcludeerd worden dat de uiteindelijke meerwaarde wordt 
bereikt. In de volgende hoofdstukken zal hierop verder worden ingegaan. Waarbij allereerst de meerwaarde wordt 
beschreven, waarna gekeken zal worden naar het bereiken van de meerwaarde. 
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Waardefactoren wijken 

Voorafgaand aan deel 2 van het onderzoekskader, waarin de maatschappelijke meerwaarde van een MFA wordt 
bepaald, zal in hoofdstuk 5 allereerst een onderlegger worden gecreëert. Het doel van deze onderlegger is om de 
meerwaarde van MFA's te bepalen op dfe factoren die voor dit onderzoek van belang zijn. Hiermee wordt dan bereikt 
dat duidelijk wordt wat de daadwerkelijke meerwaarde is die MFA's creëren voor aandachtwijken bij 
herstructureringsopgaven. 

De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: 
Wat zijn de waardefactoren van aandachtswijken bij herstructureringsopgaven? 

Voordat de waardefactoren van een wijk wordt bepaald zal allereerst een beeld worden gegeven van de leefomgeving 
van deze wijk. Vervolgens zal doormiddel van een afbakening bepaald worden welke specifieke waardefactoren van 
belang zijn voor dit onderzoek. Deze komen voort uit de context genoemd in hoofdstuk 2. 

5.1 Leefomgeving 
Woonconsumenten worden steeds kritischer over hun leefomgeving. Tegenwoordig kijken consumenten in 
toenemende mate naar de kwaliteit van woning èn leefomgeving. Makelaars zeggen dan ook dat de marktwaarde van 
een woning door drie dingen bepaald wordt : locatie, locatie, locatie. Los hiervan geldt voor elke locatie een aanta l 
algemene eisen met betrekking tot de leefomgeving. De leefomgeving moet bijvoorbeeld schoon, ongeschonden, 
veilig en fraai (aantrekkelijk) zijn, er zijn speelvoorzieningen, scholen, dagelijkse voorzieningen en eerstelijnszorg 
(huisarts, tandarts) in de buurt en de locatie is bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. [Rigo, 2004) 

De leefomgeving bepaald in grote mate hoe de wijk functioneert en hoe deze gewaardeerd wordt door de bewoners. 
De definitie van de leefomgeving die opgesteld is voor dit onderzoek is: 
'De combinatie van de hard- en software aspecten op de elementen, wonen, zorg, welzijn, werken, leren en de 
omgeving. ' 
Een goede leefomgeving houdt in dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving als 
herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven . In deze 
context gaat het dan voornamelijk om het wonen en verblijven. 

In het schema [Fig. 5 .1] hieronder is het fungeren van de leefomgeving visueel weergegeven. Dit schema is 
opgesteld door RO groep in samenwerking met woningcorporaties (Aedes), provincie en gemeenten vanuit het 
oogpunt van de bewoners. Het schema laat vier onderdelen zien die de basis vormen voor de leefomgeving; Wonen, 
Zorg en Welzijn, Werken en Leren en Omgeving. Deze 4 onderdelen zijn te koppelen aan de 3 pijlers [fig 1.1) '" van 
herstructurering die gericht zijn op de vitaliteit van een wijk. 

Het onderdeel Wonen kan gekoppeld worden aan de fysieke pijler. Het onderdeel Zorg en Welzijn kan gekoppeld 
worden aan de sociale pijler en het onderdeel Werken en Leren aan de economische pijler. Het laatste onderdeel, 
Omgeving, kan op alle drie de pijlers geprojecteerd worden en is daarom onmisbaar in deze context waar het gaat 
om de leefomgeving. 

etJe dP tl<'itleodiny y~ wee:;l v '· 1 dol • nJPr •. k 
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Opgemerkt moet worden dat de koppeling met de 3 pijlers erg abstract is, namelijk elk onderdeel kan de specifieke 
pijler overstijgen. Voor de plaatsing van de elementen is deze benadering opgesteld. Door de verbinding van de 
onderdelen met de pijlers en de focus op de bewoners is dit schema van toepassing op het onderzoek. 

... _ 
· RJJ..,.)ect»--.. 
•llltJW~ 
.~ .. ....; 

-. ·-·-.. . -
·-----~ -

Figuur 5.1: Leefomgeving van wijken (ROosmodel} [RO groep 2007] 

Het schema bevat zoals hierboven wordt genoemd vier hoofdonderdelen die gezamenlijk uit 6 elementen bestaat. In 
het schema worden deze in een 6-hoek weergegeven als basis voor het totale beeld. Boven en onder zijn de 
elementen van Wonen en Omgeving weergeven. In het midden worden de andere 4 elementen, Zorg, Welzijn, 
Werken en Leren, geplaatst die de voorzaeningen zijn die de andere twee elementen ondersteunen in de 
leefomgeving. 
Elk element is een som van Hardware en Software, dit is weergegeven onder elk element. 

5. 2 Waardefactoren van wijken 
Om te komen tot een specifiek deel van waardfactoren die van belang zijn voor dit onderzoek, zal allereerst een 
afbakening worden gedaan. 
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In de context 15 van dit onderzoek is weergegeven dat herstructurering een belangrijke rol speelt in het onderzoek. 
Dit onderzoek richt zich op een specifiek deel van herstructurering . Dit specifiek deel kan worden bepaald door de 
context waarbinnen dit onderzoek zich bevindt. 

Herstructurering bestaat uit 3 pijlers, daarbij is het doel van herstructurering het verbeteren van de leefbaarheid en 
de markpositie van de desbetreffende wijk . Leefbaarheid heeft hierbij betrekking op maatschappelijke meerwaarde 
en de marktpositie met economische meerwaarde[Gruis 2006]. In dit onderzoek gaat het om het bereiken van de 
maatschappelijke meerwaarde, waardoor leefbaarheid een belangrijke rol speelt. 

Door bovengenoemde afbakening zullen de waardefactoren met betrekking tot leefbaarheid de onderlegger vormen 
om de maatschappelijke meerwaarde van MFA's te bepalen. 

Daarbij moet opgemerkt worden dat de beoordeling van de wijk het beste gedaan kan worden door de bewoners, 
deze ervaren als geen andere de kwaliteit van de omgeving. De context van de waardering van de wijk ligt bij de 
bewoners. De waardefactoren zullen vanuit het oogpunt van de bewoners bekeken en opgesteld worden. 

5.3 Waardefactoren leefbaarheid 
Geconstateerd kan worden dat er geen eenduidige interpretaties in de literatuur te vinden zijn over leefbaarheid 
[Michalos 1997, Camstra et al. 1998, RIVM workshop 2002]. Leefbaarheid kent vele uitleggen hierbij is de definitie 
van Marsman en Liedelmeijer (2001) over leefbaarheid door de eenvoud zeer nauw verbonden met dit onderzoek: 
'Leefbaarheid is de waardering van de woonomgeving door de bewoners'. 

Bewoners zijn de belangrijkste spelers in het bepalen van het succes van een wijk . Er kan gesteld worden dat 
Leefbaarheid wordt bepaald door de wensen en de behoeften van inwoners op het gebied van wonen, werken, leren, 
welzijn en zorg [Limburg 2006]. Daarbij moet de volgende definitie van leefbaarheid worden weergegeven hoe deze 
bewoners de leefomgeving beoordelen[Burg 2006]: 
'Leefbaarheid is het welbevinden van de bewoner over de woon- en leefomgeving als geheel [subjectief], 
gecombineerd met een objectieve duurzame match tussen de bewoner en zijn woon- en leefomgeving [objectief]'. 

Voordat de waardefactoren van leefbaarheid kan worden bepaald zal allereerst een definit ie worden gegeven van 
deze waardefactoren om te kunnen weten waar naar gezocht moet worden . 
De definitie is als volgt16

: 

Een waardefactor is een aspect van de wijk, dat essentieel is voor de leefbaarheid en dus het succes van die 
omgeving. In hoofdzaak gaat het erom dat iets zo belangrijk is dat we er extra aandacht aan moeten besteden. 

Een waardefactor kan een toestand, een handelingspraktijk, of een proces betreffen. Zij kunnen daarbij een 
bufferfunctie vervullen doordat een negatieve ontwikkeling wordt afgeremd. Daarnaast kunnen zij ook een positieve 
ontwikkeling in gang zetten, versterken of versnellen. [Adriaanse 2004] 

Een kanttekening die vooraf geplaatst moet worden is dat het bepalen van de waardeaspecten van leefbaarheid 
wordt bemoeilijkt doordat leefbaarheid niet zomaar een vast gegeven is, maar verschilt van persoon tot persoon en 
van plek tot plek. Wat voor de één leefbaar is, is dat voor de ander niet en andersom. Wat leefbaar is, is in sterke 

lic. hit rvoor Iloaidstuk 2 
v.1n wel1s1to>: http://laalai.lvi s. •ll'l/laal/a<lvl""'i/vra<.tu/ 177/, y r~adpiPPgl..l <liJ J~ nu~ 200(. 
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mate subjectief en afhankelijk van de normen en waarden van degene die het gebied beoordeelt dit suggereert het 
onderzoek van VROM [2004). Toch kan er ook gezegd worden dat leefbaarheid in een bepaalde mate wel objectief is. 
Het gaat immers om de manier waarop mensen hun buurt of wijk beleven. Er kan gesteld worden dat die 
waarnemingen bij elke bewoner gelijk, zijn alleen het verschilt zit hem in de beoordeling waardoor de evaluatie per 
persoon kan verschillen . De waardeaspecten van leefbaarheid kunnen daarbij dus wel objectief zijn, maar de 
beoordeling van de wijk niet altijd.[VROM 2004] 

Door deze laatste constatering, over of leefbaarheid en de beoordeling ervan wel of niet objectief is, zal er vanuit 
worden gegaan dat het bepalen van de waardefactoren wel objectief is. Bij de beoordeling ervan kan dit niet gezegd 
worden. 

Waardefactoren leefbaarheid 
Om te komen tot de waardefactoren van leefbaarheid zijn er verschillende methoden gebruikt [VROM, 2004; RIGO; 
Interview Koopman; Brainstorming]. Hierbij worden verschillende waardefactoren weergegeven. Drie 
hoofdcategorieën met daarbij de subcategorieën kunnen worden onderscheiden : 

Fysieke leefkwaliteit (gebouwen en voorzieningen) 
Sociale leefkwaliteit (de mensen en hun omgang) 
Overlast (Verstoring en veiligheid/ criminaliteit) 

De onderbouwing is na te lezen in Bijlage 111. 

Via het Visgraatdiagram (bijlage IV) is gekomen tot de onderverdeling van deze waardefactoren . Hierdoor is een 
driedeling ontstaan . Allereerst worden de hoofdcategorieën genoemd (deze zijn hierboven beschreven), daarna 
worden deze onderverdeeld in subcategorieën, waarna de verschijningvormen worden weergegeven. De 
waardefactoren met de verschijningsvormen zijn weergegeven in een tabel, bijlage V. 

5. 4 Waardering waardefactoren leefbaarheid 
Hierboven zijn een aantal waardefactoren besproken Om een prioriteit te geven aan deze factoren worden deze 
waardefactoren gewaardeerd . Deze waardering zal gedaan worden door gegevens uit de literatuur [VROM, 2004; 
stichting atlas 2006 ] en door deskundigen 17 op dit gebied. 
De waardering wordt weergegeven met +, +/- en -. Er is gekozen voor deze minder secure methode omdat het 
waarderen van de waardefactoren zeer subjectief is. Door het in 3 onderdelen te verdelen kan er een betere 
waardering worden gegeven die eventueel een 'objectief' beeld kan geven van de prioriteit van de waardfactoren. 
Deze waardering wordt gedaan om een beeld te scheppen welke verschijningsvormen belangrijker zijn, waardoor 
later in dit onderzoek de meerwaarde van een MFA nauwkeuriger bepaald kan worden. De waardering is opgenomen 
in de tabel van de waardefactoren, deze is weergegeven in bijlage V. 

5. 5 Conclusie 
De waardeaspecten die in dit onderzoek aan de orde zijn gekomen, hebben betrekking op leefbaarheid. De aandacht 
voor leefbaarheid is groot, maar geen nieuw fenomeen. Wel is leefbaarheid steeds meer een verzamelbegrip 
geworden voor alles wat er mis kan zijn met de leefomgeving van mensen. Leefbaarheid weerspiegelt een totaal 
oordeel over de leefomgeving van bewoners. 

Ouonn1cldel van een rn<llllllCJ naar de vo lqf'nde deskundigen: I lans flos (VROM) , lldrry V<Jll Dijc~ (corpor~lll'l. lt,Jn Verrt"USSC"I 
(corpuro.Jii~l 
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De belangrijkste bevindingen die in dit hoofdstuk naar voren gekomen zijn: 
Door de focus op MFA's zal de sociale pijler de basis worden waarop de bijdrage van MFA wordt geprojecteerd 
Leefomgeving wordt opgedeeld in zes elementen: wonen, werken, zorg, leren, welzijn en de omgeving die 
gekoppeld is aan de 3 pijlers van herstructurering van het GSB. Hierbij is de leefomgeving de som van de 
hardware en de software 
Leefbaarheid is het specifieke gebied waar de waardefactoren van bepaald zijn 
Leefbaarheid is de waardering van bevolking op hun wijk op hun leefomgeving 

In dit hoofdstuk heeft de volgende deelvraag centraal gestaan : 
Wat zijn de waardefactoren van aandachtswijken bij herstructureringsopgaven? 

De waardeaspecten van leefbaarheid zijn onderverdeeld in drie hoofdcategorieën, met subcategorieën die in spelen 
op de hard- en software van de leefomgeving: 

De sociale leef kwaliteit, met als subcategorie: Bewoners, sociale cohesie en omgang bewoners 
De fysieke leef kwaliteit, met als subcategorie : Gebouwen en voorzieningen 
Overlast, met als subcategorie : veiligheid & criminaliteit en verstoring . 

Per aspect zijn verschijningsvormen (Bijlage V) te noemen die kunnen worden gehanteerd als waardefactoren 
waarmee de meerwaarde van een MFA kan worden bepaald in hoofdstuk 6 . Hierbij zal specifiek gekeken worden naar 
één onderdeel van deze drie hoofdindeling. 
Bij aandachtswijken is de sociale leefkwaliteit zeer belangrijk. Vaak nog belangrijker dan de fysieke leefkwaliteit. De 
meeste waarde wordt dan gehecht aan de sociale cohesie en omgang met de bewoners. Hierbij hoeft het niet zo te 
zijn dat iedereen vriendschap sluit, maar dat men elkaar kent in de buurt. 

Omdat het sociale pijler een rode lijn is in het onderzoek zal voornamelijk gekeken worden naar de bijdrage op deze 
verschijningsvormen. 
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6 Meerwaarde mul ifunctionele accommodaties 

Het voorgaande hoofdstuk heeft de aanzet gegeven voor het behandelen van het tweede deel van het 
onder:zoekskader. In dit hoofdstuk zal deel 2 van het onderzoek worden afgerond. Hierbij staat centraal het bepalen 
van de maatschappelijke meerwaarde van een MFA. 

In hoofdstuk 5 zijn de verschillende waardefactoren bepaald die gebruikt kan worden als onderlegger waarop de 
meerwaarde van M FA geprojecteerd wordt. Hierbij gaat het om de meerwaarde van een M FA op de sociele kwalite it 
aspecten van leefbaarheid. 

Ond rzookskador 

o JTrur OUTCOME 
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Kader 6.1: Onderzoekskader, waardecreatie met maatschappelijk vastgoed 

De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: 
Wat is de maatschappelijke mee/Waarde van MFA 's bij herstructureringopgave van aandachtwijken 7 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt in het kort weergegeven wat het belang is van meerwaarde. 
Vervolgens wordt de meerwaarde van een MFA inzichtelijk gemaakt door de een relatie te leggen met nauw 
verbonden onderwerpen 16 van leefbaarheid. Daarna wordt de daadwerkelijke meerwaarde van een MFA weergegeven 
en als laatste wordt bepaald op welke waardefactoren van leefbaarheid MFA's inspelen en in welke mate zij hierop 
inspelen. 

6.1 Meerwaarde 
Voordat bepaald wordt wat de meerwaarde van een M FA is, is het belangrijk te weten wat men bedoeld met deze 
meerwaarde. 

Jern I J 11 ev" cll &11, IV"' U"' I J I 
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In figuur 6.2 wordt duidelijk hoe de leefbaarheidslijn verloopt. Dit is weergeven tegen de tijd . In het kort zal dit 
schema hieronder worden besproken 

Het schema bestaat uit drie gebieden. In de meeste gevallen geldt: voordat men een wijk gaat herstructureren de 
leefbaarheid in een zodanige mate gedaald moet zijn dat de wijk fungeert als een aandachtswijk, dit is weergegeven 
in beheersfase I. Wanneer de wijk in een zodanige mate gedaald is, worden vaak bepaalde interventies genomen om 
de wijk weer leefbaar te maken. In deze context wordt de MFA gebruikt als dfe interventie. In de toekomst zal deze 
interventie zorgen voor een stijging gericht op de leefbaarheid in de wijk. 

Tijd 

Figuur 6.2: Het uitgangspunt van het leefbaarheidtraject 

In het gebied beheersfase II zal de waarde verder stijging, waarna het stabiel zal worden. Het is belangrijk deze 
meerwaarde te behouden wil men voorkomen dat niet opnieuw de leefbaarheid gaat dalen. 

In dit onderzoek wordt met meerwaarde bedoeld het stijgen van de leefbaarheid én het behoud van deze stijging. 

In dit hoofdstuk wordt bepaald op welke aspecten een MFA een meerwaarde heeft. Hierbij gaat het om aspecten die 
deze lijn zullen volgend. Vervolgens is het belangrijk dat deze meerwaarde behouden blijft. Dit laatste zal pas in 
hoofdstuk 7 en 8 aan de orde komen . De focus ligt eerst op wat de meerwaarde is. 

6.2 Benadering meerwaarde van een multifunctionele accommodatie 
Allereerst kan de meerwaarde van een MFA vanuit verschillende hoeken worden aangetoond. In deze paragraaf 
wordt de meerwaarde weergegeven vanuit aspecten die nauw verbonden zijn met een MFA. Deze uitwijding zal de 
uiteindelijke meerwaarde kunnen versterken. De relaties die getrokken kunnen worden zijn: Kerk( plein), als 
middelpunt in vroege tijden, soCiale infrastructuur, waaronder de MFA va lt en de leefomgeving, waarin de MFA valt. 
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Kerk 
Ideeën zijn zelden helemaal nieuw en het idee van een MFA is daarop geen uitzondering . Er kan gezegd wordt dat 
het berust op de aloude voorstelling van de kerk(plein) waar bewoners elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten 
ontplooien. Door de eeuwen heen heeft het idee van een middelpunt in een wijk of buurt een magische 
aantrekkelijkheid gehad. Ergens centraal gelegen in de wijk diende een plek van samenkomst te zijn, met 
gemeenschappelijke voorzieningen. Daarom ook in deze tijd de opkomst van de MFA. Deze behelst het samengaan 
van buurtgebonden onderwijs, kinder-en jeugdopvang, welzijnzorg en hulpverlening .[Dieleman 2003) 

Sociale infrastructuur 
Multifunctionele accommodatie zijn lange termijn investeringen in de sociale infrastructuur van de wijk. Verbetering 
in de sociale infrastructuur verhoogt de cohesie, brengt nieuwe mensen en nieuwe activiteiten en geeft dit alles een 
plaats in de wijk.[VROM 2003) 

Onderzoek [Gruis 2006] wijst dat de sociale infrastructuur de volgende meerwaarden geeft: 
Verbetering leefbaarheid 
Versterking van het draagvlak voor voorzieningen 
Creëren van diversiteit 
Verminderen van de concentratie en segregatie van kansarme bewoners, al dan niet allochtoon 
Meer keuzevrijheid en wooncarrièremogelijkheden voor specifieke categorieën bewoners, zowel binnen als buiten 
de wijk. 
Versterken van de woningmarkt op lange termijn 

Leefomgeving 
Aedes [2006] geeft aan dat activiteiten op het terrein van wijkontwikkeling en leefbaarheid in toenemende mate over 
de wijze gaan waarop bewoners in wijken met elkaar wensen samen te leven en zelf activiteiten ontplooien. 
Elementen als ontmoeting, sociale cohesie en wederzijdse dienstbaarheid maken daar onderdeel van uit en worden 
hiermee gestimuleerd. Kwaliteit van wonen is voor een groot deel afhankelijk van de leefomgeving. Leefbaarheid en 
aandacht voor de samenleving in een stad, wijk of dorp krijgt steeds meer de aandacht. Een MFA is een dergelijke 
interventie die zich richt op wijkontwikkeling en het verbeteren van de leefbaarheid. Deze kunnen dus waarde 
ontwikkelen voor de wijk. 

