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Maatschappelijk Vastgoed: de praktijk 

Eerder dit jaar kondigden we al aan dat we in 2012 extra aandacht 

besteden aan praktische handreikingen voor het werkveld 

Maatschappelijk Vastgoed, zoals dat schematisch wordt 

uitgebeeld door het ‘Palet voor Maatschappelijk Vastgoed’. In 

deze eerste handreiking lichten we toe hoe we bij de ontwikkeling 

van een accommodatie de basis kunnen leggen voor een goed 

functionerend gebouw. Oftewel: huisvesting met gebruikswaarde. 

 

Ontwikkeling MFA: van Visie naar Gebouw 

Aan de hand van een praktisch voorbeeld, een Kulturhus, komt de 

vertaling van Visie naar Gebouw aan de orde. Deze vertaalslag is 

namelijk cruciaal voor het slagen van het project: de ontwikkeling 

van een MFA waarin de gebruikers optimaal functioneren. 

 

Maak het verschil: werk systematisch en concept-gedreven 

De ontwikkeling van een functioneel gebouw ontspringt uit de 

visie en het concept van de gebruikers. Zonder visie en zonder 

concept zet u het sein voor de ontwikkeling van uw MFA maar 

beter ‘op rood’. Door een concept-gedreven aanpak vanaf het 

prille begin werken we systematisch en stapsgewijs toe naar het 

gewenste resultaat. Elke stap in het ontwikkelproces krijgt 

duidelijke uitgangspunten, die ‘in-een-keer-goed’ zijn. Zo maken 

we hier het verschil in kwaliteit. We besparen bovendien tijd en 

geld én creëren een welkome flow in het project. 

 

 

Maar hoe gaat dat dan, die concept-gedreven vertaling van Visie 

naar gebouw? Op het eerste gezicht lijkt het slechts te gaan om 

één enkele stap. Bij nadere beschouwing echter zien we zes 

duidelijk te benoemen tussenstappen, waarmee u hier écht het 

verschil kunt maken in de kwaliteit van uw plannen. 

 

Stappenplan van Visie naar Gebouw 

De zes stappen bij de vertaling van Visie naar Gebouw zijn: 

Stap 1:  Inhoudelijk concept in woord én beeld 

 Wie zijn we en hoe gaan we (samen)werken? 

Stap 2: Functionaliteiten en ruimten 

 Wat gaan we doen en wat hebben we daar bij nodig? 

Stap 3: Ruimtelijk Functioneel Cirkelplan 

 Hoe willen we de functionaliteiten ordenen en indelen? 

Stap 4: Beeldverwachtingen en Architectuur 

 Welke uitstraling moet ons gebouw hebben? 

Stap 5: Programma van Eisen 

 Aan welke moet ons gebouw voldoen? 

Stap 6: Structuur Ontwerp 

 Hoe ziet de structuur van ons gebouw er concreet  uit? 
 

Leest u mee met een bondige uitleg met praktijkvoorbeelden van 

de zes stappen in de vertaling van Visie naar Gebouw?  
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Stap 1: Inhoudelijk concept in woord én beeld 
 

Eén van de kenmerken van de MFA is dat er meerdere partijen in 

meer of mindere mate samenwerken. De ontwikkeling van de 

MFA moet daarom gebaseerd op het gezamenlijke concept. De 

basisvragen zijn hier: wie zijn we, wat doen we en hoe willen wij 

straks in de MFA samenwerken.  

 

In het Kulturhus uit ons voorbeeld is sprake van twee fuserende 

basisscholen, een dorpshuis, een kinderopvang en een steunpunt 

bibliotheek. De mate van samenwerking is als volgt 

overeengekomen: elke partij heeft en behoudt duidelijk de eigen 

identiteit en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Er is een 

aantal aspecten, waarop de alle partijen in meer of mindere mate 

gezamenlijk optrekken. Voor ons Kulturhus zit de samenwerking 

vooral in multifunctionaliteit en beheer en niet zozeer in de 

inhoud.  