In het vorige hoofdstuk is het schema van de leefomgeving, het ROosmodel, weergegeven wat gebruikt is om de 
leefbaarheid te benaderen in een wijk . In dit hoofdstuk wordt het ROosmodel gebruikt om de MFA te positioneren in 
de wijk. Hiermee wordt aangeven hoe belangrijk een MFA is, wat weer tot doel heeft om een eerste indruk te krijgen 
van de meerwaarde. 
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Figuur 6.3: De interventie MFA geprojecteerd op de leefomgeving (ROosmodel) 

Een MFA kan gepositioneerd worden in 4 van de 6 velden (Fig. 6 .3). De functies die het meeste voorkomen in een 
MFA komen overeen met de elementen: Welzijn , leren en zorg . Daarnaast raakt een MFA ook het element omgeving, 
omdat een MFA fysiek in een wijk aanwezig is. 

Doordat een MFA zeker 2/3 van de ROos raakt kan het bijna niet zo zijn dat het geen invloed heeft op de wijk . De 
mate van invloed hangt af van de functies die binnen een MFA worden gerealiseerd. Er kan namelijk ook van 
afgeweken worden van de meest doorgaande functies. Voorbeeld: Tegenwoordig zijn er volop ontwikkeling op dit 
gebied gaande zoals gericht op zorg en wonen combineren. 

6.3 Meerwaarde MFA 'sop /eefbaarheids aspecten 
De MFA heeft zeker toekomstperspectief. Het enthousiasme waarmee MFA's zijn ontwikkeld en de hoge 
verwachtingen die men ervan heeft, zijn de basis voor het succes. MFA's zijn in een fase aangekomen waarin de 
meerwaarde naar voren moet komen . 

De meerwaarde van een MFA kan bestaan uit zowel maatschappelijk als economisch meerwaarde . Maatschappelijke 
meerwaarde gaat over de meetlat van de bewoners, de leefbaarheid . De economische meerwaard e gaat het om de 
euro's. In dit onderzoek gaat het om de maatschappelijke meerwaarde. 

Een recent onderzoek van Ecorys [2006] is gebruikt om de meerwaarde van MFA's weer te geven op de 
leefbaarheidaspecten . De uitkomsten van Ecorys zijn vertaald naar de verschijningsvormen van leefbaarheid die in 
dit onderzoek zijn bepaald. 
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Het onderzoek van Ecorys was voornamelijk gericht op brede scholen en wijkcentra. Deze zijn onderdelen van MFA's. 
Door vanuit deze twee begrippen de meerwaarde voor de wijk te bekijken kan hiermee de meerwaarde van een MFA 
worden weergegeven. De MFA za l dus versterkte meerwaarde leveren doordat deze twee in de MFA aanwezig zijn en 
elkaar dus versterken. 

In figuur 6.4 zijn de belangrijkste meerwaarden weergegeven afkomstig uit dit onderzoek. 

Figuur 6.4: Meerwaarden die het meeste effect hebben [Ecorys 2006] 
Brede school Wijkcentra 
Daling langdurig_e werkelozen Verbetering Imago 
Verbetering Imago Verbetering sociale cohesie 
Verbetering sociale cohesie Tevredenheid wijk 
Tevredenheid wijk Overlast kinderen en jon_geren 
Overlast kinderen en jongeren Minder vernieling 
Minder rommel Minder rommel 

Uit interviews [Frank Studulski, Marc van Leent, Arie Voorburg] en onderzoek KEI [2006] zijn de volgende waarden 
naar voren gekomen: 

Het bieden van perspectief voor specifieke bewonersgroepen. 
Het geven van gevoel van betrokkenheid van de bewoners van de wijk 
Mensen de kans geven om vooruit te komen in de stad 
Het bevorderen van tevredenheid wijk 
Het bevorderen van de samenwerking tussen participanten 
Het verbinden van bewoners 
Achterstand bestijding 
Veiligheid 

In bijlage VI worden deze elementen uitvoeriger beschreven . Daarnaast wordt in Bijlage VII een totaal overzicht van 
de meerwaarden op de in hoofdstuk 5 bepaald waardeaspecten van leefbaarheid weergegeven. Dit kan zowel positief 
als negatief zijn . 

Hieruit blijkt dat een MFA voornamelijk gericht is op de sociale leefkwaliteit. Dit was in hoofdstuk 5 ook al 
geconcludeerd . In mindere mate heeft de MFA effect op overlast. Hierbij kan wel geconcludeerd worden dat een MFA 
hier invloed uitoefent. Bepaalde verschijningsvormen worden positief bereikt. Het minste invloed heeft de MFA op de 
fysieke leefomgeving. Dit is ook te verwachten, omdat vaak in samenhang met de komst van een MFA in deze 
aandachtwijken ook de fysieke omgeving wordt geherstructureerd. Dit dan ook een perfecte combinatie. 

6.4 Mate van meerwaarde 
Nu bekend is op welke leefbaarheidaspecten MFA's meerwaarde creëren is het van belang te kijken in welke mate dit 
gebeurt. Hiervoor is weer gebruik gemaakt van het onderzoek van Ecorys [ 2006] . Het bepalen van de meerwaarde 
bij dit onderzoek van Ecorys is gedaan vanuit interviews met verschillende partijen. Hierbij is gebruik gemaakt van 
de expertise van partijen die betrokken zijn bij de buurt, denk aan buurtwerkers, corporatie, etc. Dit is belangrijk 
omdat zij diegene zijn waar het om gaat en zij de meerwaarde daadwerkelijk ervaren. Daarnaast worden de 
gegevens uit eigen interviews[Frank Studulski, Marc van Leent, Arie Voorburg] ook meegenomen. 
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In Figuur 6.5, is weergegeven in welke mate de MFA heeft bijdrage op de meest naar voren gekomen waardefactoren 
van leefbaarheid. Hierbij is dezelfde methode gebruikt als bij het bepalen van de belangrijkheid van de 
leefbaarheidaspecten. Hierbij is een- onbelangrijk en een + belangrijk. Dit is gedaan om dezelfde reden die gegeven 
is bij het bepalen van de prioriteit van de waardefactoren van leefbaarheid. 19 Een totaal overzicht is weergegeven in 
bijlage VII. 

Figuur 6.5: Waarde aspecten van MFA op probleemwijken Ingedeeld in leefbaarheidaspecten 
Waardefactor Negatief- Mate van effect 

positief+ 
Werkeloosheid Negatief ++ [Uitschieter] 
Diversiteit Positief + 
Vermindering % huurwoningen Negatief -
Vermeerdering % koopwoningen Positief -
Sociale cohesie Positief ++ rUitschieterl 
Imago wijk Positief ++ [Uitschieter] 
Tevredenheid wij k Positief ++[Uitschieter] 
Aandeel jong_e gezinnen Posit ief +I-
Diversiteit bevolkingsamenstelling positief ++rUitschieter] 
Bekladding Negatief +I-
Overlast Negatief + 
Overlast jongeren Negatief ++ ruitschieterl 
Vernielingen Negatief ++ [Uitschieter] 
Rommel op straat Negatief ++[Uitschieter] 
Het bieden van perspectief Positief +/-
Betrokkenheid Positief +I-
Het bevorderen van de samenwerkin_g_ Positief + 
Het bevorderen thuis gevoel Posit ief +/-
Criminaliteit Posit ief -
Veiligheid Positief +I-

Om dit zelf te toetsten zal tijdens de casestudie ook gericht gekeken worden naar de meerwaarde die de MFA leveren 
in het geval van deze case. Dit heeft tot doel deze literatuur zelf te kunnen onderbouwen en door eigen bevinding dit 
doen laten versterken of afzwakken. 

6.5 Negatieve aspecten 
Zoals naar voren gekomen is in Par 6.1 kan gesteld worden dat een MFA een grote invloed uitoefent op de 
leefomgeving van een wijk . 
Hierboven is dan ook de meerwaarde genoemd van een MFA. Om een compleet beeld te kunnen verschaffen over de 
meerwaarde van MFA's is het ook raadzaam de negatieve aspecten te noemen. 

Een MFA biedt niet alleen kansen, maar ook serieuze bedreigingen. 

Hellelt i:, narneliJlt Ll.:!l tie rnale V<tll tn•'~twailrcJe su l>jE!t.llef IS. Vt•or dl' P.c:ft IS 1h• ntalc m !('I' herelkl. tlan e ,lfttl"'r. 
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De grootste gevaren die de brede school bedreigen, zijn overbelasting en opgeschroefde verwachtingen. De MFA 
wordt al te gemakkelijk gezien als een probaat middel tegen vele maatschappelijke kwalen. De socioloog Bernstein 
schreef al decennia geleden dat 'school cannot compensate for society' en die waarschuwing heeft niets van zijn 
actualiteiten verloren. 

Belangrijke aspecten die naar voren komen bij negatieve aspecten van een MFA zijn: [Mulder 2005] 
Schaalvergroting . Door de school uit te breiden met functies op het terrein van opvang en zorg zou het 
makkelijker worden arbeid en zorg te combineren. Hierbij is ontmoeting en signalering belangrijk . Bij 
schaalvergroting kan dit averechts werken. Vooral signalering is niet altijd gebaat met grootschaligheid . Ik kleine 
settings kan sneller iets opvallen. Bij grote gebouwen kan een kind anoniem zijn. 
Institutionalisering. Hierboven wordt als succesfactoren genoemd de laagdrempeligheid door alle instanties bij 
elkaar te voegen. Dit heeft weer als nadeel dat institutionalisering kan optreden. De aanraking met andere 
sociale netwerken kan daardoor verdwijnen omdat het kind niet in aanraking komt met andere buitenschoolse 
netwerken. Buitenschools zou namelijk buitenschools moeten zijn. 
Herkenning wijken. Een anders nadeel van voorzieningen op 1 plek is dat de herkenning in wijken minder wordt. 
Er kan niet meer snel gezegd worden: 'ik woon bij de school, of bij het wijkcentrum.' Kleinschalige voorzieningen 
maken straten herkenbaar. Functiescheiding van wonen is dan nog steeds de norm bij vernieuwende wijken. 

Tevens kan een gevaar ontstaan dat een MFA teveel verschillende en moeilijk verenigbare doelstellingen moet 
verwezenlijken. [Dieleman 2003] 

6. 6 Conclusie 
Dit hoofdstuk rondt deel twee van het onderzoekskader af. Hierbij heeft de volgende deelvraag centraal gestaan: 
Wat is de meerwaarde van MFA's op de waardecreatie van probleemwijken bij herstructurering? 

Door de eerste genoemde drie redeneringen, waarmee dit hoofdstuk is begonnen, kan al geconcludeerd worden dat 
een MFA invloed op de wijk levert. Een MFA kan vergeleken worden met een kerk, is een onderdeel van de sociale 
infrastructuur en raakt vier van de zes elementen waaruit de leefomgeving bestaat. Dit laat zien dat er meerwaarde 
kan ontstaan . Een MFA moet dan wel meerwaarde creëren. 

De uitschieters van meerwaarden op het gebied van de verschijningsvormen van leefbaarheid zijn: 
Sociale leefkwaliteit: 

Daling werkeloosheid 
Betrokkenheid 
Bevorderen sociale cohesie in zijn algemeenheid (Participatie, deelname, sociale controle, sociale contacten) 
Tevredenheid over de wijk 
Diversiteit in bevolkingssamenstelling 

Overlast: 
Vermindering overlast 
Vermindering van vernielingen 
Verminderen van rommel op straat 

Bijlage VI laat de totale meerwaarden op de verschillende verschijningsvormen van leefbaarheid zien dit. Hieruit 
blijkt dat een MFA voornamelijk een bijdrage levert aan de sociale leefkwaliteit Dit is van te voren al voorspeld 
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omdat deze sociale fysieke interventie alles te maken heeft met de sociale infrastructuur en hierbij de sociale 
aspecten voor een wijk. Daarnaast heeft het raakvlakken met het verminderen van overlast . 

Aanvullend op de bovengenoemde meerwaarden kan gesteld worden dat t ijdens de interviews en de literatuur ook 
aspecten naar voren gekomen d ie niet onder de leefbaa rheidaspecten vallen. De belangrijkste in deze context zijn: 

Versterken/ verbeteren Imago 
Samenwerking van partijen 
Versterken functies 
Beter aanbod 
Snellere doorstroming door kortere lijnen 

Hierbij gaat het dan voornamelijk om meerwaarde voor de betrokken participanten. 

In hoofdstuk 5 is een onderlegger gegeven waarop de MFA de meerwaarde kan projecteren. Hierbij is een beeld 
gegeven van de leefomgeving waarin een MFA meerwaarde moet creëren. Hieruit is naar voren gekomen dat 
voornamelijk bij aandachtswijken gekeken moet worden naar de sociale leefkwaliteiten (en de veiligheid) . De 
belangrijkste verschijningsvormen sociale leefkwaliteit hebben te maken met de sociale cohesie en de omgang tussen 
de bewoners. Vergelijkend met de uitkomsten van hoofdstuk 5 kan gezegd worden dat, op het gebied van 
leefbaarheid, de MFA een grote meerwaarde kan leveren . Belangrijke meerwaarden wordt namelijk gegeven op de 
betrokkenheid en sociale cohesie in zijn algemeenheid. Hieruit blijkt dat dit aansluit op de belangrijkste leefbaarheids 
aspecten van bewoners van aandachtswijken. Daarnaast levert MFA's ook een positieve bijdrage op de veil igheid. 

In dit onderzoek is geen relatie gelegd met de economische waarde. Er kan echter gesteld worden dat een MFA zeker 
effecten hierop heeft. Zowel direct als indirect door de invloed op de sociale aspecten en het verbeteren van het 
imago. In verband beschikbare tijd is gekozen alleen te kiezen voor maatschappelijke meerwaarde en niet ook nog 
eens de economische meerwaarde. 

Al laatste moet opgemerkt worden dat ook een MFA negatieve invloed kan uitoefenen die niet vergeten moet worden, 
namelijk: 

Schaalvergroting 
Ins ti tutiona I iseri ng 
Herkenning van wijken. 

Het antwoord op deze deelvraag is naar mijn mening nog deels open . In verband met het tijdsbestek van het 
afstuderen is het niet mogelijk de vraag helemaal te beantwoorden. De vraag zou namelijk naar mijn mening 
helemaal beantwoord zijn als er goed statistisch materiaal voor handen zou zijn om alles te onderbouwen, helaas is 
hiervoor de tijd niet aanwezig . Nu zal het blijven bij bevindingen en benaderingen uit de li teratuur en interv iews. 
Toch wordt er hierdoor een goed beeld gevormd van de meerwaarde van MFA uitgewerkt in voor- en nadelen. 
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7 Casestudie Multi unctionele accommodaties 

In de voorgaande hoofdstukken zijn vanuit de literatuur verschillende bevindingen gedaan met betrekking tot een 
MFA en de meerwaarde hiervan. Dit hoofdstuk zal op deze bevindingen inspelen om de theorie te toetsen aan de 
praktijk. Daarnaast richt deze casestudie zich op het einddoel, namelijk het bereiken van die meerwaarde tijdens de 
gebruikfase. In de literatuur is over het gebruik van M FA 's weinig geschreven, waardoor gekozen is om die informat ie 
te halen uit de casestudie. 

Onderzoekskader 

OUTPUT 

Throughcome 

!Çlajrs, nnpp:HIJE r1m11arnenr 

OUTCOME 

Meerwaaroe 

2 Maatschappelijke 
Meerwaarde 

Kader 7.1: Onderzoekskader, waardecreatie met maatschappelijk vastgoed 

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op deel 3 van het onderzoekskader. Hierbij staat de volgende deelvraag centraal : 
Welke aspecten kunnen de meerwaarde van een MFA beïnvloeden' 

Tevens zal door de casestudie een aanvulling worden gegeven op eerder gestelde vragen . Hierbij gaat het om de 
vragen beantwoord in hoofdstuk 4 en 6 . 

Allereerst zal beschreven worden welke cases gekozen zijn en waarom. Vervolgens zullen de cases apart worden 
behandeld. Daaropvolgend worden de belangrijkste bevindingen weergeven . 
Als laatst zal ingegaan worden op de gestelde deelvraag en de onderliggende vragen aan dit hoofdstuk.zo 

7.1 Achterstandswijken 
Dit onderzoek richt zich op achterstandswijken bij herstructureringsopgaven. In Pa r 3.3 is voor het begrip 
achterstandswijken het volgende gedefinieerd: 
Een achterstandswijk is een wijk die in een negatieve spiraal is terecht gekomen door negatieve sociale 
verschijnselen. Hierbij is de vitaliteit van de stad aangetast, waardoor er achteruitgang in de wijk is ontstaan. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat in deze wijk alleen fysieke maatregelingen niet meer helpen omdat het om sociale 
problemen gaat. Hierbij gaat het om vier categorieën (zie Par 3.4). 

&f 
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Wijken die in dit onderzoek naar voren komen zijn de aanpakwijken . De wijken zijn zodanig achteruitgegaan dat een 
integrale operatie nodig is. Hierbij zijn in ieder geval sociale problemen, dan wel problemen die - zonder gerichte 
ingrepen- op korte termijn dreigen te ontstaan. Daardoor komt de wijk in een negatieve spiraal die doorbroken dient 
te worden en alleen fysieke maatregelingen niet helpen . 

De sociale pijler is de rode lijn in mijn onderzoek. Geschikte cases voor dit onderzoek moeten wijken zijn die baat 
hebben bij een sociale aanpak. Niet altijd is het namelijk effectief om de sociale aanpak te hanteren . Door VROM 
worden herhaaldelijk wijken geselecteerd die als probleemwijk kan worden beschreven. Voorbeelden van deze Jijsten 
zijn de zogenaamde 56 prioriteitswijken 21 (nu 40 prioriteitswijken) en de GSB-wijken (voortgekomen uit het 
grotestedenbeleid). Een selectiecriterium van VROM is de ernst en cumulatie van maatschappelijke problemen in 
samenhang met de herstructureringsopgave. Het zijn wijken met in ieder geval sociale problemen. Deze wijken 
hangen nauw samen met dit onderzoek en worden dan ook gebruikt om cases uit te selecteren. Dit wordt gedaan om 
de trefkans te vergroten op een goed voorbeeld. In de wijkselectie [Bijlage VIII] is meer over de 56 wijken en de 
GSB wijken beschreven. 

Cases die benaderd worden, moeten aan bepaalde criteria voldoen. De selectiecriteria die gehanteerd zijn in d it 
onderzoek om te komen tot cases voor de casestudie, zijn: 
1. Aanpakwijk waardoor geherstructureerd moet worden 
2. Fase herstructurering in uitvoering/beheer 
3. Erkende aanpakwijk, VROM (prioriteitswijk) 
4. Sociaal probleem, Jeesbaarheidsproblemen 
5. Multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd 
6. MFA in werking (minimaal 1 jaar) 
Extra: Beschikbare informatie binnen beperkt tijd 
Criterium MFA genoemd onder 5 heeft een bepaalde verschijningsvorm, hierbij gaat het om: Multifunctioneel 
Accommodatie met buurtgerichte interventies. Aanwezig zijn in deze gebouwen dan ook brede scholen en wijkcentra. 
Om het doel van de casestudie te behalen moet de accommodatie op alle inwoners van de wijk gericht zijn. 

Na deze selectie [Bijlage VIII] zijn vier wijken naar voren gekomen die voldoen aan deze criter ia en zullen gebru ikt 
worden voor de casestudie. Deze vier cases zijn : 

Brede school BBS Haren- Donk-Reit (GSB-wijk), den Bosch Noord 
MFA Eninver (prioriteitswijk), Almelo Noordwest 
MFA Letterdoes (GSB-wijk), Maastricht Oost 
MFA La Bellettsa (GSB-wijk), Maastricht Oost 

De uiteindelijke vier cases betreffen twee MFA's die al vijf jaar gerealiseerd zijn en twee MFA's die pas gerealiseerd 
zijn . Hiervoor is bewust gekozen om niet alleen oudere ontwikkelingen mee te nemen, maar ook de nieuwe 
ontwikkelingen, hierbij wordt een totaal beeld gevormd van de ontwikkel ingen betreffende de MFA's. 

7.2 Uitwerking casestudie 
In deze paragraaf wordt per case de bevindingen weergegeven die tijdens de bestudering van de cases naar voren 
zijn gekomen. Hierbij zullen de volgende onderdelen worden beschreven: 

De wijk; om weer te geven dat het een probleemwijk is met leefbaarheidproblemen . 

• DuS~II!I' ~6 WIJkCll 
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De MFA; hierbij zijn aan de orde, de kenmerken, proces en doelstellingen 
De meerwaarde: hierbij zal gekeken worden naar welke meerwaarden de MFA levert aan wijk en hoe dit naar 
voren is gekomen (bewijsmateriaal) 
Stuurparameters betreffende de meerwaarde; Hierbij wordt gekeken naar de leermomenten en de faal- en 
succesfactoren. 

De bevindingen van de casestudies komen voort uit de interviews [Bijlage IX] en bezoeken aan de verschillende 
casestudies. Daarnaast is bij het bepalen van de meerwaarde, waar aangegeven, gebruik gemaakt van gegevens van 
de gemeenten betreffende leefbaarheid. 

7.2.1 Brede Bossche Scholen(BBS) Haren-Donk-Reit 
Deze case is onderdeel van een totaalformule van de Brede Bossche Scholen 
formule. Naast bevindingen van deze case komen ook bevindingen naar voren 
van de 3 eerder ontworpen MFA 's in deze totaalformule. 

Wijk: Haren-Donk-Reit 
De wijk Noord ligt ten noorden van het 
stadscentrum van 's-Hertogenbosch. 
Noord bestaat uit een aaneenschakeling 
van buurten, die in hoofdzaak in de 
zeventiger jaren ontstaan zijn. In wijk 

noord liggen drie GSB- aandachtsgebieden (prioriteitswijken): de Hambaken, 
Haren, Donk en Reit en Orthen Links. ['s Hertogenbosch, 2004]. Haren, Donk 
en Reit is een van de zogeheten'zwakke' buurten in het Noorden van 's 
Hertogenbosch . De leefbaarheid in deze buurt wordt als minder dan gemiddeld beoordeeld. Dit is dan ook bij Haren
Donk-Reit voor alle betrokkenen, een belangrijk punt van zorg. 

MFA: BB$ Haren- Donk- Reit 
De BBS Haren-Donk-Reit ligt in het hart van de drie buurten Haren, Donk en De Reit. BBS Haren-Donk-Reit is het 
vierde project dat gerealiseerd is. Omdat BBS als vierde van de totaalformule is gerealiseerd zijn er veel 
verbeterpunten geweest die voortgekomen zijn uit de ontwikkeling van de andere BBS projecten. 
BBS Haren-Donk-Reit is een multifunctionele accommodatie. De BBS Haren-Donk-Reit is een integrale aanpak tussen 
wijkbewoners en scholen met betrekking tot verandering van het onderwijs en wijken in 's Hertogenbosch. De BBS 
moet een instrument zijn om de grote problemen binnen de wijken in de stad aan te pakken. In fig. 7.2 zijn de 
belangrijkste bevindingen weergegeven betreffende de MFA, de meerwaarde ervan en de beïnvloeding van de 
meerwaarde. Deze laatste twee zullen hieronder verder aanbod komen. 

Fig. 7.2 In het kort de belangrijkste bevindingen 
MFA Kenmerken Inteqrale samenwerkinq 

Gebouwelijke en inhoudelijke aspecten 
Doelstellingen Gezamenlijke doelstellingen 

Voornamelijk gericht op de wijk 
SMART formuleren 
Geen termijnen stellen aan doelstellinqen 

Proces Inhoud en beheer paral lel aan elkaar laten 
(totstandkoming) lopen onder begeleiding van deskundigen 

Focus samenwerking 
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Betrokkenheid bewoners 

MEERWAARDEN Betekenis 
LEEFBAARHEID 

Betrokkenheid Inzetten voor het functioneren van de MFA ter 
bevordering van de sociale interactie 

Thuisgevoel Het gevoel creëren van het wij gevoel in de 
wijk. 

Afname vernieling Afnemen van overlast van iets stuk maken 
Gevoel De MFA is van de bewoners en zij willen het tot 
verantwoordelijkheid een succes maken 
Sociale Interactie Het deelnemen aan activiteiten om in contact 

te komen met andere bewoners 
Maatschappelijke Compleet pakket aanbieden om hulpmiddelen 
hulpmiddelen te bieden voor de bewoners. 
Vermindering Hinder door hangjeugd, denk aan vernielingen 
jeugdoverlast etc . 

BEINVLOEDING Regie rol bij gemeenten, door stedelijke coördinator te ontwikkelen 
gericht op MFA's 
Stimulerino samenwerkinq 
Botturn-up benadering 
Bijstellen doelstelling ter bevordering meerwaarde 
Inhoud afstemmen OQ_ buurt 
Afstemming participanten 
Professionaliteit participanten 
Betrekken wijkbewoners door zelfstandigheid te geven voor de 
activiteiten die zij ontwikkelingen in de MFA 
Korte lijnen tussen participanten 

Meerwaarde: leefbaarheid 
De BBS Haren-Donk-Reit is ongeveer 1 jaar in werking en de uiteindelijke meerwaarde is nog niet duidelijk 
aangetoond. Echter tonen kleine dingen aan dat er op de volgende leefbaarheid aspecten toch al meerwaarde is: 

Betrokkenheid, zie hiervoor voorbeeld fig. 7.3 
Gevoel van verantwoordelijkheid, dit wordt aangetoond door de grote mate van vrijwilligerswerk 
Thuisgevoel, zie hiervoor voorbeeld fig . 7.3 
Sociale interactie, zie hiervoor voorbeeld fig . 7.3 
Maatschappelijke hulpmiddelen door beter aanbod, door extra en beteren activiteiten. Zie hiervoor voorbeeld 
fig. 7.3 
Afname vernielingen, zie hiervoor voorbeeld fig. 7.3 

Extra opbrengst buiten de leefbaarheid zijn: 
Samenwerking partijen 
Totaal aanbod bieden 
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Meer activiteiten 
Gebouw van de bewoners 

Figuur 7.3: VOORBEELDEN meerwaarden BBS Haren-Donk-Reit: 
Betrokkenheid 1: Een oudere man die erg sceptisch is over de jeugd. Door de komst van de 
BBS is hij veel meer betrokken bij de jeugd. Hierbij is hij bijvoorbeeld voorleesopa. 

Betrokkenheid 2: Vanuit de jeugd is een kickbox vereniging opgestart die veel deelnemers 
heeft vanuit de buurt. 

Tlruisgevoel: Veel inloop van mensen gedurende de dag om een kopje koffie te nemen, te 
darten of een praatje te maken. 

Sociale interactie: In de BBS was eerst computerles voor allochtonen vrouwen apart van 
autochtonen vrouwen . Op dit moment zijn beide beval kingsgroepen geïntegreerd in een les. 

Maatschappelijke hulpmiddelen : Door de BBS is de wijkwinkel beter te vinden . Dit wordt 
aangetoond door de inloop gedurende dag, vergeleken met de in het verleden inloop. Ook is 
het ouder-kind centrum blijven bestaan. Hun eerdere locatie zou worden opgeheven, zodat ook 
hun centrum moest worden opgeheven. De MFA biedt hiervoor een goede locatie. 

Afname vernielingen: In de buurt waren oorspronkelijk vele gebouwen en accommodaties 
beklad met araffiti en werden ruiten inaeslaaen. Tot op heden is dit noa niet vooroekomen bii 

Onderzoek gemeente 's Hertogenbosch 

Juni ' 07 

In Den Bosch Noord [gem. 's Hertogenbosch, 2006] is het afgelopen jaar kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de 
ontwikkelingen op de thema 's als leefbaarheid, veiligheid, voorzieningen etc. Ten opzichte van de andere wijken is de 
leefbaarheid in totaliteit verbeterd, met name de aspecten: 

Vermindering overlast 
Thuisgevoel 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de betrokkenheid t .o .v . andere wijken toch achterblijft in tegenstelling tot wat bij 
het bezoek en interviews is geconstateerd. Een reden die hiervoor gegeven kan worden is de korte duur dat de BBS 
bestaat, waardoor er nog niet veel onderlinge betrokkenheid is geconcludeerd. 

Bij dit leefbaarheids onderzoek [gem. 's Hertogenbosch , 2006] moet helaas wel een kantekening geplaatst worden . 
Naast de komst van de MFA is er ook sprake geweest van fysieke herstructurering van de woningvoorraad . Het effect 
hiervan is niet uit te sluiten . 

Stuurparameters betreffende de meerwaarde : 
Belangrijke aspecten om de meerwaarde te beïnvloeden zijn hieronder weergegeven. Hierbij gaat het om succes- e n 
faalfactoren die tijdens het gebruik op de meerwaarde invloed kunnen uitoefenen. 
Succesfactoren gebruik: 

Bevorderen samenwerking en afstemming verschillende partners. 
Betrokkenheid van de buurt. 
Bevorderen participeren wijkbewoners. 
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Afstemmen op de buurt 
Toegankelijkheid Informatie over activiteiten e.d. 
Botturn-up benadering t.o.v. de benadering van partijen 

Juni ' 07 

Onderlegger om niet keer op keer het wiel uit te vinden vanuit het BBS-concept (dit is géén blauwdruk) 
Faalfactoren gebruik: 

Te weinig tijd om samenwerking tussen de verschillende partijen te laten ontstaan . 
Het niet verfijnen van de doelstellingen 
Het niet op elkaar afstemmen van activiteiten 
Non-professiena liteit 

7.2.2 MFA Eninver Almelo 
Wijk 
Door de samensmelting van de twee wijken, Kerkeland & Aalderinksehoek, is de wijk Wierdensehoek ontstaan in 
Almelo Noordwest. Deze twee wijken zijn samengevoegd doordat ze te klein waren om apart te worden aangepakt. 
Beide wijken hadden te maken met leefbaarheidsproblemen, met name de Kerkelanden. De samensmelting heeft 

echter tot meer problemen geleid. De oorzaak hiervan was dat de wijken niet 
identiek aan elkaar zijn en de bewoners willen zich niet met elkaar associëren . 
Helaas is tot op heden de psychologische scheidingswand nog niet doorbroken. 
De wijk is gelegen aan het station van Almelo. Vooral de wijk Kerkelanden is 
een sociaal zwakke wijk. 

MFA: MFA Eninver 
MFA Eninver is gelegen in de 
Aalerinkshoek aan de rand van 
Kerkelanden. De insteek van de komst 
van de MFA was voornamelijk het 
verbeteren van de fysieke huisvesting van 
onderwijs en welzijnsinstellingen in beide 

wijken, de wijk Kerkelanden uit zijn isolement halen en diens leefbaarheid te 
verbeteren. 
Er zijn diverse motieven geweest de oprichting van MFA Eninver. De 
belangrijkste zijn hierbij: efficiënt ruimtegebruik en de kwaliteit de 
voorzieningen. Daarnaast was het doel om de wijken met elkaar te laten 
integreren. In fig. 7.4 zijn de belangrijkste bevindingen weergegeven betreffende de MFA, de meerwaarde ervan en 
de beïnvloeding van de meerwaarde. Deze laatste twee zullen hieronder verder aanbod komen . 

Fig. 7.4 In het kort de belangrijkste bevindingen 
MFA Kenmerken 50-50 verhouding 

Brede aanpak onderwijs, sport en welzijn 
Doelstellingen Keuze doelstellingen consequentie voor de 

inhoud en het gebouw 
Helderheid in doelstellingen verschi I lende 
participanten 

Proces Complex door veel betrokkenen 
Gestructureerde, transparante aanpak 
Gemeente als regiefunctie 
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Samenwerking 
Bottum-up benadering 

MEERWAARDEN Betekenis 
LEEFBAARHEID 

Betrokkenheid Inzetten voor het functioneren van de M FA ter 
bevorderinq van de sociale interactie 

Sociale Interactie Het deelnemen aan activiteiten om in contact te 
komen met andere bewoners 

Gevoel van De MFA is van de bewoners en zij willen het tot 
verantwoordelijkheid een succes maken 

BEINVLOEDING 
Stimulering samenwerking door aan elkaar te laten wennen 
50-50 verhouding welzijn en onderwijs 
Evenwicht activiteiten vraag en aanbod. 
Tijd inplannen voor wij-zij gevoel 
Beheer 
Proqramma afstemmen op doelstellinqen 

Meerwaarde: leefbaarheid 

Een citaat vanuit het gesprek met Wim Izaks: De MFA heeft pas maatschappelijk meerwaarde als een MFA 
functioneert en de doelstellingen zijn behaald. Economische waarde hangt hier minder vanaf, hierbij gaat het om de 
aanwezigheid van voorzieningen. 

Net als de eerste case is ook deze MFA recent geopend . Hierdoor is de uiteindelijke meerwaarde nog niet duidelijk 
aangetoond . 
Toch kan vanuit het inzicht van de betrokken partijen en de beheerder aantal conclusies worden getrokken ten 
opzichte van de meerwaarde. Meerwaarde gericht op de leefbaarheids aspecten zijn: 

Betrokkenheid bewoners, de betrokkenheid kan geconcludeerd worden uit het feit dat binnen de MFA veel 
initiatieven worden uitgevoerd zowel vanuit de participanten als bewoners: er is een wijkcentrum van waaruit 
veel activiteiten plaatsvinden en de wijk is voor het oog flink opgeknapt en ziet er mooi uit. De betrokkenheid is 
groot en het enthousiasme voor de wijk groeit. 
Sociale interactie, dat komt ook tot uiting in de verenigingen en de nieuw ontstane verenig ingen. Door deze 
verenigingen is er meer sociale interactie ontstaan. Deze verenigingen zijn goed lopende verenigingen met 
leden uit de buurt. 
Verantwoordelijkheidsgevoel, De meerwaarde verantwoordelijkheidsgevoel komt tot uiting doordat de 
bewoners zelf initiatieven nemen betreffende activiteiten . Hierbij kan gedacht worden aan een Open Dag om de 
M FA te profileren, waarbij heel veel vrijwilligers een steentje bijdragen. 

Naast meerwaarde op leefbaarheid is er ook meerwaarde op andere gebieden : 
Versterken aanbod verschillende functies 
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Door verplaatsing accommodaties kunnen extra woningen worden gerealiseerd op de vrijgekomen gebieden en 
daardoor kan er extra inkomsten worden gegenereerd. 

Onderzoek gemeente Almelo 
Net als bij de BBS in 's Hertogenbosch is ook in Almelo [Almelo 2005] een onderzoek gedaan betreffende 
leefbaarheid. Dit onderzoek is gehouden tijdens de totstandkoming van de MFA. Hierdoor kunnen kanttekeningen 
worden geplaatst bij de uitkomsten . Toch wordt er gezegd dat de MFA een bijdrage heeft geleverd aan de 
leefbaarheid van de wijk, alleen al om het feit dat deze in de toekomst aanwezig zou zijn. 

Over het algemeen kan gesteld wordt dat de Wierdensehoek er voor de toekomst beter voor staat, vooral het deel 
Kerkelanden . De ontwikkelingen op leefbaarheid in de Wierdensehoek zijn positief te noemen . Vooral ten opzichte 
van de aspecten woonomgeving en veiligheid is een positieve ontwikkeling waar te nemen. Tevens zijn er ook 
positieve gevolgen op de leefbaarheidaspecten: 

Betrokkenheid 
Medeverantwoordelijkheidsgevoel 
Verloedering 
Overlast 
Tevredenheid voorzieningen basisonderwijs 

Echter op het gebied van de voorzieningen voor de jeugd is men weer negatiever. 
Deze aspecten zijn weergegeven in de tabel hieronder figuur 7 .5. 

Figuur 7.5: Ontwikkeling gericht op leefbaarheid 2005 t.o.v. 1997 in Wierdensehoek [Almelo 2005] 

Het zou aan te raden zijn om over een aantal jaren opnieuw een enquête hier uit te voeren waardoor de 
daadwerkelijke opbrengst van een MFA beter naar voren zou kunnen komen 

Stuurparameters betreffende de meerwaarde: 
Succesfactoren gebruik : 

Blijven stimuleren en verbeteren van de samenwerking 
Functies in verhouding aanbieden 
Tijd vrijmaken om het wij-zij gevoel te kunnen krijgen (5 jaar) 
Oplossingsgerichtheid van de beheerder 
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Evenwicht inhoudelijke aspecten op vraag en aanbod . 
Beheer door een centraal 'bekend' persoon 
Belangrijk is om activiteiten te laten plaatsvinden die ook al eerder aanwezig waren in de wijk 
Vrijheid partijen in gebouw. 

Faalfactoren gebruik: 
Natuurlijk neiging van partijen om te kiezen voor eigen voorzieningen 
Te veel hechten aan eigen identiteit van partijen . 
Niet kloppend programma met doelstellingen 
Geen bottum-up benadering 

7.2.3 MFA Letterdoes Maastricht 
Wijk: Wyckerpoort 

Juni '07 
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Wyckerpoort is gelegen in het Noordoostelijke deel van Maastricht. Het is een langgerekte 
wijk. Deze wijk is opgedeeld in drie delen. Hiervan is het zuidel ijk deel van hogere klasse 
dan de andere twee en daardoor is er een scheid ing ontstaan tussen deze twee. Samen 
met Heugemerveld is Wyckerpoort de eerste wijk geweest die vanu it de gedachte van het 
grote stedenbeleid is geherstructureerd . Het doel van de herstructurering om de wijk een 
nieuwe impuls te geven, gericht op meer dan alleen de fysieke aanpak. Het sociale leven 
was in deze wijk onder druk komen te staan en zaken als leefbaarheid en 
veiligheid hadden dringende aandacht nodig. Door de invloed van het grote stedenbeleid 
moest naast fysieke aanpak de andere pijlers ook meegenomen worden. 

MFA: MFA de Letterdoes 
MFA de Letterdoes is gelegen in het midden van Wyckerpoort, hiervoor is gekozen om van alle 
wijkdelen respons te krijgen . De ontwikkeling van de MFA kwam voort uit het feit dat 
Wyckerpoort dringend behoefte had aan 'vitalisering'. Daarnaast is de keuze voor een MFA 
geweest vanuit de wens naar betere huisvesting van verschillende partijen. Het gebouw van de 
school was slecht en er waren geen buurthuizen voor de verenig ingen, tevens kwam van 
verschillende partijen in de buurt de wens om een gebouw te hebben in deze wijk. De bewoners 
gingen daarvoor naar andere wijken. Hierdoor was er dan ook snel draagvlak bij de bewoners. In 
fig. 7.6 zijn de belangrijkste bevindingen in het kort weergegeven betreffende de MFA, de 
meerwaarde en de beïnvloeding van de meerwaarde. Deze laatste twee zu llen hieronder verder 
aanbod komen. 

Fig. 7.6 In het kort de belangrijkste bevindingen 
MFA Kenmerken Afzonderlijk functioneren van de betrokken 

oartiien 
Samengevoel 

Doelstellingen Opnieuw aanpassen aan huidige stand 
Proces Gedacht vanuit het gebouw en de functies 

Beheer niet meegenomen 
Autoriteit School 
Bottum-up benadering 
Weinig samenwerking 

· ~ ,.l .. 
" -· ... 
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MEERWAARDEN Betekenis 
LEEFBAARHEID 

Betrokkenheid Inzetten voor het functioneren van de MFA ter 
bevordering van de sociale interactie 

Bedrijvigheid Meer bezoekers in de buurt 
Sociale Interactie Het deelnemen aan activ iteiten om in contact te 

komen met andere bewoners 

BEINVLOEDING Inzien van de meerwaarde van het samengaan van partijen 
Beheerder is van zeer groot belang en van invloed op de meerwaarde 
Het stimuleren van de samenwerkin_g is van zeergroot belang! 
Doelen daadwerkelijk nastreven 
Betrokken bewoners in besluitvorming en activiteiten 
Overleq evaluaties 
Er mag geen partij autoritaire naar voren komen 
Duidelijkheid in visie 

Meerwaarde: leefbaarheid 
De meerwaarde die MFA's voor Servatius moet opleveren is allereerst dat de wijk leefbaarder wordt en dat men hier 
graag wil wonen . Het gaat Servatius niet zozeer om de economische meerwaarde die eventueel zou kunnen 
plaatsvinden . Koos Smeets22 zegt hierbij dat de economische waarde vaak wel meevalt en tevens vaak jaren duurt 
voordat men de stijging echt kan merken. Naast de wijk leefbaar te maken wil Servatius hun gebied ook 
aantrekkelijker maken voor andere partijen, zoals ontwikkelaars en beleggers. Een voorbeeld dat weergeeft dat deze 
wijk aantrekkelijker is geworden, is dat een deel van de woningen die nieuw gebouw worden in deze wijk gedaan 
wordt door een projectontwikkelaar, omdat zij de potentie in deze wijk zien . 

De meerwaarden (geldt voornamelijk voor het midden en noordelijk gebied) die tot stand zijn gekomen gericht op de 
leefbaarheidaspecten zijn : 

Meer betrokkenheid, dit blijkt uit de activiteiten die door de bewoners georganiseerd worden. Dit zou nog beter 
kunnen als aan hét kenmerk samenwerking voldaan wordt. 
Bedrijvigheid, komt voort uit het feit dat eerder in de wijk geen voorzieningen waren en dat hier wel behoefte 
aan was. Door de komst van de MFA is er weer meer te doen in de wijk 
Sociale Interactie, komt voort uit het feit dat eerder in de wijk geen voorzieningen waren en dat hier wel 
behoefte aan was. Door de komst van de MFA is er meer contact tussen de bewoners 

Deze komen voort uit het feit dat er in de wijk geen aanbod was van dergelijke accommodaties. Men had geen 
buurthuis of iets dergelijk voor verenigingen en hier was wel behoefte aan. 