 

In het plaatje hiernaast geeft de middelste variant de 

samenwerking weer. Deze veel voorkomende variant noemt wel 

Face to Face (multifunctioneel). De variant links- boven noemt 

men ook wel Back to Back (‘drie onder één kap’). De variant 

rechtsonder heet Cheek to Cheek (geheel geïntegreerd).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIE ?
School  

Dorpshuis  
Kinderopvang  

Bibliotheek  

WAT ?
Onderwijs  

Ontmoeting  
Opvang  

Informatie  

HOE ?
Inhoud  

Functioneel  

Beheer  
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Stap 2: Functionaliteiten en aanzet ruimtelijst 
 

Vorm volgt Inhoud, zegt men vaak. De vertaling van Visie naar 

Gebouw is vooral een vertaling van ‘Inhoud’ via ‘Functies’ naar 

‘Vorm’. De inhoud kwam in stap 1 aan bod. Bij stap 2 vertalen we 

de inhoud naar de functies, die nodig zijn om het inhoudelijke 

concept uit te kunnen voeren.  

 

Ons voorbeeld, het Kulturhus, kent twee basisscholen, een 

dorpshuis, een kinderopvang en een steunpunt bibliotheek. De 

twee basisscholen fuseren en hebben grondig nagedacht over hun 

onderwijsconcept: zelfstandig werken, 8 gemengde groepen 

verdeeld over een onderbouw en een  bovenbouw, met elk een 

ruim Leerplein. Het Dorpshuis is er voor de gemeenschap en haar 

verenigingen: ontmoeting, oefening, feesten, evenementen en … 

een heuse bowlingbaan. De kinderopvang is bedoeld voor 0-12 

jaar en men werkt nauw samen met de school. Het steunpunt 

bieb betreft een boekenuitgifte voor de schoolgaande kinderen.  

 

We maken een lijst van alle benodigde hoofdfuncties en hun 

globale omvang. Hiernaast ziet u een vereenvoudigd overzicht van 

de functionaliteiten in het Kulturhus. Dit is de voorloper van de 

latere ruimtelijst, die veel gedetailleerder is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERWIJS

Onderbouw

4 groepen 50 m
2

leerplein 60 m
2

Bovenbouw

4 groepen 50 m2

leerplein 60 m2

Speelvoorziening 160 m2

Atelier 60 m2

Staf en ondersteuning 350 m
2

KINDEROPVANG

Groepsruimte 45 m
2

Slaapruimten 20 m2

STEUNPUNT BIBLIOTHEEK

Boekenuitleen 10 m2

DORPSHUIS

Cafe annex keuken  100 m2

Feestzaal 160 m
2

Bowling 150 m
2

Staf en ondersteuning 50 m
2

FUNCTIONALITEITEN
omvang circa
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Stap 3: Ruimtelijk Functioneel Cirkelplan 
 

In deze derde stap in de vertaling van visie naar gebouw ‘gaan we 

visueel’. Functies en ruimten krijgen een omvang en worden in 

onderlinge samenhang gebracht. Een beproefd en onmisbaar 

middel hierbij is het maken van het  cirkelplan. Dat gebeurt bij 

voorkeur in een gezamenlijke workshop. Al werkende met de 

ruimten concreet op tafel, ontstaan in de workshop verbanden en 

inzichten. En bovendien – en dat is erg belangrijk – beleeft men 

een voorproefje van de toekomstige samenwerking.  

 

Kort en goed, er zijn functies die nauw met elkaar verbonden zijn 

en daarom dicht bij elkaar horen, zoals de bar en de grote zaal. Er 

zijn ook clusters van functies, die samen een geheel vormen, zoals 

de basisgroepen die met het leerplein een zogenaamde Leerunit 

vormen. En er zijn natuurlijk functies die geen onderling verband 

hebben. De bowlingbaan heeft geen verbinding met het atelier 

(voorheen handvaardigheidslokaal). Dat alles komt helder en 

duidelijk tot uiting bij het maken van een cirkelplan.  

 

Hiernaast ziet u een vereenvoudigde vorm van het cirkelplan van 

het Kulturhus. Met het cirkelplan leggen we een basis voor de 

toekomstige functionaliteit van het gebouw. 
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Stap 4: Beeldverwachtingen en Architectuur 
 

In stap 4 definiëren we – opnieuw vanuit het concept – welke 

beelden en vormen goed passen bij de identiteit, de cultuur en de 

functie van de te huisvesten organisaties.  