Extra opbrengsten: 
Meer groei voor scholen 
Het gebouw heeft tot effect dat de omgeving eromheen nu ook wil verbouwen of bewoners en instanties willen 
iets doen om de wijk dezelfde uitstraling te geven, Een voorbeeld hierbij is dat het plein voor het gebouw, na de 
realisatie van het gebouw ook aangepakt werd door de gemeenten . 

wiJkcoorOtndlOt Servallus, qurrl ·rvrewd 
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Opgemerkt moet worden dat men nog niet uit het gebouw gehaald heeft wat eruit gehaald zou kunnen worden. Er 
zou meer uit gehaald kunnen worden wanneer dit gebouw beter wordt benut. De meerwaarde is matig te noemen 
Maar hierbij moet opgemerkt worden dat door de opbouw en samenstelling van de wijk het niet altijd anders kan. 

Stuurparameters betreffende de meerwaarde : 
De betrokken partijen bij deze MFA hadden nauwelijks ervaring op dit gebied, waa rdoor nu tijdens het gebruik 
onderdelen moeten worden aangepast om meerwaarde te kunnen behalen . Daaruit kunnen be langrij ke lessen 
worden gehaald. 
Succesfactoren gebruik 

Doelstellingen moeten steeds ver fijnd en bijgesteld worden om de beste meerwaarde eruit t e halen. Hierbij 
gebruikt maken van drie overleggen : 

o Gebruikersoverleg 
o Beheerderoverleg 
o Afstemming met eigenaar 

Faalfactoren gebruik 
Niet voldoende afstemmen tussen activiteiten en participanten 
Niet gebruiken van het gebouw door instanties m et een voorbeeldfunctie ( zoals de gemeente) 
Doordat er geen horecavergunning en gelegenheid is, is de inloop van de buurt minder. 

Momenteel wordt betrokkenheid en daarmee ook de deelname groter door de nieuwe ontwikkelingen en de extra 
samenwerking en samenhang die gecreëerd gaat worden . Om de doelstell ingen te verfij nen wil men steeds m eer 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden 

Citaat Koos Smeet. wijkcoördinator Servatius: Het is belangrijk dat de verschillende participanten van het gebouw, 
over toekomstige participanten van gebouw de meerwaarde van samengaan inzien. Zo niet zal de meerwaarde van 
het gebouw op de omgeving afnemen. Het is dan misschien verstandig deze niet mee te nemen, zal zeker voor 
overlast zorgen . 

7.2.4 MFA La Bellettsa Maastricht 
Wijk 
Heugemerveld is van oudsher de eerste uitbreidingswijk van Maastricht. Is opgebouwd 
vanuit de parochie gedacht : Kerk in het midden, hieromheen de winkels en daarom heen de 
woningen . Hierbij werden twee scholen opgerich t die later gefuseerd werden tot één school. 
In de jaren 90 verslechterde de wijk en werden de problemen steeds groter en werd de w ijk 
betiteld als aandachtswijk. Net als Wycke rpoort was dit een van de eerst 
herstructureringsopgaven van het grote stedenbeleid. Hierdoor werd het gezien als een 
pilotproject. 

MFA : MFA La Bellettsa 
MFA La Belletssa is gelegen op de oude plek van de school, naast de kerk van de 
wijk. Het doel van La Bellettsa was om de ontmoetingsplaats van de w ijk te 
worden. De ontwikkeling van de MFA kwam voort uit het feit dat Wyckerpoort 
dringend behoefte had aan ' vitalisering ' . Door de invloed van het grote 
stedenbeleid moest naast fysieke aanpak de andere pijlers ook meegenomen 
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worden . Hierbij was het realiseren van een MFA een goede interventie die hieraan kon bijdragen. In fig. 7.7 zijn de 
belangrijkste bevindingen in het kort weergegeven betreffende de MFA, de meerwaarde en de beïnvloeding van de 
meerwaarde. Deze laatste twee zullen hieronder verder aanbod komen . 

Fig. 7.7 In het kort de belangrijkste bevindingen 
MFA Kenmerken Samenwerking zittende instanties. 

Totaal beeld van herstructureringsaanpak 
Doelstellingen Opnieuw aanpassen aan huidi9e stand 
Proces Gedacht vanuit het qebouw en de functies 

Geen botturn-up benadering 
Bezuini9ing ~ebouw 
Bewoners niet bewust meeqenomen 
Regie rol Woningstichting 

MEERWAARDEN Betekenis 
LEEFBAARHEID 

Betrokkenheid Inzetten voor het functioneren van de MFA ter 
bevordering van de sociale interactie 

Thuisgevoel Het gevoel hebben van het wij gevoel in de 
wijk. 

Sociale interactie Het deelnemen aan activiteiten om in contact te 
komen met andere bewoners 

Diversiteit Verschillende bevolkingsgroepen aanwezig 

BEINVLOEDING Blijven vernieuwen en corrigeren van MFA 
Oorspronkelijke activiteiten blijven aanbieden 
Evenwicht in g_ebruik . Niemand ma_g overheersend worden 
Beheer 
Vrijheid voor bewoners bij gebruikmaking MFA 
MFA naar buiten toe als één qezicht 
Verantwoordelijkheid voor het gebouw bij iedere gebruiker 

Meerwaarde: leefbaarheid 
Door zowel de fysieke herstructurering van de woningvoorraad als de komst van de MFA Bellettsa is verbetering te 
merken in de wijk. Dit is vooral te merken aan het sociale leven in de wijk . De MFA heeft een aantal meerwaarden en 
gevolgen gecreëerd : 

Diversiteit, de rol van de school is hierbij belangrijk . De MFA is voornamelijk gericht op kinderen en de school, 
daardoor is de diversiteit in de wijk veranderd van ouder naar jonger. De wijk is van een seniorenwijk naar een 
starters/ jonge gezinnen wijk gegaan. 23 Zie ook bewonersenquête. 
Thuisgevoel van de wijk, komt voort uit het feit dat bewoners zich weer trots op hun wij k en voelen ze zich erg 
thuis. Zie figuur 7 .8 . en zie bewonersenquête . 
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Betrokkenheid, dit is gebleken uit de ontwikkeling van allerlei nieuwe activiteiten voor de buurt. Hierin speelt 
naast de bewoners ook de welzijnorganisatie een belangrijke rol. De deelname is hieraan goed. Echter uit 
gesprekken met bewoners is duidelijk naar voren gekomen dat de locatie voor activiteiten niet altijd even 
geschikt is, daarbij komt nog bij dat de school een overheersende rol heeft in het geheel. Activiteiten moeten 
dan ook wel eens schuiven, waardoor men uitwijkt naar het naastgelegen complex (voornamelijk 
ouderenactiviteiten) . 
Sociale interactie, zie bewonersenquête. 

Figuur: 7.8 Voorbeeld : De trotsheid van de bewoners is tot uiting gekomen doordat de bewoners tiJdens bezoeken, 
ter ere van een voorbeeldwijk van het grote stedenbeleid, open staan om iets te vertellen over hun buurt en hoe 
goed deze nu is aangepakt. 

Bewonersenquête 
Naast interviews is er een kleine enquête gehouden onder de bewoners van Heugemerveld. ln Figuur 7. 9 zijn de 
uitkomsten weergegeven . De enquête ondersteunt de bevindingen uit de interviews op de meerwaarden : 'diversiteit', 
' sociale interactie' en 'thuisgevoel' . De meerwaarde 'betrokkenheid' is hier opzettelijk niet weergegeven, omdat alle 
enquêtes betrekking hadden op betrokken bewoners. Dit zou leiden tot een verkeerd beeld . 

Uit de uitkomsten van de bewonersenquête komen ook negatieve meerwaarden naar voren. Negatief is de 
criminaliteit en het parkeerprobleem. Het parkeren komt ook door de aanwezigheid van bepaalds winkelaanbod. 
Criminaliteit is nog altijd aanwezig omdat er te weinig activiteiten zijn voor de oudere jeugd en door het feit dat het 
jeugdhonk is verwijderd. 

Bewoners enquete 
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Figuur 7.9: Uitkomsten bewoners enquête La Bellettsa, [respons 20 personen] 
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Net als bij MFA de Letterdoes is ook uit deze MFA nog niet de optimale maarwaarde behaald. De grote meerwaarde 
van dit project zijn de vele leermomenten doordat het gefungeerd heeft als pilot. 

Stuurparameters betreffende de meerwaarde: 
Deze MFA heeft veel gelijkenissen met de MFA de Letterdoes. Hier waren dezelfde partijen aanwezig die ook nog 
nauwelijks ervaring hadden. 
Succesfactoren gebruik: 

Het opnieuw aanbieden van activiteiten. 
Belangrijk is dat bewoners betrokken worden en meer vrijheid krijgen in gebruik 
Naar buiten toe als één gezicht 
Vanuit de inhoud denken 

Faalfactoren gebruik: 
Beheer is niet goed van te voren afgesproken. De verantwoordelijkheid werd daardoor op elkaar afgeschoven. 
De school heeft een overheersende rol doordat er geen goede verhouding is tussen de aangeboden activiteiten. 
Verdwijnen bepaalde activiteiten 
Door te weinig afgestemde activiteiten en betrokken (niet gericht op de vraag vanuit de wijk) functioneert het 
gebouw niet na behoren. 
Accommodatiebeleid van de gemeente niet voldoende afgestemd 

Doordat Servatius en de gemeente bij de ontwikkeling van deze MFA nog niet veel ervaring had, zijn er aspecten die 
niet goed doordacht zijn bij de totstandkoming. Zij zijn daarom genoodzaakt hierop maatregelingen te treffen . 

7.3 Stuurparameters meerwaarde multifunctionele accommodaties 
In deze paragraaf komen stuurparameters naar voren die invloed uitoefenen op een MFA. Deze komen voort uit de 
verschillende casestudies . Hierbij gaat het voornamelijk om de vergelijking van de eerste twee nieuwe MFA's, BBS 
Haren-Donk-Reit en MFA Eninver, met de twee oudere MFA's, de Letterdoes en La Bellettsa. Hierbij is het doel om te 
weten welke aspecten belangrijk zijn bij een MFA. Het gaat dan om dfe stuurparameters die bij de verschillende 
cases herhaaldelijk terug komen 24 en invloed hebben op het functioneren van de MFA en daarbij ook op de 
meerwaarde van de M FA voor de leefbaarheid. Stuurparameters hebben dan ook invloed op het bereiken van de 
meerwaarde. 

Uit de casestudie is naar voren gekomen dat gedurende de afgelopen jaren veel ontwikkelingen zijn geweest met 
betrekking tot MFA's. Bij de laatste twee MFA's, de Letterdoes en La Bellettsa, is namelijk duidelijk te merken dat 
deze hebben gefungeerd als pilot-projecten van de betrokken partijen . Door de langere tijd dat deze twee MFA's 
functioneren zou duidelijker de meerwaarde bereikt moeten zijn. Echter de meerwaarde is minder of niet veel anders 
dan de pas gerealiseerd MFA's. Tevens zijn de faalfactoren duidelijker aanwezig . Deze projecten hebben dan ook als 
zeer leervolle projecten gefungeerd, zowel voor de betrokken partijen als voor dit onderzoek om te bepalen welke 
aspecten belangrijk zijn voor de meerwaarde achteraf. 

Stuurparameters 
De meeste stuurparameters hebben betrekking op de basiselementen van een MFA; Het vastgoed, de inhoud en het 
operationeel management. 25 Dit is dan ook niet verwonderlijk omdat hiermee de basis van een MFA gelegd wordt. 

StU Uip,<rdiTU:~ r• "'11) 11 i!~pP.c.tE'Il die IIIVIUL'll kullnc!J I o d t !flCil óp rk l ileerwaard 
Vuur meer mfril r!lilll<: VterwiJS Ik n;Mr lhlt;ldsl uk ·L p<Jr 4 .] 
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Daarnaast hebben de stuurparameters betrekking op de andere in hoofdstuk 4 behandelde aspecten die van invloed 
zijn op de MFA, zoals de doelstellingen en de samenwerking . Gesteld kan daarom worden dat de aspecten, beha ndeld 
in hoofdstuk 4 de belangrijkste elementen zijn die bijdragen aan het behalen van de meerwaarde van de MFA. Aan 
voornamelijk deze aspecten zijn stuurparameters verbonden. 

De basiselementen 
De stuurparameters gericht op de basiselementen: inhoud, vastgoed en operationeel management, zijn van invloed 
op het gebruik van de MFA. Hierdoor wordt niet meer naar het vastgoed gekeken . Hiermee kan namelijk niet meer 
gestuurd worden . 
Allereerst het belangrijkste basiselement van de drie; het operationeel management. Bij alle case-interviews is 
gebleken dat het meenemen van operationeel management en hiermee het beheer, een belangrijk punt is . Ondanks 
dit gegeven werd er bij 3 van de 4 cases in het begin hier geen aandacht aan geschonken. Gebleken is hieruit dat dit 
invloed heeft gehad op de meerwaarde, met name de betrokkenheid. De stuurparameters, die hier betrekking op 
hebben, zijn: 

Het operationeel management zelf als koppeling tussen inhoud en vastgoed: Deze is de koppel ing tussen de 
inhoud en het gebouw, waardoor dit optimaal kan functioneren 
Duidelijk regierol in het beheren van de MFA: Bij de BBS Haren-Donk-Reit is uitvoerig het beheeraspect 
meegenomen. Hierbij is een professionele beheerorganisatie betrokken. Zij worden aangestuurd door een 
stadsleider. Het is belangrijk dat een partij zich verantwoordelijk voelt voor de voorzieningen . Aangewezen 
partijen hiervoor zijn de gemeente of de corporatie. Het is af te raden om de regierol te leggen bij een van de 
participanten. 

Het ander basiselement waarop stuurparameters betrekking hebben bij het gebruik van de MFA is de inhoud. De 
inhoud geeft de voorziening functies en activiteiten, en plaats zich daarmee in de buurt. De parameters die hierbij 
betrekking hebben zijn: 

In verhouding functies aanbieden: Het is belangrijk dat hoofdfunctie (denk hierbij aan onderwijs en welzijn) in 
verhouding worden aangeboden, zodat er geen overheersende partij ontstaat. Hierdoor ontstaat er gelijkheid. 
Inspelen op vraag en aanbod: Het is belangrijk bij het bepa I en van de inhoud dat vanuit de wijk gedacht wordt, 
inspelen op de vraag een aanbod . De eerder aanwezige activiteiten moeten reeds opnieuw worden aangeboden. 
Daarnaast is het belangrijk voor de werking en de meerwaarde dat er een evenwicht is tussen het aanbod en de 
vraag naar activiteiten. Hierbij speelt de afstemming van de participanten een belangrijke rol. 
Betrokkenheid van bewoners. Het moet vanzelfsprekend zijn de bewoners van de desbetreffende wijk erbij te 
betrekken. Het gaat namelijk om het verbeteren van hun woonomgeving. Zij weten als geen ander wat ze nodig 
hebben en hetgeen ze missen. Het niet meenemen van deze bewoners is dan ook niet aan te raden. Wel moet 
hierbij opgemerkt worden dat het eindbesluit niet van de bewoners moet afhangen, een deskundige moet 
beslissingen voor hen nemen, omdat de ontwikkeling van de MFA (zowel bij de totstandkoming als het gebruik) 
niet zomaar iets is. 
Professionaliteit participanten (werknemers). Een belangrijke stuurparameter die soms vergeten wordt is dat de 
aanwezige participanten met hun personeel professioneel moet zijn. Ze moeten weten wat een MFA inhoud en 
daar na handelen. Een MFA is namelijk niet zomaar iets. 

De samenwerking 
Hét kenmerk van een MFA is de samenwerking. Ook deze is zeer belangrijk wil men de meerwaarde behalen door het 
goed functioneren van de MFA. Hierbij zijn de volgende parameters van invloed: 

Inhoudelijke & fysieke samenwerking. De MFA onderscheidt zich door de grote mate van samenwerking op alle 
vlakken. De MFA is dan ook ontstaan vanuit de gedachte dat de samenwerking van de verschillende 
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participanten een grotere meerwaarde heeft voor de bewoners en participanten zelf. Om de meerwaarde te 
bereiken is het belangrijk te sturen op inhoudelijke en fysieke samenwerking. 
Het botturn-up benaderen van participanten. Dit is een vaak terug kerend onderdeel bij de ontwikkeling van een 
M FA . Hierbij is het van belang dat partijen zelf de meerwaarde inzien van de samenwer king en het 
'samenwonen ' in het gebouw. Ondanks dit vereiste zal het niet uit te sluiten zijn dat partijen meer of minder 
enthousiast en betrokken zullen zijn. Maar door van onderop te benaderen is de kans groter dat zij bewust zijn 
van de meerwaarde die een MFA ook voor hun kan opleveren. 

De doelstellingen 
Het laatste aspect waarop stuurparameters betrekking hebben zijn de gestelde doelstellingen. Zij bepalen voor een 
groot gedeelte welke meerwaarde bereikt dient te worden. De doelstellingen beschrijven namelijk op welk doel zij 
zich richten , hiermee samenhangend is de meerwaarde van een MFA. De doelstellingen op zich zijn daa rdoor a l 
stuurparameters. Om de doelstellingen goed te laten sturen zijn hierop verschillende stuurparameters van 
toepassing, namelijk : 

SMART formuleren doelstellingen. Doelstellingen hebben een belangrijk effect op de verwach te meerwaarde. Het 
is dan ook vereist dat doelstell ingen SMART worden geformuleerd. 
Afstemmen doelstelling participanten. Het is belangrijk dat de participanten gezamenlijk doelen formuleren . 
Hiermee wordt nauwkeurig gericht op deze doelstellingen . Daarbij wordt de samenwerking eveneens gestuurd. 
Evaluatie en bijsturing doelstellingen . Tijdens het gebruik zal de gestelde doelstellingen van de 
totstandkomingsfase bijgesteld worden. Tijdens het gebrui kt komt men pas echt te weten wat men uit het 
gebouw kan halen . Om de optimale meerwaarde te behalen moeten deze doelstellingen herhaaldelijk bijgesteld 
worden . Ook in verband met nieuwe participanten die in het gebouw erbij komen. 

De stuurparameters zijn van invloed op het bereiken van de meerwaarde. De eigenaar van het gebouw, dit is vaa k o f 
de gemeente of de corporatie, kunnen invloed uit oefenen met deze stuurpara meters. Zij zorgen voor het 
functioneren van de MFA. Hierbij speelt de beheerder ook een belangrijke rol. Deze koppelt de elementen vastgoed 
en inhoud en is dan ook de spil van de accommodatie . 

De stuurparameters zijn te gebruiken wanneer de meerwaarde dient te worden bereikt en hierop gestuurd dient te 
worden. In het onderzoekskader zijn deze te plaatsen bij het gebruik. Hierbij gaat het om de gebruiksfase van de 
MFA. De stuurparameters kunnen ervoor zorgen dat de MFA beter gaat functioneren en de eventuele fouten en 
problemen ontstaan door de totstandkomingsfase op te lossen en/ of te verbeteren. 

7.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk heeft de volgende deelvraag centraal gestaan: 
Welke aspecten kunnen de meerwaarde van een MFA beïnvloeden 7 

De algemene conclusie die uit deze casestudies kan worden getrokken , geeft weer hoe de meerwaarde kan worden 
beïnvloed : 

Frank Studulski. 200 7 & MFA ENINVER: 'Belangrijk bij het bereiken van de meerwaarde is door er voor zorgen dat 
een MFA functioneert en dat de doelstellingen worden bereikt. ' 

En hiermee wordt de vraag dan ook mee beantwoord. 
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Daarnaast is uit de casestudies gebleken dat de volgende stuurparameters invloed hebben op de meerwaarde: 
Het operationeel management zelf als koppeling tussen inhoud en vastgoed 
Duidelijk regierol in het beheren van de MFA. 
In verhouding functie aanbieden . 
Inspelen op vraag en aanbod. 
Betrokkenheid van bewoners. 
Professionaliteit participanten (werknemers) 
Inhoudelijke & fysieke samenwerking 
Het botturn-up benaderen van participanten. 
SMART formuleren doelstellingen. 
Afstemmen doelstelling participanten. 
Evaluatie en bijsturing doelstellingen . 

Deze zijn voornamelijk naar voren gekomen uit de vergelijking nieuw gerealiseerde MFA's, BBS Haren-Donk-Reit en 
MFA Eninver, met reeds bestaande MFA's, De letterdoes en La Bellettsa . 

Gesteld kan worden dat al deze parameters invloed hebben op het functioneren en het bereiken van de 
doelstellingen. Het functioneren en de doelstellingen zijn dan ook het belangrijkste bij het gebruik van een MFA. Het 
volgende hoofdstuk, hoofdstuk 8, zal verder in gaan op het bereiken van de meerwaarde. Hierbij zal een model 
worden ontworpen dat als handreiking kan worden gebruikt om een MFA te laten functioneren en de doelstellingen te 
bereiken om zo de meerwaarde te behalen 

Belangrijk hierbij is dat de gebruikfase een koppeling heeft met de totstandkomingsfase. Bij veel problemen in de 
gebruikfase is dan ook te zien dat die al opgelost of verminderd hadden kunnen worden in de totstandkomingfase. Bij 
alle boven genoemde aspecten is er dan ook een koppeling met de totstandkoming. 

Daarnaast had dit hoofdstuk als doel de theorie te toetsen in de praktijk, en daarmee de bevindingen uit de 
literatuur te verfijnen. De casestudies moesten op de volgende vragen antwoord geven: 
1 Wat zijn de belangrijkste aspecten van Multifunctionele accommodaties? (behandel hfdst. 4) 
2 Wat is de meerwaarden van MFA's op de waardecreatie van probleemwijken bij herstructurering gericht op 

leefbaarheid? (behandel hfdst. 6) 

Wat zijn de belangrijkste aspecten van MFA 's? 
Tijdens de casestudies is herhaaldelijk gebleken dat de basiseis (hét kenmerk) van een MFA de samenwerking tussen 
de partijen is. Daarnaast zijn de volgende aspecten ook van belang: 

De basis, voornamelijk het aspect beheer. Het in een vroeg stadium regelen van het beheer, zoniet zal dit op 
verschillende aspecten gevolgen hebben (betrokkenheid bewoners, betrokkenheid participanten, inhoudelijke 
afstemming) Het beheer blijkt de verbinding te zijn tussen gebouw en inhoud. 
Het programma. Hierbij is het belangrijk de juiste participanten te betrekken en de inhoud richten op vraag en 
aanbod. 
Botturn-up benadering 
Invloed doelstellingen 

Vanuit de literatuur is naar voren gekomen dat de kerntaak van een MFA samenwerking is. Hierbij komt de praktij k 
overeen met de theorie. Ook is de botturn-up benadering van de samenwerkende participanten van belang. 
Daarnaast zorgt het beheer voor het daadwerkelijk goed functioneren van een MFA. In de theorie is aan de orde 
gekomen dat de basiselementen : het gebouw, de inhoud en het operationeel management belangrijk zijn voor een 
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MFA. In de praktijk wordt dit niet zozeer benaderd. Wel wordt opgemerkt dat de inhoud en het beheer belangrijk is. 
Vooral bij de pas gerealiseerde MFA's is dit naar voren gekomen. In het begin was de insteek van een MFA iets 
anders. Men ging meer uit van hetgeen in het gebouw moest dan hoe deze met elkaar samen konden zijn. 

Een opvallend verschil is het feit dat tijdens de interviews bleek dan men wel doelstellingen formuleert, maar niet 
altijd inziet welke effecten deze hebben. De doelstellingen worden vooraf opgesteld, maar daarna nauwel ijks 
bekeken. Daarnaast worden deze per participant versch illend opgesteld, waardoor deze niet aansluiten op elkaar. Te 
vaak is iedereen nog te veel opzichzelf. Het is belangrijk deze doelstellingen wél op elkaar af te stemmen en ze 
SMART te formuleren wordt uit de theorie geconcludeerd. Daarnaast is het van belang deze herhaaldelijk bij te 
stellen . Dit heeft dan weer gevolgen voor de meerwaarde, het bereiken hiervan en het optimale eruit te halen. De 
MFA en zijn omgeving is namelijk constant in beweging en ontwikkeling. 

Wat is de meerwaarde van MFA 's op de waardecreatie van probleemwijken bij herstructurering gericht 
op leefbaarheid? 
Bij de cases is geprobeerd om een enquête te houden, maar helaas is de opkomst hiervan te gering om een 
algemeen oordeel te vormen. Daarnaast zijn de door de gemeente gehouden leefbaarheidonderzoeken niet specif iek 
genoeg om statistisch gebruikt te worden. Hierdoor is de beoordeling van de bewoners bij de casestudies niet 
duidelijk kwantitatief naar voren kunnen komen . 
De gegevens afkomstig uit de gehouden interviews geven daarom nog het beste antwoord op deze vraag. Zij geven 
een beeld weer vanuit het oogpunt van de bewoners. Er kan geconcludeerd worden dat de volgende meerwaarde 
worden bereikt : 

Betrokkenheid van bewoners 
Sociale interactie 
Sociale contacten 
Thuis voelen 
Bedrijvigheid in de wijk 
Afname vernieling 
Gevoel van verantwoordelijkheid 
Bieden van maatschappelijke hulpmiddelen 

Net als bij de uitkomsten van de theorie zie je in de praktijk voornamelijk verschijningsvormen van sociale cohesie 
en de betrokkenheid . Echter in de praktijk komen de verschijningsvormen van veiligheid minder naar voren . Een 
verklaring voor het nog niet optimaal functioneren van de MFA is de te geringe tijd dat deze in gebruik zijn. Enkel 
verschijningsvormen van veiligheid zijn bij de BBS wel naar voren gekomen. Dit ging met name om de afname van 
vernielingen. 

Opgemerkt moet worden dat de theorie vaak uitgaat van een optimale reagerende omgeving. Het kan voorkomen 
dat de theorie daardoor niet overeenkomt met de praktijk. Elke omgeving is namelijk weer anders. 
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Resultaat 
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8 Ontwerp 

Dit hoofdstuk richt zich op het ontwerpen van een handreiking om de gestelde meerwaarde van de MFA te bereiken. 
Dit betreft deel 3 van het onderzoekskader. 

CUTHrT 

1 
fN Ul 

Onderzoekskader 

U IJI COM 

2 M, atschappelljke 
r. rwnarda 

Kader 8.1: Onderzoekskader, waardecreatie met maatschappelijk vastgoed 

Met dit hoofdstuk zal het gestelde doel worden bereikt: 

Het doel van het onderzoek is inzicht verschaffen in de meetwaarde van multifunctionele accommodaties bij 
stedelijke herstructurering van achterstandswijken(1). Daarbij zal een handreiking worden gegeven in de vorm van 
een instrument om deze meetwaarde te bereiken(2). 

Deze doelstelling is opgedeeld in twee onderdelen. 

Het onderzoekskader 
Dit hoofdstuk behandelt het laatste deel van het onderzoekskader en daarmee zal het totale onderzoek worden 
afgerond. 
In het eerste deel [1] van het onderzoekskader is de MFA aanbod gekomen. Met behulp van dit deel is duidelij k 
geworden dat het succes van een MFA bepaald wordt door de samenwerking, de basisonderdelen en de 
doelstellingen . In het tweede deel [2] van het onderzoekskader is naar voren gekomen wat de meerwaarde van een 
MFA's is op de leefbaarheidaspecten van een wijk. Hierbij is geconcludeerd dat voornamelijk de waardefacto ren van 
de sociale leefkwaliteit beïnvloed worden. Daarmee is het eerste deel van het doel bereikt: 'Inzicht verschaffen in de 
meerwaarde van een MFA.' 

Met dit hoofdstuk zal het tweede deel van het doel worden bereikt : het geven van een handreiking in de vorm van 
een instrument om de meerwaarde te bereiken. 
Om dit deel van het doel te bereiken dient voornamelijk duidelijk te zijn wélke aspecten van invloed zijn op de 
meerwaarde tijdens het gebruik van een MFA en hóe met deze gestuurd kan worden om de meerwaarde te bereiken. 
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Het derde onderdeel [3] van het onderzoekskader is het bereiken van de meerwaarde tijdens het gebruik van de 
MFA. 

In hoofdstuk 7 zijn deze stuurparameters naar voren gekomen en doormiddel van dit hoofdstuk zal naar voren 
komen hoe met deze gestuurd kan worden. Deze zullen gebruikt worden om te sturen op de meerwaarde. Hierbij 
gaat het om een handreiking als instrument voor het gebruik van een MFA om de meerwaarde te bereiken op de 
leefbaarheicts aspecten . 

8.1 Handreiking Meerwaarde MFA 
Door een handreiking te geven kan gestuurd worden op de meerwaarde, waardoor deze optimaal bereikt kan 
worden. Dit model zal een hulmiddel vormen om te komen tot de meerwaarde van MFA's. De betrokken partijen 
kunnen hierdoor een bepaalde sturing aan de MFA geven, dat invloed heeft op de meerwaarde. 

Keuze model 
Elk samenwerkingsverband waarin mensen bewust werkrelaties met elkaar aangaan om vervolgens 
gemeenschappelijke doestellingen te bereiken noemt men een organisatie. Dit is een eis van een organisatie. Hét 
kenmerk van een MFA is de samenwerking waarbij partijen bewust werkrelat ies aangaan om doelen te bereiken. Om 
deze reden kan de MFA gezien worden als een organisatie, en hier wordt dan ook in dit onderzoek vanuit gegaan. 

7s model 
Door ervan uit te gaan dat een MFA benaderd wordt als een organisatie, kan een model met betrekking hierop 
worden afgeleid . De handreiking zal in de vorm van dit model worden benaderd. De keuze welk model hiervoor 
geschikt is volgt uit het volgende deel. 

In het voorgaande hoofdstuk zijn enkele stuurparameters en onderdelen genoemd die belangrijk zijn voor het 
bereiken van de meerwaarde, deze aspecten zijn van belang als men een keuze moet maken voor een model. Naast 
de hierboven genoemde samenwerking werd ook genoemd dat de doelstellingen behaald moeten zijn en een MFA 
moet functioneren. 
Uitgaande van deze drie aspecten als uitgangspunt sluit het 7s model van McKinsey uitstekend hierop aan, namelijk: 

Als eerste richt een 7s model zich op organisaties. Elke organisatie bestaat namelijk uit deze 7 bouwstenen 
[Weggeman 2000) . 
Vervolgens richt het 7s model zich op het behalen van gestelde doelen. 
Tevens wordt doormiddel van het 7s model ervoor gezorgd dat een organisatie optimaal functioneert door de 
samenhang van de 7 s'en. 

Om de meerwaarde te behalen is van het volgende punt uitgegaan: 'maatschappelijke meerwaarde valt of staat met 
het functioneren van een MFA en het behalen van de doelstellingen'. Dit zijn de parameters die de relatie weergeven 
met het bereiken van de sociale leefbaarheidsaspecten. Door de benadering van de 7 s'en (ook wel bouwstenen 
genoemd) kan men ervoor zorgen dat een MFA functioneert, want alle bouwstenen die belangrijk zijn voor een 
organisatie worden hiermee belicht. Tevens worden hiermee de verschillende bouwstenen in sa menhang gezien. De 
verschillende bouwstenen in het model behoren met elkaar in evenwicht zijn. Door samen te werken om de doelen te 
bereiken is de organisatie een " instrument" dat door toedoen van mensen ontstaat en benut wordt om diensten en 
producten tot stand te brengen en hiermee meerwaarde creëren . 
De handreiking die volgt uit dit model zal dienen als instrument dat gebruikt wordt om d ie aspecten te benaderen die 
van invloed zijn op de meerwaarde . 

67 



Onderzoe~srnpport W M M. Frijns 

Sterke punten van het 7s model : 
Diagnose hulpmiddel om organisaties te begrijpen die ondoeltreffend zijn 
Begeleiden van organisatorische veranderingen (hulpmiddel verandermanagement) 
Combineert harde met zachte bouwstenen 
Op alle s'en tegelijk handelen doordat ze met elkaar verbonden zijn. 

Juni ' 07 

Dit onderbouwt nogmaals de keuze van het 7s model in deze context. Voor uitleg betreffende het 7s model wordt 
verwezen naar bijlage X. 

Andere methoden 
Naast het 7s model zijn er verschillende modellen die ook gebruik kunnen worden om sturing te geven aan een MFA 
om deze zodanig te laten functioneren, wil deze de betreffende waarde creëren. Hierbij kan gedacht worden aan INK, 
EFQM en BSC. Deze drie modellen hebben allen een extra bouwsteen: resultaten . Dit zou ook kunnen aansluiten bij 
mijn vraag en doelstelling . Hier heb ik bewust niet voor gekozen omdat er met dit onderzoek niet gericht en 
onderbouwde relaties zijn te leggen met de stuurparameters en de bereikte meerwaarde (de resultaten). Dit zou een 
verkeerd beeld kunnen opwekken. Duidelijke relaties zijn nog niet te leggen doordat in de praktijk de gegevens 
hiervoor ontbreken of niet compleet zijn. 

8.2 Stappen om te komen tot de MFA-KOMPAS 
Gezien de beschikbare tijd zal de nadruk liggen op de bouwstenen en de randvoorwaarden die gesteld worden aan de 
MFA-organisatie. Deze randvoorwaarden zijn afgeleid uit het onderzoek, zowel uit de literatuur als uit de casestudies, 
betreft voornamelijk de stuurparameters. 

Uit te voeren stappen 
Om te komen tot een handreiking voor MFA's wordt gebruik gemaakt van een S-tal stappen. Het resultaat van deze 
stappen zal resulteren in MFA-KOMPAS met daarbij randvoorwaarden die weergeven hoe een MFA optimaal 
functioneert. Dit heeft als resultaat dat de meerwaarde bereikt en behouden blijft. Daarnaast zullen op enkele 
uitspringende randvoorwaarden handvaten gegeven worden. 
De volgende stappen worden doorlopen: 

1. Kritieke succesfactoren 7s model 
2. Concept MFA-KOMPAS 
3 . Randvoorwaarden 
4. Validatie 
5. MFA-KOMPAS & Handvaten 
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MFA-KOMPAS 

1) Beoalen KSF 2) Co ncf!pl M FA-o<OMPAS 3) Randvoorwaarden 4) VaUdat1e S) MFA-KOMPAS 

Figuur 8.3: Totstandkoming MFA-KOMPAS 

De eerste stap is het formuleren van de kritieke succesfactoren per bouwsteen. Hiermee wordt aangegeven welke 
aspecten belangrijk zijn betreffende deze bouwsteen . Deze zullen later samen met de stuurparameters resulteren in 
een aantal randvoorwaarden per bouwsteen van de MFA-KOMPAS. De krit ieke succesfactoren zij n afkomstig uit de 
bevindingen van het onderzoek. De kritieke succesfactoren zijn vrij abstract, waarna ze bij stap 3 worden verfijnd in 
de randvoorwaarden . 

Stap 1: Kritieke succesfactoren 
Definitie kritieke succesfactoren: ' Kritieke succesfactoren zijn factoren die van beslissend belang zijn voor het al dan 
niet behalen van succes. ' 
Pers worden de kritieke succesfactoren aangegeven die van toepassing zijn op de verschillende s'en met betrekking 
tot het goed functioneren van een MFA, deze kritieke succesfactoren zijn weergegeven in Bij lage XI. 

Stap 2&3: Concept: MFA-KOMPAS & randvoorwaarden 
De volgende twee stappen zijn het opstellen van het MFA-KOMPAS [concept] en de randvoorwaarden [concept] die 
hiermee samenhangen. Bij elke bouwsteen worden voorwaarden genoemd die van uiterst belang zijn voor de 
desbetreffende bouwsteen. Er is niet getracht een compleet overzicht te geven, maar alleen de in dit hoofdstuk naar 
voren gekomen voorwaarden. Elke organisatie is namelijk anders en moet dit dan ook zelf aanvullen naar eigen 
inzicht. De stuurparameters hebben samen met de kritieke succesfactoren als input gediend voor het opstel len van 
de randvoorwaarden. De MFA-KOMPAS [concept] is hier niet apart weergegeven, maar is omgevormd tot het 
definitieve MFA-KOMPAS. Dit geld ook voor de randvoorwaarden. 

Stap 4 Validatie 
De validatie heeft plaatsgevonden aan de hand van het MFA_KOMPAS [concept]. Het model kan vanwege tijdsbestek 
niet in de praktijk worden geplaatst aan de hand van een lopende cases. Daarom is gekozen als validatie gebruik te 
maken van een expertpaneL De handreiking zal door hun worden getoetst en daarna worden bijgesteld. Later in d it 
hoofdstuk zal het MFA-KOMPAS geconfronteerd worden met de gedane casestudie om de MFA-KOMPAS in de praktijk 
te toetsen. 

In de literatuur is door Pels ( 1988, pp97) de belangrijkste aspecten voor validiteit op basis van het expertpane l 
beschreven. Hierbij moet bij de beschrijving eenduid ig kunnen worden vastgesteld dat de handreiking past bij de 
situatie. Aangezien meningen altijd kunnen, en zullen , verschillen is het alleen van belang dat de validatie commissie 
overeenstemming bereikt over de volgende eenheden: 
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Kan een MFA gezien worden als een organisatie zoals hier gesteld wordt? 
Zijn de elementen geprojecteerd op de verschillende bouwstenen in deze situatie begrijpelijk? 
Zijn de randvoorwaarde realistisch? 
Zijn er aanvullende randvoorwaarden? 
Fungeert het model als een handreiking voor verandering? 

Juni '07 

Vrij vertaald houdt dit in dat wanneer het expertpanel overeenstemming bereikt over de gestelde bouwstenen en 
randvoorwaarden en dat de relaties zoals onderling bepaald kloppen, deze handreiking als valide kan worden 
beschouwd. 

Aanwezig bij de validatie zijn de deskundigen26 van de Rogroep. Zij hebben allen te maken met advisering in de 
ontwikkeling en gebruik van MFA's of brede scholen in combinatie met herstructureringsopgaven. 

Na de validatie door dit expertpanel kan gesteld worden dat de handreiking uitstekend past in deze situatie. Ook 
wordt overeenstemming bereikt over de gestelde vragen. Hierbij werd opgemerkt dat een MFA in feite niet meer 
moet worden gezien als welzijnsorganisatie gestuurd door publieke partijen, maar als een op zichzelf staande 
organisatie die professioneel naar opbrengsten moet streven. Hierbij gaat het dan niet op f inanciële opbrengsten, 
maar om maatschappelijke opbrengsten . 

Aan de hand van de opmerkingen die naar voren zijn gekomen uit de validatie van het expertpanel zijn een aantal 
aanpassingen gedaan om het model definitief te maken. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de MFA-KOMPAS 
concept en resulteert in het MFA-KOMPAS dat in de volgende paragraaf is weergegeven. De opmerkingen en 
verbeterpunten hadden over het algemeen betrekking op een drietal algemene overkoepelende opmerkingen. Het 
model moet zakelijk, professioneel en spits opgezet worden om ook daadwerkelijk als handreiking te kunnen 
gebruiken . 

8.3 MFA-KOMPAS 
Zoals gesteld is moet de MFA-KOMPAS fungeren als een handreiking om de daadwerkel ijk meerwaarde te bereiken 
van een MFA op de waardeaspecten van leefbaarheid. Voornamelijk gericht op waardeaspecten van de sociale 
leefkwaliteit. 

Allereerst moet worden opgemerkt dat niet alle bouwstenen direct kunnen worden veranderd. De bouwstenen: 
Significante waarden, Sleutelvaardigheden en Stijl van Management kunnen pas op langere termijn worden 
veranderd, terwijl de bouwstenen : Strategie, Structuur, Systemen en Staf, op korte termijn kunnen worden 
aangepakt. Belangrijk is dan ook dat aan de lange termijn bouwstenen extra aandacht geschonken moet worden, 
omdat deze langer 'vast' staan. 

MFA_KOMPAS 
Significante waarden: -7 Opbrengsten {sociale} leefkwaliteit. Hét hoofddoel is meerwaarde (opbrengsten) 
leveren aan de leefbaarheidaspecten. De identiteit van een MFA is dat deze voorzieningen van de buurt moet 
worden . Om dit te bereiken zijn randvoorwaarden gesteld en moeten de andere bouwstenen optimaal 
functioneren. Deze is te veranderen alleen op lange termijn . 

fle tlesl< unt.JtgF!flliJI! 1'1 · 'r(J•'Yt'Ve.tllrt de ref,•tel1 teli!Sl 
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Strategie: -7 Doelstellingen. Het hoofddoel van een MFA is meerwaarde leveren aan de leefbaarheid in de wijk. 
Om dit hoofddoel te bereiken moeten doelstellingen worden geformuleerd die overkoepeld zijn voor de 
participanten. Deze doelstellingen moeten SMART geformuleerd worden. Deze is te veranderen op korte termijn. 
Structuur: -7 Top-down. Om een zelfstandige en op zichzelf staande organisatie te zij n is het belangrijk een 
top-down structuur toe te passen . Gezien het feit dat het wel om een voor de buurt gerichte accommodatie is 
moet voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden. Deze is te veranderen op korte termij n . 
Systemen : -7 Operationeel management. Hét aspect van het functioneren van een organisatie is het 
operationeel management, deze verbindt het gebouw met de inhoud . Dit zorgt ervoor niet alleen een gebouw te 
zijn, maar meer dan dat. Deze is te veranderen op korte termijn . 
Stijl van het management: -7 Integrale samenwerking. Hét kenmerk van een MFA integrale samenwerking 
op alle vlakken, zowel inhoudelijke als fysiek . Dit moet ook overheersen in de cultuur. De basiselementen 27 (de 
strategie) zijn hiervoor een hulpmiddel om op alle vlakken samen te werken en het doel te bereiken. Deze is te 
veranderen alleen op lange termijn . 
Staf: -7 Professionals. Belangrijk is de professionaliteit van de verschillende participanten. Het is namelijk niet 
zomaar iets een multifunctionele accommodatie. Deze is te veranderen op korte termijn . 
S/eutelvaardiqheden: -7 Versterken functies. De kerncompetentie dat optimaal gebruik wordt gemaakt van 
elkaar vaardigheden. Daarnaast heerst er fysieke en inhoudelijke samenwerking. Hierdoor zullen functies en hun 
activiteiten kunnen versterken op allerlei vlakken. Deze is te veranderen alleen op lange term ijn. 