 

Met andere woorden: we maken een abstracte, metaforische 

en/of exemplarische beschrijving van de gewenste uitstraling en 

belevingswaarde van het toekomstige gebouw: architectuur, 

kleur, licht, karakter, inbedding in fysieke omgeving, enzovoort. 

 

Een kerk is anders dan een school. En een laboratorium is anders 

dan een gemeentehuis. Het ene onderwijsconcept is het andere 

niet. De cultuur in een dorp is nooit precies hetzelfde. 

 

Het doel van  stap 4 is om de architect die straks voor ons gaat 

ontwerpen op ons spoor te zetten. Hij heeft tot taak een gebouw 

te ontwerpen dat aansluit bij de gebruikers en bij het gebruik. Hoe 

duidelijker de informatie is die wij hem aanreiken, hoe beter het 

gebouw zal passen.  

 

Verzamel plaatjes van vormen die aanspreken, beschrijf het 

gewenste effect van kleurgebruik. Maak een collage of bespreek 

eens een paar woordparen en zoek naar balans en consensus. 

Hiernaast ziet u een paar voorbeelden van de verwachtingen ten 

aanzien van het Kulturhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERWACHTINGSINDICATOR 

GROEP      INDIVIDU 

OPEN      GESLOTEN 

SPEELS      SERIEUS 

KLEURRIJK      PRIKKELARM 

ZAKELIJK      INFORMEEL 

STEDELIJK      LANDELIJK 

MONUMENTAAL      BESCHEIDEN 

LICHT      DONKER 

DAGLICHT      KUNSTLICHT 

INDRUKWEKKEND      BESCHERMEND 

NATUURLIJK      INDUSTRIEEL 
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Stap 5: Programma van Eisen 
 

Het Programma van Eisen is in feite een complete beschrijving van 

alle eisen aan gebouw, zones, ruimten, en voorzieningen.  Alle 

voorgaande stappen worden samengevoegd en verder uitgewerkt 

in één document dat gebruikt wordt om de communiceren, te 

contracteren, te sturen en te toetsen. Het Programma van Eisen is 

dan ook een essentieel procesdocument in de vertaling van Visie 

naar Gebouw. Het mag in uw project niet ontbreken als u hecht 

aan een goed functionerend gebouw en u regie wilt houden in de 

stappen die nog komen gaan. 

 

Een Programma van Eisen bevat tenminste: 

 De hoofdlijnen van het inhoudelijke concept; 

 De Architectonische uitgangspunten; 

 Het Functionele Cirkelplan; 

 Een functionele beschrijving van het gebouw; 

 De definitieve ruimtelijst; 

 Een beschrijving van alle ruimten 

(met afmetingen, voorzieningen en gebruiksdoel); 

 De technische eisen aan de ruimten en het gebouw; 

 Het budget in Euro’s en/of in vloeroppervlak. 

 

Hiernaast ziet u een aantal snapshots uit het Programma van Eisen 

van het Kulturhus, het resultaat van deze vijfde stap. 
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3.8.5. Grote vergaderzaal

BESCHRIJVING

VOORZIENINGEN

De grote vergaderzaal is een multifunctionele ruimte. Gebruiksmogelijkheden zijn onder andere: 

vergaderen voor 24 personen, uitbreiding voor bar /café, opstelplaats podium t.b.v. 

voorstellingen in de grote zaal. De grote vergaderzaal moet direct grenzen aan de grote zaal en 

aan het Café. Met deze ruimten moet de grote vergaderzaal kunnen worden samengevoegd 

middels flexibele wanden. Met het oog op voorstellingen is het podium voor toneelspelers 

makkelijk, en ongezien voor bezoekers en toeschouwers, bereikbaar.  

De grote vergaderzaal heeft een afmeting van 40 m2 nvo, de hoogte is minimaal 4 m, gezien de 

functie podium en de benodigde voorzieningen voor licht en geluid. 