Het MFA-KOMPAS is hieronder schematisch weergegeven. 

Staf 
7 Professionals 

Figuur 8.4: MFA-KOMPAS 

Structuur 
7 Top-down 

Systemen 
-?Operationeel 

management 
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8.3.1 Randvoorwaarden 
In de MFA-KOMPAS zijn verschillende begrippen aan de orde gekomen. Aan elk begrip zijn randvoorwaarden 
verbonden die ervoor moeten zorgen dat de 7 bouwstenen functioneren en hiermee voldoen om de meerwaarde te 
bereiken . Deze randvoorwaarde zijn afgeleid van de stuurparameters en kritieke succesfactoren . Omdat de 
bouwstenen met elkaar samenhangen is het belangrijk dat elke bouwsteen optimaal aanwezig is, wil de opbrengsten 
leveren op de leefbaarheid . Naar mate meerdere factoren in evenwicht zijn, zal de MFA meer meerwaarde creëren 
voor de omgeving . En hiermee word de hoofddoelstelling bereikt om meerwaarde te leveren aan sociale 
leefbaarheids aspecten een wijk en hierdoor het hart van de wijk te zijn . 

Fi~: 8.5 Ondersteunin MFA-KOMPAS: 
Bouwstenen MFA bouwstenen Randvoorwaarden per bouwsteen 

1 Significante Opbrengsten 
meerwaarde Leefbaarheid 

Spil in de buurt (middelpunt) 
Als qe/ieel naar butten treden 
Herkenningc;punl van de wi]k 
St-uren op de meerwaarde 

2 Strategie Doelstellinqen 
Afstemmen doelstellingen 
SMART- formuleren : Specifieke, Meetbare, Acceptabele, 
Realistische en Tijdgebonden doelen 
Evatuet-en en bij5tellen doelstellingen 
Op elkaar afqcstemde doelen samenhanqend met t1oorddoel 

3 Structuur Top-down 
Bottum-uQ_ benadering van betrekken participanten 
ParttCif]antcn Ztcn de meerwaarde in van samcnwerkmg 
Drndelr/i<e n•qtf' voermq 
HeThaaldelijke overlegqen met parlit:rpanlen Pn gebrulkers 

4 Systemen Operationeel 
management 

Beheer als regierol 
Het verbinLft.•n van de mh()lld rne>l /11"/ qebouw 
Eén äuide/ijf.. wt:,pJ et>/qJunL 
Spil van TWl gt~bOUI'V 

5 Stijl Integrale 
management samenwerking 

Inhoudelijke & fysieke samenwerkinq 
Hand-in-hand-in-hand samenwerking, zowel tussen de 
participanten als met bewoners 
Wu ae~·oel 

6 Staf Professionals 
Betrokkenheid bewoners 
Voldoende gekwalificeerd personeel 
Alleen die par i/eipanten dte. de meerwaarde van samenwerkinq 
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rnzten 
7 Sleutel Versterking functies 

vaardigheden (Aanbodj 
In verhoudinq aanbieden 
Jm:peiPrl vraan en aanl>od 
Openl1eid naar elkaar toen 
Overkoepeld onderwerp 

8.3.2 Handvaten 
Tijdens het onderzoek zijn bepaald aspecten opvallend naar voren gekomen. Deze zijn in het MFA-KOMPAS verwerkt. 
Drie voor dit onderzoek opvallende randvoorwaarden zijn uitgelicht om hier handvaten bij aan te geven die het 
duidelijkst naar voren zijn gekomen. Gezien de beschikbare tijd is het niet mogelijk alle randvoorwaarden uit t e 
lichten. Daardoor deze belangrijkste drie. 

De randvoorwaarde die worden uitgelicht zijn : 
1. Bouwsteen: Integrale Samenwerking 7 Randvoorwaarde: hand-in-hand-in-hand samenwerking 
2. Bouwsteen: Top down 7 Randvoorwaarde : Bottum-up benadering selectie participanten 
3. Bouwsteen: Operationeel management 7 Randvoorwaarde: beheer als regierol 

De genoemde randvoorwaarden zijn waarschijnlijk zeer logisch, maar in de praktijk zijn deze nog steeds niet altijd in 
totaliteit aanwezig. Hiermee wordt bedoeld dat de theorie niet aansluit bij de praktijk. Omdat in de praktijk blijkt dat 
deze randvoorwaarden niet voldoende worden uitgevoerd worden hiervoor handvatten gegeven hoe deze het beste 
naar mijn mening kunnen worden benaderd. De uitgelichte randvoorwaarden zijn in het onderzoek (voornamel ijk bij 
casestudies) expliciet naar voren gekomen . 

Integrale samenwerking is hét kenmerk en uitgangspunt van de MFA. Het is hierbij het overkoepelde onderwerp 
dat in meerdere bouwstenen terug is te vinden. Hierbij speelt de bouwsteen professionals (staf) een belangrijke rol. 
Een randvoorwaarde die hieraan gesteld wordt is de bewonersparticipatie. In combinatie met deze bouwsteen kan de 
samenwerking vorm gegeven worden in 'hand-in-hand-in-hand samenwerking. Er moet namelijk naast de hand
in-hand samenwerking met de participanten, waarbij overdracht en gezamenlijke activ iteiten worden aangeboden, 
ook een extra in-hand samenwerking met de bewoners wordt gecreëerd. Hierdoor wordt er meer betrokkenheid van 
de bewoners gecreëerd, waardoor er extra wijkgerichte benadering ontstaat. De betrokkenheid van de bewoners is 
een must wil men de meerwaarde voor de wijk bereiken. 

Top-down. Het is belangrijk dat er van bovenaf gestuurd wordt op het behalen van meerwaarde leefbaarheid van de 
wijk. Er moet namelijk gericht gestuurd worden op het bereiken van de gestelde doelen. Echter een opvallende 
randvoorwaarde is de bottum-up benadering van nieuwe participanten . Dit zou elkaar tegen spreken, maar dat is niet 
zo . Het is belangrijk dat vanuit het 'management' top- down gestuurd wordt gericht op aan te trekken participanten. 
Maar voor echte deelneming moet d it bottum-up worden benaderd. Dit houdt in dat het management moet stu ren 
op het aantrekken van geschikte par ticipanten van de wijk, maar daarna dit overlaat aan de participant zelf of deze 
de meerwaarde inziet van een samenwerking die geldt bij een MFA. Partijen moeten niet gedwongen worden. 

Operationeel management is het laatste aspect . Deze is de verbindende factor van de inhoud met het gebouw. En 
misschien wel de 'ader' van de hele accommodatie. Operationeel management moet gezien worden als dé spil van 
het geheel. Dit moet dan ook, naast samenwerking, gezien worden als hét aspect van een MFA. Hierbij moet deze 
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fungeren als de regie van het totaal. Laat het operationeel management de leiding zijn van de organisatie MFA. Bij 
operationeel management moet niet alleen gedacht worden aan facilitaire zaken, maar ook aan zaken als 
regievoering, beheer, management, om zo een uitstekende verbinding te krijgen in het geheel. Het geheel is 
namelijk meer dan de som der delen. 

8. 4 Gebruik MFA KOMPAS 
Het laatste onderdeel van het MFA-KOMPAS is: 'Hoe kan het worden gebruik'. 
Het MFA-KOMPAS moet vooral gezien worden als handreiking, een instrument om te bepalen of een MFA voldoet aan 
het optimaal functioneren en het bereiken van de gestelde doelen. De MFA- KOMPAS moet zeker niet gezien worden 
als blauwdruk, namelijk elke MFA is weer anders in zowèl functies als grootte. Het moet meer gezien worden als 
'eye-opener' (checklist) voor partijen die betrokken zijn bij het gebruik van een MFA en ook nuttig voor partijen die 
te maken hebben met de totstandkoming van de MFA. 

Gebruik 
Het MFA-KOMPAS laat door middel van een handreiking zien welke onderdelen van een MFA bijdragen aan het 
functioneren van deze organisatie . Tevens laat deze handreiking zien hoe men kan komen tót het optimaal 
functioneren en het bereiken van de gestelde doelen van de MFA. 

Tevens kan de handreiking gebruikt worden om te komen tot verandermanagement De organisatie van een 
specifieke MFA kan namelijk geprojecteerd worden op het MFA_KOMPAS. Hierdoor kunnen verbeterpunten naar 
voren komen . 

Indien aan alle randvoorwaarden is voldaan, kan de optimale meerwaarde bereikt worden. Het is dan ook belangrijk 
te sturen op alle randvoorwaarden. Namelijk in hoe meer bouwstenen voorzien wordt, hoe beter de MFA functioneert 
en hoe beter gestuurd worden op het bereiken van de doelstellingen. 

Het uiteindelijk doel van de handreiking is om de gestelde meerwaarde van de sociale leefkwaliteit (leefbaarheid) te 
bereiken tijdens het gebruik van de MFA. 

8.5 MFA-KOMPAS gericht op MFA La Bellettsa & BBS Haren-Donk-Reit 
Om weer te geven hoe het MFA-KOMPAS in de praktijk gebruikt kan worden, wordt in deze paragraaf de MFA
KOMPAS geconfronteerd met 2 eerdere casestudies: La Bellettsa & BBS Haren-Donk-Reit. Hiermee kan gekeken 
worden of de eerdere getrokken conclusie bij de casestudie ook opnieuw blijkt bij de confrontatie met het MFA
KOMPAS. Tevens kan deze benadering voor de MFA-KOMPAS als extra validatie dienen. 
Er is gekozen voor La Bellettsa als oudere bestaande MFA en BBS Haren-Donk-Reit als nieuwere MFA. Voor deze 
tweedeling is bewust gekozen omdat hiermee duidelijker de verschillen naar voren komen. 

In fig. 8.6 zijn deze twee MFA's geconfronteerd met de bouwstenen van het MFA-KOMPAS. Hierbij is per bouwsteen 
beschreven hoe de MFA nu georganiseerd is op die bouwsteen. Hieruit kunnen dan conclusies getrokken worden. 
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Figuur 8.6 MFA-KOMPAS in praktijk 
MFA KOMPAS MFA-KOMPAS MFA Bellettsa BBS Haren-Donk-Reit 
Bouwstenen Dé randvoorwaarde 
Opbrengsten Spil in de buurt Middelpunt in de buurt Middelpunt in de buurt 
Leefbaarheid (middelpunt) (sam en met gebouw ernaast ) 
( siqnificante waarde) 
Doelstellingen SMART ge Te breed en onduidelijk Duidelijke doelstellingen 
(strategie) formuleerde geformuleerd. Iedereen voor (breed), en igszins afgestemd, 

afgestemde doelen zich maar kost tiid 
Top-down Botturn-up Top-down, onvoldoende Bottum-up, participanten 
(structuur) benadering van draagvlak bij participanten. vrijwil lig in deze MFA 

betrekken (vorige voorziening beter) 
participanten 

Operationeel Beheer als regie rol Geen duidelijk beheer (later Beheerorganisat ie voor alle 
Management een echtpaar gevonden die dit BBS, tevens een coördinator 

_lsvstemen) doet, niet voldoende) hiervoor aanqesteld 
Professionals (staf) Betrokkenheid Mindere mate van Grote mate van betrokkenheid 

bewoners betrokkenheid bewoners, te bewoners 
weiniq moqeliikheden hiervoor 

Integrale Fysieke en Participanten te vaak op Participanten en activiteiten 
samenwerking inhoudelijke zichzelf. Samenwerking wordt vullen elkaar aan . 
lstijl manaqementl_ samenwerking qestim uleerd . 
Versterking functie In verhouding 80-20, overheersende rol 60-40, grotere rol voor school, 
( sleutelvaard iqheden) aanbieden school maar geen overheersende 

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat met deze MFA-KOMPAS blijkt op welke bouwstenen niet voldaan 
wordt aan de randvoorwaarden. Het MFA-KOMPAS wordt in deze context meer als check en ' eye-opener' gebruikt 
om te kijken op welke bouwstenen de MFA niet voldoende functioneert en hoe dit eventueel kan worden verbeterd . 

Geconcludeerd kan worden dat bij MFA La Bellettsa door deze confrontatie met de MFA-KOMPAS blijkt dat deze niet 
optimaal functioneert en de doelen niet kunnen worden bereikt. Aan de hand van deze MFA-KOMPAS is namelij k te 
zien dat op vijf van de zeven bouwstenen niet gefunctioneerd wordt Dit is ook naar voren gekomen uit de 
casestudie. Gebleken is dat deze MFA nog steeds niet bereikt heeft wat men moet bereiken, d it heeft dan ook te 
maken met het functioneren van de MFA. Deze MFA is daardoor nog volop in ontwikkeling om het uiterste eruit te 
kunnen halen . Servatius als woningcorporatie is eigenaar van de voorziening en beheert de MFA. Het advies dat voor 
de MFA gegeven kan worden na deze confrontatie is gericht aan Servatius (initiatiefnemer MFA). Het advies zal 
gegeven worden op de bouwstenen : Operationeel management, Professionals, Integrale samenwerking en 
versterken functies. 

De eerste twee bouwstenen zijn bouwstenen die op korte termijn te veranderen zijn en waar dus direct iets mee 
gedaan kan worden . Een zeer belangrijk element voor de hele MFA is het operationeel management. In deze case 
gaat het om het aspect dagelijks beheer van het operationeel management. Het beheer van de MFA is tot op heden 
nog niet goed geregeld. Een vrijwillig echtpaar in de buurt is aangesteld als beheerder. Daarbij hebben de 
participanten hun eigen verantwoordelijkheid. Tevens is het echtpaar vrij will ig aangesteld waardoor Servatius weinig 
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invloed op hun kan uitoefenen. Het advies dat ik aan Servatius wil geven is dan ook om een beheerder aan te stellen 
als professional. Omdat de MFA klein is zou hiervoor ook 1 dag in de week een beheerder aangesteld worden. 
Eventueel kan dit gecombineerd worden met andere MFA die Servatius beheren . Hierdoor wordt duidelijk wie 
hoofdverantwoordelijke is en waar men terecht kan voor problemen e.d. Als gevolg van het ontbreken v an een 
dagelijkse beheerder functioneert de bouwsteen professionals niet optimaa l, met name de betrokkenheid van de 
bewoners. 
Uit de casestudie is naar voren gekomen dat de betrokkenheid zou verbeteren als er een du idelijke persoon aanwezig 
is als dagelijks beheerder. Voor het functioneren in total i teit is het belangrijk betrokkenheid te hebben vanuit de 
buurt. Buiten het aanstellen van een dagelijks beheerder wil ik tevens adviseren om meer ru imten en activitei ten 
beschikbaar te maken voor de bewoners initiatieven. Er zijn te weinig mogelijkheden voor de bewoners om 
betrokken te raken. De overheersende rol van de school heeft hier een grote invloed op. Dit raakt de volgende 
bouwsteen : versterkende functies. 
Hierbij gaat het om voornamelijk in verhouding aanbieden van de functies die aanwezig zijn. I n deze context gaat 
het om de functies welzijn (gericht op de bewoners) en leren . Door de overheersende rol van de school staat 
mogelijkheden van de bewoners activiteiten niet in verhouding met schoolactiviteiten . De school beschouwt deze MFA 
als hun voorziening . Het advies voor Servatius is om aan de school durdelijk te maken dat het niet hun MFA is, maa r 
een bewust keuze om gezamenlijk met elkaar te kunnen samenwerken. Omdat deze bouwsteen op lange termijn pas 
kan worden veranderd zal hier snel op gestuurd moeten worden. Er gaat namelijk tijd overheen om de school te 
doen beseffen dat zijn gezamenlijk met andere participanten bewust een relatie zijn aan gegaan in deze voorziening. 
Deze bouwsteen heeft daardoor invloed op de bouwsteen integrale samenwerking. 
Het kenmerk van een MFA moet samenwerking zijn, zowel fysiek als inhoudelijk. Ook deze is al leen op lange termijn 
te veranderen . Hierdoor moet men met deze insteek een begin maken . Bij deze MFA is dit nog niet optimaal aan de 
orde. Te vaak wordt alleen fysiek met elkaar samengewerkt, d .w.z. dat de ruimten worden gedeeld. En dan vaak nog 
vanuit de overheersende rol van de scholen. Vanuit Servatius is het zeer belangrijk dat zijn sturing gaan geven op 
zowel fysieke als inhoudelijk samenwerking. Zij moeten de participanten ervan bewust maken welke meerwaarde da t 
kan opleveren . Zonder deze samenwerking zal een groot deel van de meerwaarde niet behaald worden. De MFA 
moet één gezicht zijn en ook zo functioneren . Dus zowel ruimten delen als gezamenlijk activiteiten en functies 
aanbieden . 

Door deze confrontatie en advisering blijkt dat alle bouwstenen met elkaar samenhangen en invloed hebben op de 
andere bouwstenen . Het is daarom ook van uiterst belang dat elke bouwsteen optimaal functioneert. 

Door de confrontatie met de BBS Haren-Donk-Reit blijkt dat deze beter moet fun ctioneren als MFA La Bellettsa . Dit is 
tevens geconstateerd bij de casestudie. De BBS Haren-Donk-Reit functioneert goed in de wijk. Echter zijn de 
doelstellingen (nog) niet bereikt. De oorzaak hiervoor is dat deze MFA pas een jaar in gebruik is. Toch blij kt dat de 
meerwaarde die deze M FA zou moeten gaan creëren al op bepaald gebieden bereikt is28

. BBS Haren-Donk- Reit 
functioneert op vijf van de zeven bouwstenen optimaal. Op de ander twee bouwstenen funct ioneert de BBS ook goed, 
maar daar kan nog wat ex tra aandacht aangegeven worden. Hierbij gaat het voornamelijk om het evalueren en 
bijstellen van de doelstellingen. Daarnaast is het aan te raden om de verhouding 40-60 terug te brengen toto 50-50. 
De scholen zijn hier in iets grotere verhouding aanwezig en de kans kan ontstaan dat de school overheersende gaat 
worden, een voordeel hier is dat de scholen het niet zien als hun gebouw in tegenstell ing tot de hierboven 
beschreven MFA. Om de verhouding terug te brengen zou meer gefocust moeten worden op de welzijnsfunctie voor 
de hele buurt. 
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Opvallend is bij de vergelijking van deze twee dat wanneer een merendeel van de bouwstenen optimaal functioneren, 
de MFA ook goed functioneert. Dit heeft natuurlijk te maken dat de bouwstenen in samenhang met elkaar staan en 
deze op elkaar inwerken. Eventueel zou gezegd kunnen worden dat de goede bouwstenen de andere bouwstenen 
mee trekken en ook andersom, slechte bouwstenen verslechteren de andere. 

Uit deze confrontatie blijkt dat deze MFA-KOMPAS goed te gebruiken is als handreiking voor een MFA. De MFA
KOMPAS is zeker nog niet optimaal. Per bouwstenen en de betrokken randvoorwaarden zou een duidelijk handboek 
geschreven moeten worden om ook weer te geven hoe deze randvoorwaarden en daarmee de bouwsteen bereikt 
kunnen worden . Dit zou voor een vervolgonderzoek als insteek kunnen gelden. Opgemerkt moet worden dat voor 
een MFA geen blauwdruk gemaakt kan worden. Elke MFA en wijk is weer anders! 
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Slot 

78 



9 Conclusie & discussie 

Het onderzoek heeft de samenhang laten zien tussen de MFA en de meerwaarde van deze MFA voor de 
aandachtswijken . Het onderzoekskader heeft hieraan structuur gegeven. Hierbij ging het om de maatschappelijke 
meerwaarde gericht op sociale leefbaarheidkwaliteiten voor de bewoners van de wijk. 

Onderzoekskader 

OUTPUT 

3 GEBRUIKFASE 

Throughcome. 

OUTCOME 

2 Maatschappelijke 
Meerwaarde 

Kader 9.1: Onderzoekskader, waardecreatie met maatschappelijk vastgoed 

In dit hoofdstuk zullen de eindconclusies worden weergegeven met betrekking tot de gestelde vragen. Allereerst 
wordt per deelvraag een conclusie beschreven, waarna een eindconclusie zal volgen met betrekking tot de 
hoofdvraag. Hierop aansluitend wordt een advies gegeven omtrent deze conclusies. Het hoofdstuk eindigt met een 
discussie op de uitkomsten 

9.1 Aanpak 
In deze paragraaf komt in het kort de aanpak van het onderzoek aan bod 

Het doel van het onderzoek is: 
' inzicht verschaffen in de mee1waarde van multifunctionele accommodaties bij stedelijke herstructure1ing van 
achterstandswijken . Daarbij is een l1andreiking gegeven In de vorm van een instrument om deze meerwaarde te 
bereiken.' 

De hoofdvraag die gesteld is geworden aan het begin van het onderzoek is: 

Hoe kan de meerwaarde die multifunctionele accommodatie leveren, op het gebied van waardecreatie bij 
herstructurering van bij aandachtswijken? 

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn een 4tal subvragen opgesteld . In hoofdstuk 3.1 is aangegeven 
welk hoofdstuk verbonden is aan welke deelvraag. De conclusie op elke deelvraag wordt in de volgende paragraaf 
behandeld . 
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9.2 Conclusie van de deelvragen 
In deze paragraaf komen de verschillende deelvragen met hun conclusies aan bod. Deze zullen als input dienen voor 
het antwoord op de centrale vraag. Deze vraag komt in de volgend paragraaf naar voren . 
Elk hoofdstuk is geëindigd met een conclusie. Aan de hand van deze conclusies is hieronder antwoord gegeven op de 
deelvragen. 

Het belangrijkste onderwerp van het onderzoek is de multifunctionele accommodaties. De eerste onderzoeksvraag is 
bedoeld om deze accommodatie uit te leggen. 

Deelvraag 1: 
Wat zijn de belangrijkste aspecten van Multifunctionele accommodaties? 

Samenwerking is hét kenmerk van een MFA. Hiermee profileert het zich van andere voorzieningen. Het gaat om 
integrale samenwerking . Dit betekent dat het om zowel fysieke als inhoudelijke samenwerking gaat. Tevens zijn 
basiselementen ook van belang waarmee een MFA zich profileert, dit zijn : Inhoud, Vastgoed en Operationeel 
Management. Daarnaast is de doelstelling een belangrijk onderdeel van een MFA. Al deze aspecten hebben zowel 
invloed op het functioneren van de MFA als op het behalen van de te bereiken meerwaarde. 
De belangrijkste conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de hele MFA staat of valt met de samenwerking, 
de basiselementen en de doelstellingen. Wanneer deze aspecten worden meegenomen tijdens het gebruik van een 
MFA, dan kan deze als input dienen voor het bereiken van de meerwaarde voor de wijk. 

Hét doel van het onderzoek is om de meerwaarde van een MFA op de wijk weer te geven. Allereerst moet bepaald 
worden op welke aspecten MFA meerwaarde moeten bereiken. Hierbij gaat het namelijk om het bereiken van de 
meerwaarde van MFA's op een specifiek deel van de waardefactoren van wijken . Deze specif ieke waardefactoren 
worden allereerst afgeleid. 

Deelvraag 2: 
Wat zijn de waardefactoren van aandachtswijken bij herstructureringsopgaven? 

Het gaat hierbij om waardefactoren die naar voren komen bij wijken waar men graag wilt wonen, een succesvolle 
wijk . Een wijk is succesvol wanneer bewoners de kwaliteit van de woning en woonomgeving goed vinden. De 
waardering van de bewoners speelt daarbij een belangrijke rol. In deze context is gericht gekeken naar de 
woonomgeving en daarbij het begrip leefbaarheid, gezien vanuit het oogpunt van de bewoners. 
De eisen aan leefbaarheid verschillen per persoon en dan met name de prioriteit waarin de aspecten aanwezig zijn. 
Daarbij kan toch gesteld worden dat de aspecten die samenhangen met leefbaarheid subjectief zijn zolang ze maar 
niet beoordeeld worden. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de waardefactoren van leefbaarheid de 
volgende factoren zijn: Fysieke leefkwaliteit met de gebouwen en voorzieningen, sociale leefkwaliteit met de 
bewoners, sociale cohesie en omgang bewoners en overlast met veiligheid & criminaliteit en verstoring . Allen hebben 
hun eigen verschijningsvormen. 
Bij aandachtswijken is de sociale leefkwaliteit zeer belangrijk . Vaak nog belangrijker dan de fysieke leefkwalite it . 
Tevens gaat het hier om een sociale interventie zodat verwacht kan worden dat de sociale leefkwaliteit hierbij het 
belangrijkste is. 

Om het eerste deel van het doel van het onderzoek te bereiken moet antwoord verkregen worden op welke 
waardeaspecten, voortkomen uit deelvraag 2, meerwaarde wordt bereikt door een MFA. 
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Deelvraag 3: 
Wat is de maatschappelijke meerwaarde van MFA 's bij herstructureringopgave van 
aandachtswijken? 

Jum '07 

Allereerst moet duidelijk zijn wat bedoeld wordt met maatschappelijke meerwaarde. Over het begrip meerwaarde 
kan nogal eens verwarring ontstaan. In dit onderzoek wordt met maatschappelijke meerwaarde bedoeld zowel het 
stijgen van de leefbaarheid als het behoud van deze stijging. 
Er kan, alvorens de meerwaarde te bepalen, gesteld worden dat een MFA meerwaarde creëert . Een MFA kan namelijk 
gekoppeld worden aan de begrippen: kerk en sociale infrastructuur en raakt vier van de zes aspecten van de 
leefomgeving. Deze aspecten bereiken op zichzelf al meerwaarde, waardoor geconcludeerd kan worden dat de MFA 
een bepaalde meerwaarde zou moeten bereiken. 

De daadwerkelijke meerwaarden van een MFA worden bereikt op de verschijningsvormen van de sociale leefkwaliteit, 
de uitschieters hiervan zijn: 

Betrokkenheid 
Bevorderen sociale cohesie (Participatie, deelname, sociale controle, sociale interactie) 
Imago wijk (totaalbeeld) 
Tevredenheid over de wijk 
Diversiteit in bevolkingssamenstelling 
Thuisgevoel in de wijk 

Daarnaast bereikt de MFA ook meerwaarde op de waardefactoren van overlast, met name op de 
verschijningsvormen: 

Vermindering overlast 
Vermindering van vernielingen 
Verminderen van rommel op straat 

Minder meerwaarde bereikt de MFA op de waardefactoren van de fysieke leefomgeving . Dit is te verklaren uit het feit 
dat een MFA zich richt op de bewoners en weinig invloed heeft op de fysieke woonomgeving. Hierdoor bereikt de MFA 
voornamelijk meerwaarde op de sociale leefkwaliteit omdat deze verschijningsvormen betrekking hebben op de 
bewoners. 

Naast meerwaarde op de waardefactoren van leefbaarheid bereikt de MFA ook meerwaarde op andere gebieden, 
denk hierbij aan : het verbeteren van de samenwerking van wijkgerichte partijen, het versterken van functies en 
activiteiten door inhoudelijke en fysieke samenwerking, verbeterd aanbod en snellere doorstroming door kortere 
lijnen. Deze meerwaarden zijn voornamelijk gericht op de participanten betrokken bij de MFA. 

Daarnaast moet opgemerkt worden dat ook een MFA negatieve invloed kan uitoefenen, namelijk : 
Schaalvergroting 
Institutionalisering 
Herkenning van wijken. 

Het doel van het onderzoek was enerzijds het bepalen van de meerwaarde van een MFA, anderzijds was het doel van 
het onderzoek het bereiken van deze meerwaarde. Het eerste gedeelte van het doel is behaald door het 
beantwoorden van deelvraag 3. Het tweede deel van het doel wordt behaald door antwoord te geven op deelvraag 4 
en het uiteindelijk gepresenteerde model. 
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Deelvraag 4: 
Welke aspecten kunnen de meerwaarde van een MFA beïnvloeden? 

Met deze aspecten worden stuurparameters bedoeld die de meerwaarde kunnen beïnvloeden. Hierbij gaat het 
voornamelijk om het versterken en bereiken van de meerwaarde. In de l iteratuur is hier nog weinig over te v inden, 
waardoor hiervoor de vier casestudies zijn gebruikt. 

De belangrijkste conclusie die gesteld kan worden is dat voornamelijk de aspecten omtrent het functioneren van een 
MFA en de gestelde doelstelling invloed hebben op de meerwaarde en dat hierop de stuurparameters betrekking 
hebben. 
De belangrijkste stuurparameters zijn: 

Het operationeel management zelf als koppeling tussen inhoud en vastgoed 
Duidelijke regierol in het beheren van de MFA. 
In verhouding functie aanbieden . 
Inspelen op vraag en aanbod . 
Betrokkenheid van bewoners. 
Professionaliteit participanten (werknemers). 
Inhoudelijke & fysieke samenwerking 
Het botturn-up benaderen van participanten. 
SMART formuleren doelstellingen . 
Afstemmen doelstelling participanten . 
Evaluatie en bijsturing doelstellingen. 

Gesteld kan worden dat al deze parameters invloed hebben op het functioneren en het bereiken van de 
doelstellingen. Deze zullen in het onderzoekskader vallen onder deel 3 (het middelste gedeelte) en kunnen sturen op 
de maatschappelijke meerwaarde 

Deze aspecten van de stuurparameters zijn ook naar voren gekomen bij het bepalen van de belangrijkste aspecten 
van een MFA. Dit sluit daardoor op elkaar aan. Hierdoor is het belangrijk veel energie in de totstandkoming van een 
MFA te steken om tijdens het gebruik de MFA van begin af aan optimaal te laten functioneren en op de gestelde 
doelen te focussen. Het gebruik heeft dus een zeer nauwe band met de totstandkoming. 

Het antwoord op deze vraag heeft gediend als input voor het eindresultaat: het MFA-KOMPAS als handreiking, om de 
gestelde meerwaarde van MFA op de waardefactoren van leefbaarheid te bereiken. Het uitgangspunt hierbij is dan 
ook geweest : 

Frank Studulski. 2007 & MFA ENINVER: 'Belangrijk bij het bereiken van de meerwaarde is door er voor zorgen dat 
een MFA functioneert en dat de doelstellingen worden bereikt.· 

De stuurparameters zijn gebruikt bij het opstellen van deze MFA KOMPAS . De stuurparameters hebben betrekking op 
6 van de 7 bouwstenen. De bouwsteen waaraan geen stuurparameter is verbonden is de meerwaarde: opbrengsten 
leefbaarheid. De andere bouwstenen sturen hier namelijk op aan. Deze wordt bereikt als de andere in samenhang 
zijn. De stuurparameters zijn gebruikt om de randvoorwaarden van de bouwstenen van dit model op te stellen. 
Zodoende hebben zij voldoende invloed op een MFA om de daadwerkelijke meerwaarde te kunnen bereiken en te 
behouden en zijn gemakkelijk aan te passen. Daarnaast zijn buiten deze stuurparameters nog enkele 
randvoorwaarden toegevoegd die de stuurparameters ondersteunen . 
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9.3 Conclusie hoofdvraag 
Nu de verschillende deelvragen zijn beantwoord, kan antwoord gegeven worden op de hoofdvraag . 

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: 
Hoe kan de veronderstelde meerwaarde van een MFA bij stedelijke herstructurering van achterstandswijken 
worden bereikt? 

Het antwoord op deze vraag kan kort maar krachtig worden beantwoord met het uitgangspunt waarmee deelvraag 4 
is beëindigd. Het antwoord is: 
'Het is belangrijk om de MFA te laten functioneren en te streven naar het bereiken van de doelstellingen wil men de 
beoogde meerwaarde bereiken.' 

Om dit te bereiken moet de MFA gezien worden als een professionele accommodatie, een samenwerkingsverband 
waarin mensen bewust werkrelaties met elkaar aangaan om vervolgens gemeenschappelijke doestellingen te 
bereiken . Als eindresultaat is dan ook een handreiking ontworpen dat als instrument kan dienen om de MFA te laten 
functioneren en de gestelde doelen te behalen. 

De handreiking is ontworpen met als onderlegger het 7s model. Hierdoor worden alle bouwstenen meegenomen die 
van belang zijn in een organisatie. Er wordt gericht gekeken naar het behalen van de doelen. Daarbij zijn de 
stuurparameters gebruikt om ervoor te zorgen dat deze organisatie zal functioneren. Deze stuurparameters hebben 
betrekking op de bouwstenen en zijn daarom zeer bruikbaar als stuurparameter om sturing te geven aan de 
bouwstenen. 

De handreiking kan voor twee doelen gebruikt worden. Enerzijds kan deze handreiking gebru ikt worden om sturing te 
geven aan een MFA om zo de beoogde meerwaarde te bereiken. Hierbij dient het als instrument om een MFA 
optimaal te laten functioneren. Anderzijds kan deze handreiking aanzet geven tot oplossingen en aanpassingen . De 
handreiking kan als onderlegger gebruik worden bij een specifieke MFA. Door middel van de handreiking kan 
vastgesteld worden of de MFA bereikt heeft wat men beoogde te bereiken. Aan de hand van de verschillen die 
gebleken zijn, is het verstandig om een verandering te laten plaatsvinden om deze meerwaarde te kunnen bereiken. 
Aan de hand van de randvoorwaarden is te zien of de MFA op die bouwsteen voldoende functioneert. Met de 
aangegeven handvaten kan eventueel gekeken worden hoe de randvoorwaarde behaald kan worden, want op deze 
handvaten gaat het dan ook vaak mis. 

9.4 Advies gericht op de meerwaarde van multifunctionele accommodaties 
In de hierboven genoemde paragrafen is antwoord gegeven op de deelvragen en de hoofdvraag. Tijdens het 
onderzoek zijn een aantal specifieke elementen met betrekking tot de MFA naar voren gekomen die van groot belang 
zijn op het bereiken van de beoogde meerwaarde. Deze zijn duidelijk genoemd in de hierboven beschreven 
conclusies. In deze paragraaf wordt een advies gegeven met betrekking tot het functioneren van de MFA op het 
bereiken van meerwaarde op de leefbaarheidsaspecten. Hierbij gaat het om adviezen met betrekking tot mijn eigen 
bevindingen . Om de precieze relatie weer te geven tussen de te noemen elementen en de verschijningsvormen va n 
de waardeaspecten van leefbaarheid zal een vervolg onderzoek gedaan moeten worden, waardoor het 
wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Het advies is bedoeld om betrokken partijen als gemeenten, corporatie 
en adviseurs (nogmaals) tot denken aan te zetten over de MFA en hun rol aan te geven. Tevens wordt een beeld 
gecreëerd hoe tegen de huidige stand van zaken aangekeken kan worden. Met het advies wordt geprobeerd weer te 
geven hoe elementen de meeste waarde creëren en hóe hierop ingespeeld kan worden. Hiermee wordt inzicht 
gegeven in het verloop en beinvloeding van het proces met betrekking tot het bereiken van de beoogde meerwaarde . 
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Advies inhoudelijk aanpakken 
Multifunctionele accommodaties hebben verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Het is van een 'trend' naar een 
vast element in een wijk gegaan. Hierbij hebben de MFA's verschillende vormen en uitgangspunten gekregen. Na 
jaren van ontwikkelingen en aanpassingen is het nu de uitdaging een duidelijke lijn te creëren in wat een MFA nou 
werkelijk moet zijn . Het is belangrijk uitgangspunten te creëren voor een MFA, klein of groot, waaraan een MFA moet 
voldoen. Dit is ook geprobeerd te bereiken met het MFA-KOMPAS. Naast deze uitgangspunten is het dan aan de 
'organisatie' zelf wat men er extra mee wilt bereiken en hoe men de uitgangspunten wilt gaan verdiepen . Door het 
betrekken van deze uitgangspunten komt een MFA duidelijk in de wijk te staan en wordt een basis van het 
functioneren van de MFA gecreëerd . Het MFA-KOMPAS geeft hier een eerste invulling op. 

Aanvullend op het MFA-KOMPAS wil ik een advies uitbrengen omtrent de belangrijkste uitgangspunten die bleken uit 
het onderzoek. Mijn advies hierin is dat men uit moet gaan van de volgende vier uitgangspunten: samenwerking, 
inhoud, vastgoed en operationeel management. Een conclusie d ie getrokken is door d it onderzoek is dat het 
functioneren een grote invloed heeft op het bepalen van de meerwaarde. Daarnaast hebben ook de doelstellingen 
invloed op de meerwaarde wat betreft de sturing. Deze zullen dan ook besproken worden in dit advies. 

Allereerst het uitgangspunt samenwerking. Een MFA moet ontstaan uit samenwerking tussen verschillende partijen 
waarin bewuste werkrelaties met elkaar worden aangegaan om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Zij zijn 
ervan bewust dat men elkaar door deze samenwerking kan versterken . Hiermee wordt de MFA dan ook gezien als 
een organisatie en niet meer als een gebouw met een bepaalde inhoud. 
Om te komen tot de juiste participanten binnen deze organisatie om die bewuste samenwerkingsrelatie aan te gaan 
is het belangrijk de participanten Botturn-up te benaderen. De initiatiefnemer van de MFA (gemeente of corporatie) 
moet deze benadering kiezen . Te vaak nog worden partijen bij elkaar gevoegd die hierin niet de bewuste 
samenwerking willen aangaan, men spreekt dan van een top down aanpak. Hierdoor verloopt de samenwerking niet 
voldoende en heeft dit zeker een effect op de beoogde meerwaarde. Het is dan de vraag: 'wil men liever het gebouw 
opvullen of het gebouw optimaal laten functioneren?' Mijn advies: 'richt je op het laatste.' Door van begin af aan en 
steeds opnieuw participanten te betrekken die zich bewust zijn van de meerwaarde van de samenwerking zal het 
proces zich versnellen tot het bereiken van de beoogde meerwaarde. 
Om de bottum- up benadering te bereiken moeten de participanten zorgvuldig en professioneel gekozen worden. 
Allereerst is het belangrijk vanuit de gedachte van de buurt te benaderen en te sturen op participanten waar 
behoefte aan is in de wijk . Niet elke wijk is hetzelfde en de samenstelling van de participanten zal in elke MFA dan 
ook anders zijn . Daarnaast is het van belang te kijken naar partijen die actief zijn in de buurt. Het is namelijk van 
uiterst belang dat de reeds aanwezige partijen in de buurt worden betrokken in deze te vormen MFA. Deze partijen 
hebben al betrokkenheid en draagvlak bij de buurt en zijn bekend met de buurt. Hierdoor kunnen zij inspelen op de 
bewoners en ervoor zorgen dat de nieuw komende MFA, niet helemaal nieuw is. Dé manier hiervoor is kijken naar de 
vraag en dit combineren met en inspelen op het aanbod. Men speelt hierdoor in op de behoeften van de bewoners. 
De behoefte van de bewoners is tot uiting gekomen in de weergegeven leefbaarheids aspecten29

• Daardoor zal de in 
dit onderzoek beoogde meerwaarde op de gestelde leefbaarheidsaspecten bereikt worden. De verschijningsvormen 
die hierop betrekking zouden kunnen hebben is: betrokkenheid, deelname en thuisgevoel. Om de precieze relatie te 
weten van samenwerking en de verschijningsvormen van de waardeaspecten van leefbaarheid zal een vervo lg 
onderzoek hierop gedaan moeten worden. 
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De organisatie van de MFA kan zowel plaatsvinden in een omgeving als binnen een gebouw, in deze context gaat het 
om MFA's in één gebouw. Het gebouw is samen met inhoud en operationeel management het andere uitgangspunt 
van een MFA. Deze vormen samen één geheel en zullen allereerst gezamenlijk worden behandeld . 

De uitgangspunten inhoud, vastgoed en operationeel management vormen de basiselementen30 van een MFA en 
moeten als uitgangspunt worden meegenomen. Een MFA is naast samenwerking een bepaa ld vastgoed waar een 
bepaalde inhoud bij hoort. Deze worden gestuurd door het operationeel management. Met deze samenhang staat of 
valt een MFA. Wanneer een element niet optimaal en in evenwicht aanwezig is, kan de organisatie MFA niet 
functioneren en kan de beoogde meerwaarde niet bereikt worden. Hoe staan deze drie in samenhang met elkaar? 
Gesteld is dat de accommodatie vanuit de gedachte van de inhoud moet worden ontworpen, dit geldt voor de 
totstandkomingsfase . In de gebruikfase is dit minder snel mogelijk, hier is het gebouw namelijk al gerealiseerd en 
moet vanuit de inhoud ook rekening gehouden worden met de mogelijkheden die het gebouw biedt. Op korte termijn 
is dit namelijk het veld waarbinnen de inhoud vormgegeven moet worden. Belangrijk bij dit alles is de koppe ling van 
de mogelijkheden van het gebouw met de inhoud . Dit gebeurt door het operationeel management. Deze verbindt de 
inhoud met de mogelijkheden van het gebouw en versterkt de MFA waardoor het proces opn ieuw wordt versne l om 
te komen tot de beoogde meerwaarde. Het operationeel management kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat het 
gebouw optimaal benut wordt en midden in de wijk komt te staan. Ondanks de samenhang zullen de elementen 
apart worden besproken . Dit wordt gedaan om aan te geven hoe elk element optimaal en in evenwicht aanwezig 
moeten zijn. In de handreiking worden deze twee aspecten ook opgesplitst en door het model toch in samenhang 
gezien . Het vastgoed wordt niet apart bekeken omdat dit al gerealiseerd is en niet direct veranderd kan worden. 