• 4 data aansluitingen;

• 1 telefoonaansluiting;

• Beameraansluiting in het plafond, inclusief projectiescherm;

nr omschrijving totaal

aant opp totaal aant opp totaal aant opp totaal aant opp totaal

1 ONDERWIJS

1.1 LEREN - UNIT 1 302,0       302,0       

1.1.1 Entrée 4,0           1,0           4,0           4,0           

1.1.2 Basisgroep 1/2 52,0         1,0           52,0         52,0         

1.1.3 Basisgroep 1/2 52,0         1,0           52,0         52,0         

1.1.4 Basisgroep 3 52,0         1,0           52,0         52,0         

1.1.5 Basisgroep 4 52,0         1,0           52,0         52,0         

1.1.6 Leerplein 60,0         1,0           60,0         60,0         

1.1.7 Berging 12,0         1,0           12,0         12,0         

1.1.8 Toiletten 8,0           4,0           2,0           8,0           

… …

3 DORPSHUIS

3.1 Entrée / Garderobe 12,0         1,0           12,0         12,0         

3.2 Bowlingbaan 150,0       1,0           150,0       150,0       

3.3 Bar / café 60,0         1,0           60,0         60,0         

3.4 Grote zaal 

3.4 Kleine Vergaderzalen 24,0         2,0           12,0         24,0         

3.5 Grote Vergaderzaal 40,0         1,0           40,0         40,0         

3.6 Keuken 25,0         1,0           25,0         25,0         

… …

onderwijs kinderopvang dorpshuis gezamenlijk
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Stap 6: Structuur Ontwerp 
 

Het Structuurontwerp is de eerste driedimensionale weergave van 

het toekomstige gebouw. Als de hoofdstructuur de voorgaande 

vijf stappen correct weergeeft, ligt er een solide basis voor goed 

functionerende huisvesting. Hier is dan ook sprake van een 

essentieel toetsingsmoment, want het structuurontwerp is de 

basis voor de verdere uitwerking van het fysieke gebouw. Het 

toetsingsinstrument is uw Programma van Eisen … en uw gezond 

verstand.  
 

Hiernaast ziet u een vroege versie van het Structuur Ontwerp van 

het Kulturhus, met dank aan Henno Westeneng, architect bij 

Jorissen en Simonetti architecten te Doetinchem. Met het 

Structuur Ontwerp is de vertaling van Visie naar Gebouw voltooid. 

 

Afsluiting 

Na het Structuur Ontwerp volgt een aantal fasen waarin de 

ontwerper van grof naar fijn het gebouw, de techniek, de materialen 

en het terrein uitwerkt tot een niveau dat een bouwer de eerste 

steen kan gaan leggen en het bouwproces van start gaat. En na het 

leggen van de laatste steen neemt u het gebouw in gebruik voor de 

komende 10, 20, 40 jaar: de fase van Beheer & Exploitatie. 

 

Het zal u niet verbazen dat u ook daar een verschil kunt maken voor 

resultaten in de toekomst. Maar daarover later wellicht meer! 
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Deze praktische handreiking wordt u aangeboden door Cobalt 

Consult en is geschreven door Hans Schut, Adviseur 

Maatschappelijk Vastgoed. Hans Schut brengt beweging in mens 

en organisatie met concrete antwoorden op de HOE vraag en 

focus op een  PRODUCTIEVE FLOW in projecten en andere 

doelgerichte activiteiten. De aandachtspunten van Cobalt Consult 

zijn: Beleid, Organisatie ontwikkeling,  Procesmanagement en 

Projectbegeleiding 

 

Palet voor Maatschappelijk Vastgoed 

Recent verscheen het boekje het “Palet voor Maatschappelijk 

Vastgoed’. Dit is een zeer toegankelijk denkmodel, waarin alle 

aspecten van het werkveld in samenhang worden bezien en 

beschreven en voorzien van inspirerende inzichten in hoe mensen 

optimaal omgaan met veranderimpulsen en langs welk pad de 

organisatie zich kan ontwikkelen.  

 

Meer informatie 

Cobalt Consult 

Ing. H. Schut RVGME 

06 17 565692 

www.cobaltconsult.nl 

www.paletvoormaatschappelijkvastgoed.nl 

 

http://www.cobaltconsult.nl/
http://www.paletvoormaatschappelijkvastgoed.nl/