Met de inhoud treedt de accommodatie naar buiten . Bij het uitvoeren van de inhoud is het van belang dat gekeken 
wordt vanuit het oogpunt van de bewoners en de mogelijkheden die de wijk te bieden heeft. De activiteiten en 
functies moeten hierop gebaseerd zijn . Tevens moet hierbij ook de participanten betrokken worden . Het is belangrijk 
de activiteiten te organiseren die al aanwezig waren, het is fataal deze niet meer aan te bieden. Vraag en aanbod 
moeten in evenwicht zijn, de participanten, maar ook de initiatiefnemer, moeten hierop inspelen. Er kan voor een 
MFA geen blauwdruk gemaakt worden. Elke wijk is anders en elke wijk reageert anders om de meerwaarde te 
behalen. Het is daarom belangrijk te weten waar een wijk behoefte aan heeft en hiermee op in te spelen. Vaak zie je 
dat er een school en welzijnsorganisaties aanwezig zijn . Toch moet bij het bepalen en aanpassen van de inhoud 
rekening gehouden worden met de verhouding van bepaalde functiegebieden . Een voorbeeld is t e geven vanu it de 
casestudie van MFA Eninver. Hierbij werd een 50-50 verhouding gecreëerd tussen de functies met betrekking tot 
jeugd en tot bewoners gericht op welzijn. Er mochten maar een beperkt aantal participanten gericht op jeugd 
aanwezig zijn als er in dezelfde mate welzijnsparticipanten aanwezig zijn. Er wordt bewust gestuurd op het in 
standhouden van deze verhouding. Het gevaar dat hierbij bestaat is dat bepaalde participanten niet aanwezig kunnen 
zijn omdat deze verhouding dan wordt verbroken. Echter een groter deel van een functiegebied zou ervoor kunnen 
zorgen dat bepaalde participanten een overheersende rol gaan krijgen wat fataal is voor de samenwerking en daarbij 
weer het functioneren van de MFA. Wanneer het functioneren wordt aangetast wordt de beoogde meerwaarde zeker 
niet behaald. 
Naast het effect van participanten op de inhoud is het belangrijk veel betrokkenheid van de buurt te verkrijgen. De 
bedoeling hiervan is om het hun gebouw te laten zijn en hun hier de extra mogelijkheden van te laten in te zien . Er 
moet een wij/zij gevoel gecreëerd worden en niet alleen een zij gevoel dat vaak bij de start van het gebruik aanwezig 
is. 
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Ondank het feit dat de inhoud zeer bepalend is voor het naar buiten treden van de MFA, is het operationeel 
management eigenlijk de spil van het geheel. Zoals herhaaldelijk is gesteld is dit de koppeling tussen inhoud en 
gebouw. Dit operationeel management moet voor alle zaken zorgen buiten het aanbod van de participanten . 
Aspecten waaraan gedacht dient te worden bij operationeel management zijn : Regie van de voorziening, 
aanspreekpunt van zowel participanten als externen, optimaal gebruikmaken van de voorzieningen, voorzien van 
facilitaire zaken als koffie, kopiëren , dagelijks beheer etc. en natuurlijk het algemeen beheer. Opvallend bij dit 
onderzoek is dat men weet dat het operationeel management een belangrijke functie heeft binnen de MFA. Tot op 
heden wordt hier nog te weinig mee gedaan. Het wordt te vaak niet meegenomen bij de totstandkoming en tijdens 
het gebruik. Mijn advies hierbij is dat er voor het gebouw een dagelijkse beheerder moet zijn. Naargelang de grootte 
van de MFA kan dit dagelijks of wekelijks zijn. 
Een beheerder kan tevens een positief effect hebben op de samenwerking. Dit is duidelijk naar voren gekomen 
tijdens de casestudie. Dit effect komt doordat de beheerder verantwoordelij k is voor alles omtrent de MFA, waardoor 
voor de participanten duidelijkheid ontstaat over wie hoofdaansprakelijk is. Zij weten beter hun plaats en zien in dat 
zij onderdeel zijn van de voorzieningen en niet dat het hun voorziening is. Daarnaast zal het algemene beheer 
moeten liggen bij de eigenaar. Hierbij gaat het om de gemeente of de corporaties. Zij moeten aanwezig blijven om 
het een maatschappelijk vastgoed te laten blijven . 

Uit de conclusie is naast het functioneren van de MFA naar voren gekomen dat de doelstellingen invloed hebben op 
de meerwaarde. Uiteindelijk geven zij richting aan de MFA en sturen op de meerwaarde. Doelstellingen moeten 
SMART geformuleerd worden, hiermee wordt het bepalen van de meerwaarde en het bereiken van de doelstellingen 
vereenvoudigd en versneld. Tijdens het gebruik wordt duidelijk welke doelstellingen behaald worden en welke 
bijgestuurd of aangescherpt moeten worden. Mijn advies hierbij is om dit ook herhaaldelijk te doen. Zorg dat er 
evaluatie momenten worden gepland om de doelstellingen te evalueren. Wanneer doelstellingen niet bewust worden 
meegenomen om te sturen zal men niet bereiken wat men wil. Daardoor weten ook de participanten wat er van hun 
verwacht wordt. Het is dan ook zeker aan te raden gezamenlijk doelen te maken en individuele doelen op elkaar af te 
stemmen. Het gebouw moet namelijk als een gezicht naar buiten treden. 
Een voorbeeld van een SMART geformuleerde doelstelling is: 80 % van de wijkbewoners moeten binnen 1 jaar 
aanwezig zijn geweest bij activiteiten van de MFA. Het is niet duidelijk als men zegt dat het doel is om wijkbewoners 
te betrekken bij de activiteiten . Dit zou namelijk al aan de orde zijn als er een beperkt groepje mee doet. Hiermee zie 
je dat het belangrijk is om SMAT doelstellingen te formuleren. 

In het onderzoek is weinig aandacht besteed aan betrokken partijen in het proces. Voornamelijk is gekeken naar de 
participanten van de MFA. Dit had te maken met het feit dat het hierbij ging om het gebruik en daarbij de 
participanten een belangrijke rol spelen. Toch is hierboven de betrokken partijen in het advies betrokken . Hierbij ging 
het voornamelijk om de initiatiefnemers van de MFA. De invloeden van de gemeenten en corporatie is groot. Zij zijn 
vaak de initiatiefnemers voor de totstandkoming van zo'n MFA. Belangrijk is dat deze betrokken blijven tijdens het 
gebruik van de MFA. Zij kunnen sturing geven aan de MFA waardoor het proces van het bereiken van de meerwaarde 
kan worden versneld. 
Daarnaast is het aan te raden dat zij verantwoordelijk zijn voor het algemeen beheer en zijn eigenaar. Door de 
betrokkenheid van een van deze partijen (of gezamenlijk) zal de meerwaarde sneller bereikt worden. Zij zien 
momenteel grote meerwaarde in het verbeteren van de leefbaarheid. Doordat de MFA hierop in moet spelen zullen zij 
ervoor zorgen dat dit ook gebeurt, hierbij kan de handreiking een hulpmiddel zijn. 

Een MFA vraagt om een lange adem, waarbij bezuinigingen fataal kunnen zijn. Een MFA is niet zomaar ietst 
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9.5 Discussie 
Dit onderzoek is vooral een theoriegericht onderzoek. Er kunnen dan ook op bepaalde aspecten kritische vragen 
gesteld worden over de waarde van dit onderzoek gericht op de praktijk. Deze kanttekeningen worden hieronder 
beschreven. 

Bereikte meerwaarde 
Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur om de meerwaarde van de MFA op de wijk te bepalen. 
Hierbij ging het voornamelijk om onderzoeken die door middel van gesprekken met deskundigen en bewoners de 
meerwaarde bepaalde. Jammer genoeg is er geen kwantitatieve gegeven voor handen om de gestelde bevindingen te 
ondersteunen. De reden hiervoor is dat door de gestelde tijd van het afstuderen het niet mogelijk is op dit moment 
zelf onderzoek hierna te doen. Daarbij is de informatie niet of nauwelijks voor handen om te komen tot een goed 
kwalitatief onderzoek. Deze kwantitatieve gegevens zouden overtuigender werken wanneer men gaat kijken naar de 
meerwaarde, waarbij nu alleen een beeld geschetst wordt met kwalitatieve gegevens. 

Algemene toepassing context 
Dit onderzoek past zich toe op een klein aspect van herstructurering, namelijk de herstructurering van de 
aandachtswijken. Hierbij gaat het dan om de meerwaarde die MFA leveren voor deze aandachtswijken. De resultaten 
van dit onderzoek zijn met name hierop gericht. Toch kan gesteld worden dat de resultaten ook gebruikt kunnen 
worden voor ander herstructureringsopgaven of nieuwbouw projecten . Echter moet men dan wel oppassen dat in dit 
onderzoek geschreven is vanuit het oogpunt van bewoners die in achterstandwijken wonen . De resultaten zouden in 
andere wijken namelijk anders naar voren kunnen komen. Over het algemeen kan toch gesteld worden dat een MFA 
een instrument is voor alle wijken een meerwaarde te leveren. Hierbij moet de opmerking geplaatst worden dat dan 
vanuit een ander blikveld gedacht moet worden . 

Daarnaast is in dit onderzoek is uitgegaan van een breed begrip als MFA. Hierbij is gekeken naar buurtgerichte MFA. 
In deze vorm zijn verschillende soorten MFA's te onderscheiden. Helaas is in dit onderzoek hier geen onderscheid 
gemaakt. Dit onderzoek richt zich op alle buurtgerichte MFA's met hierin de aanwezigheid van een brede school en 
een wijkcentrum. In de praktijk zijn deze MFA in verschillende verhoudingen, functies en grootte te vinden. Dit zou 
mogelijk ook effect kunnen hebben op de bereikte meerwaarde. Hierbij moet gedacht worden dat de hier gestelde 
meerwaarde in grotere of kleinere mate naar voren zou kunnen komen . Dit zou in een vervolg onderzoek specifieke 
kunnen worden uitgezocht. 

Toepassing in de praktijk 
Dit onderzoek is een theoretisch gericht onderzoek waardoor bevindingen in de praktijk niet in dezelfde mate 
toegepast en aanwezig kunnen zijn. Aan de MFA zoals deze hier in dit onderzoek naar voren komt is er veel tijd en 
aandacht besteedt. Vaak is dit in de praktijk niet altijd mogelijk. Ook speelt in de praktijk geld een belangrijke rol. 
Ondanks de meerwaarde die een MFA kan opleveren wil men niet tot een uiterste investering gaan. De gemeente of 
corporatie is de eigenaar en draait voor de kosten op. Doordat voor een MFA niet vanzelfsprekend geld wordt 
vrijgemaakt, wordt hierdoor vaak bezuinigd op het voortraject en hiermee het beheer. Er wordt verwacht dat dit 
automatisch goed loopt. Maar door dit onderzoek moet men tot de conclusie komen dat het extra geld hierin goed 
bestreed blijkt en terug te verdienen is. Daarnaast is er vaak in de praktijk de keuze van een MFA niet doelbewust. 
Vaak komt met tot de keuze van een MFA om leegstaande voorzieningen, oude gebouwen of geen gebouwen te 
voorkomen of te verbeteren. Een MFA is dan goedkoper en de keuze is dan snel gemaakt. 
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Invloed stuurparameters 
Als laatste de invloed van de stuurparameters. Om een duidelijk beeld te krijgen van de directe invloed van aspecten 
op de MFA is dit onderzoek niet specifiek genoeg geweest . De insteek was om alle aspecten in samenhang te zien . 
Door het onderzoek op de samenhang te richten zijn deze stuurparameters naar voren gekomen die in totaliteit 
invloed hebben op de meerwaarde. Gesteld kan worden dan per parameter een relatie kan worden gezien ten 
opzichte van een bepaalde verschijningsvorm gericht op de leefbaarheid . Hiervoor kan door mijzelf een mening 
worden gegeven. Dit zou in een vervolg onderzoek wetenschappelijk kunnen worden uitgezocht. 

Buiten deze kanttekeningen om kan gesteld worden dat dit onderzoek bijdraagt aan zowel de inzichten omtrent de 
meerwaarde van MFA's op de verschijningsvormen van leefbaarheid, als het bereiken van deze meerwaarde. 
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10 Aanbevelingen verder onderzoek en reflectie 

Als laatste onderdeel van dit afstudeerrapport wil ik eind igen met uit de conclusie voortkomende aanbevelingen voor 
vervolg onderzoek. Daarna zal ik afsluiten met een korte re flectie op het gehele onderzoek. 

10.1 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Ter aanvulling van dit onderzoek zou het nuttig zijn om een aantal onderwerpen verder te onderzoeken 
1. De eerste aanbeveling die ik wil doen voor een vervolgonderzoek is het bepalen van de economische opbrengst 

van de MFA als sociale interventie bij herstructureringsopgaven. Momenteel zijn veel partijen hiermee bezig, 
maar het blijkt een lastige opgave te zijn. De onderzoeken zouden gebruikt kunnen worden als input voor het 
onderzoek. 

2. Daarnaast zal er meer onderzoek moeten worden gedaan op het gebruik van Multifunctionele accommodaties. Er 
is voldoende case-materiaal beschikbaar om de gebruiksfase van een MFA te onderzoeken . De meerwaarde van 
dit onderzoek kan bijdragen aan de meerwaarde die een MFA kan opleveren. 

3. In dit onderzoek is gekeken naar de samenhang tussen verschillende aspecten. Voor een vervolgonderzoek zou 
het nuttig zijn om te kijken naar onderdelen; MFA, leefbaarheid, waardecreatie, apart. Bij het onderwerp MFA 
zou het van belang zijn om hierbij afzonderlijk te kijken naar operationeel management, de inhoud of het 
gebouw. 

4. In dit onderzoek is gekeken naar aandachtwijken in Nederland. Hieruit zijn voor deze specifieke wijken de 
meerwaarde naar voren gekomen . Dit zelfde onderzoek zou ook kunnen worden gedaan voor wijken d ie niet als 
aandachtswijken worden getypeerd. Hierbij kan gedacht worden aan succesvolle wijken, of nieuwbouw wijken en 
kijken hoe een MFA dan moet functioneren en welke meerwaarde zij dan kunnen en moeten leveren. 

5. Het eindresultaat van mijn onderzoek is een handreiking in de vorm van het 7s model. In dit onderzoek was het 
niet mogelijk om de bouwstenen van het 7s model uitvoerig te behandel. Er is een eerste indruk gegeven hoe en 
M FA bedrijfmatig gezien kan worden . Het zou erg waardevol zijn om in een vervolg onderzoek de verschillende 
bouwstenen van het 7s model met betrekking tot de MFA uitgebreid uit de werken. 

6. De stuurparameters die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen, kunnen als input dienen voor een 
vervolgstudie. HierlJij is mijn advies om een onderbouwing te geven van de relatie tussen een parameter en de 
meerwaarden. Dit onderzoek is hier niet diep genoeg op ingegaan om wetenschappelijk weer te geven welke 
verschijningsvorm van leefbaarheid verbonden is aan welke parameters. 

Onafhankelijk van dit onderzoek kan door werkervaring bij de RO groep nog een aanbeveling worden gedaan voor 
verder onderzoek. Deze aanbeveling is: 
7. De aandacht voor de vastgoedontwikkeling bij de gezondheidszorg. Op het gebied van de gezondheids zorg zijn 

vele ontwikkelingen gaande. Voornamelijk met betrekking tot het vastgoed. De gezondheidzorginstellingen staan 
voor een nieuwe opgave. Door wijziging van de wet- en regelgeving is het nu aan hen om strategische keuzes te 
gaan maken omtrent hun vastgoed. Deze instellingen zijn hier nog niet klaar voor. Een onderzoek om hun 
strategische huisvestingsbeleid is een aanbeveling voor verder onderzoek. 

10.2 Relevantie 
De relevantie van het onderzoek is op te splitsen in drie onderdelen : maatschappelijke bijdrage, wetenschappelijk 
bijdrage en persoonlijke bijdrage. De bijdrage die hieraan geleverd kan worden wordt hieronder beschreven . 
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Relevantie oP wetenschaPpelijk niveau 
De wetenschappelijke bijdrage betreft de mate waarin de onderzoeksresultaten wetenschappelijk van belang zijn. De 
wetenschappelijke bijdrage is vooral gelegen in het feit dat er tot op heden nog zeer beperkt wetenschappelij k 
aandacht wordt besteed aan maatschappelijk vastgoed in relatie met waardeontwikkeling van herstructurering. 
Tevens is het kader waarbinnen dit onderzoek zich bevindt, de gebruiksfase van MFA's nog nauwelijks belicht in 
wetenschappelijke onderzoeken. De bijdrage is dan ook het verfijnen en verrijking van de gegevens op het vlak van 
de meerwaarde van een sociaal-fysieke interventies bij herstructureringsopgaven van achterst andswijken. En daarbij 
een aanzet tot het creëren van kennis op het vlak van de gebruiksfase voor het stimuleren van de meerwaarde van 
sociale interventie bij het creëren van waarde voor wijken. Tevens draagt dit onderzoek bij aan onderzoeken met 
betrekking tot het ontwerpen van waardecreatie van wijken bij stedelijke herstructurering . 

Relevantie op maatschappelijk niveau 
De maatschappelijke bijdrage waarmee de relevantie van maatschappelijke partijen is aangegeven is vastgelegd in 
de doelstelling . Dit betreft enerzijds inzicht verkrijgen in de meerwaarde van MFA bij herstructureringsopgaven van 
achterstandswijken en anderzijds de wijze waarop deze meerwaarde kan worden bereikt. Tevens wordt door een 
onderzoek van Ecorys [2006] in opdracht van ministerie binnenlandse zaken de actualiteit van dit onderwerp (het 
sociale domein) weergegeven. Hier wordt vermeld dat het sociaal beleid nadrukkelijk op de politieke agenda staat. Er 
wordt door het rijk aanzienlijk geïnvesteerd in het sociaal domein . Het sociale beleid wordt veel benadrukt maar het 
is nog niet duidelijk welke invloed dit heeft. Voora l bij maatschappelijk vastgoed is het nog steeds vaak onduidelijk 
welke meerwaarde dit opbrengt. Wanneer duidelijk wordt gemaakt welke meerwaarde ermee gecreëerd wordt, zal 
niet alleen door gemeenten en corporaties hierin worden geïnvesteerd, maar ook door andere partijen die hiermee 
waarde kunnen creëren. Er wordt dan gedacht aan ontwikkelaars, makelaars, zorginstellingen, welzijnsinstell ingen, 
onderwijsinstellingen etc. Dit onderzoek draagt mede bij aan het bevorderen van investeringen in het sociaal domein 
door multifunctionele accommodatie toe te passen bij herstructureringsopgaven bij achterstandswijken. 

Relevantie OP persoonlijk niveau 
De persoonlijke bijdrage betreft de mate waarin aan de gestelde competentie is voldaan. Voorafgaand aan dit 
onderzoek zijn een aantal competenties gesteld . Hierbij ging het voornamelijk om het verbreden en verfijnen van 
kennis met betrekking tot waardecreatie, stedelijke herstructurering en maatschappelijk vastgoed . Daarnaast waren 
procesmatig werken en inzicht krijgen in betrokken partijen bij stedelijke vernieuwing ook belangrijke competenties 
die vooraf zijn gesteld. Ik kan zeggen dat gedurende het uitvoeren van dit onderzoek aan deze competentie zijn 
voldaan. Naast inhoudelijke kennis is ook voornamelijk de procesmatige kennis verbreed en verfijnd. 

Negen maanden later heb ik mijn kennis met betrekking tot stedelijke herstructurering en waardecreatie verfijnt. In 
het bijzonder op het gebied van aandachtswijken. Hierbij is voornamelijk gekeken naar de omgeving van de 
bewoners in hun wijk. De bewoners zijn als klant benaderd en achterhaald hoe men voor hen waarde kan creëren bij 
stedelijke herstructureringsopgaven. Tevens heb ik mij n inzicht verfijnd gericht op de interventies bij stedelij ke 
herstructurering, in het bijzonder de sociaal-fysieke interventie multifunctionele accommodaties. Hierbij ben ik 
bewust geworden van de relaties die er gelegd kunnen worden tussen het creëren van waarde bij 
herstructureringsopgaven en de MFA. 

Tevens ben ik competent geworden op het gebied van Maatschappelijk Vastgoed. Door mijn onderzoek heb ik 
verschillende soorten zien passeren en mijn inzicht verbreedt. Hierbij heb ik tevens betrokken partijen bij stedelijke 
herstructurering en hun bezigheden kunnen analyseren. Ook door contacten met hun is mijn inzicht in partijen bij 
stedelijke herstructurering is verbreedt. 
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Naast inhoudelijke kennis heb ik ook kennis opgedaan met betrekking tot procesmatig werken en bedrijfsmatig 
werken. Hierbij heeft het doorlopen en uitvoeren van mijn onderzoek een grote bijdrage in gehad . Risico's zijn 
voorbij gekomen, planningen zijn gemaakt, deadlines gesteld, overleggen zijn gevoerd en het eindresultaat is 
hiermee bereikt. Deze ervaringen zijn goede leermomenten geweest. 
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