
mensen maken een gebouw
De multifunctionele accommodatie is een decennium 
geleden opnieuw naar voren geschoven als een 
belangrijk instrument in de verbetering van de 
ouderenzorg, de leefbaarheid van het platteland, het 
combineren van werk en zorg en de integratie van 
nieuwe Nederlanders. Met de zoekterm ‘multifunctionele 
accommodatie’ oogst je bij Google honderden hits. 
Steeds betreft het gemeentelijke besluiten om nieuwe 
accommodaties te bouwen. 
Multifunctionaliteit past bij de dagindeling van nu, de 
ouderen van nu, het platteland van nu, kortom: het leven 
van nu. De accommodaties willen aan gebruikers meer 
bieden dan een gebouw. In energieke spierballentaal 
reppen de initiatiefnemers van kruisbestuiving, 
leefbaarheid en kostenbesparing. Inmiddels zijn 
gebruikers op tal van plaatsen aan de slag gegaan. Hoe 
staat het met de meerwaarde? De samenwerking tussen 
de dakdelers, kwam die vanzelf tot stand? Zonder 
samenwerking is multifunctionaliteit immers een 
betekenisloze frase. En daarmee een gemiste kans voor 
het beter ondersteunen van kwetsbare groepen, 
bevorderen van bewonersparticipatie en het versterken 
van de leefbaarheid (primaire doelen van de Wmo).
In deze brochure breken we een lans voor het aanstellen 

Bouwen aan samenwerking in  
multifunctionele accommodaties

multifunctioneel bouwen is een trend. Als de accommodatie is opgeleverd, is het bouwwerk 
nog niet af. Er moet nu verder worden getimmerd aan samenwerking tussen de gebruikers.  
De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is hiervoor een nieuwe stimulans. Hoe gaan 
multifunctionele accommodaties om met inhoudelijke samenwerking? Voor het antwoord 
op deze vraag hebben we een aantal locaties bezocht. De succesvolle én minder succesvolle 
ervaringen die we voor deze brochure hebben verzameld, vormen samen de ingrediënten van 
een bestek voor de inhoudelijke verbouwing van een multifunctionele accommodatie.

van een inhoudelijk coördinator en een geformaliseerde 
overlegstructuur. Behalve structuur is ook het 
aanstekelijk enthousiasme van ‘witte raven’ belangrijk 
om een ‘groene golf’ te creëren: een samenloop van 
omstandigheden waardoor alle initiatieven het groene 
licht krijgen. Tot slot willen we met deze brochure een 
hart onder de riem steken bij de gebruikers van 
multifunctionele accommodaties die tot op heden nog 
niets aan samenwerking hebben gedaan. Het is nooit te 
laat om te beginnen!

Het Holstohuis



Creëer een structuur
WITTE RAAF

Elk jaar worden er prijzen uitgeloofd aan mensen die in 
positieve zin buiten hun boekje zijn gegaan. Lang leve 
de pleinwachter die op bizarre tijden nog aan het werk is! 
Hoera voor de moeders die de buurt veiliger maken door 
zelf op het onheil af te stappen! We noemen ze witte 
raven en we prijzen ze de hemel in.
Multifunctionele accommodaties slagen er lang niet altijd 
in meer te bieden dan een gebouw. Hoera voor de 
accommodaties die inhoud weten te geven aan de 
samenwerking! Zij doen iets bijzonders. We prijzen ze de 
hemel in. Kan hun succes gekopieerd worden? Ja, want 
soms bestaat er gewoon een goed geformaliseerde 
structuur waarin inhoudelijke samenwerking is 
vastgelegd. Soms worden ze geleid door een 
inspirerende witte raaf. Kun je een profiel schetsen van 
een witte raaf? Dat is moeilijker. Maar ook de werkwijze 
van een witte raaf heeft kenmerken die je kunt 
overnemen.

ONAFHANKELIJK COöRDINATOR

De wegen van een witte raaf lijken onnavolgbaar,  
maar het profiel van een coördinator kan uitgeschreven 
worden. Een formeel concept van inhoudelijke 
samenwerking is te prefereren boven een witte raaf 
die toevallig in de accommodatie is neergestreken.  
Een heldere structuur maakt samenwerking minder 
kwetsbaar en maakt het voor een nieuwe coördinator 
makkelijk om de functie in te vullen. Zo’n geformaliseerde 
structuur bestaat in de Meander, een brede school in 
Beesel. 

Belangrijke aspecten in het concept voor inhoudelijke 
samenwerking naar het model van de Meander:
1 De multifunctionele accommodatie stelt vanaf de  

start een inhoudelijk coördinator aan.
2 De coördinator is onafhankelijk, dat wil  

zeggen, hij werkt niet bij een van de instellingen 
binnen de multifunctionele accommodatie.

3 In het concept van de accommodatie is de frequentie  
van inhoudelijk overleg tussen de inpandige 
instellingen onder leiding van de coördinator 
vastgelegd.

4 Aan het overleg nemen teamleden, niet perse de 
leidinggevenden, van de gebruikers deel.

5 In het overleg worden thema’s, vraagstukken en  
speerpunten besproken.

6 De teamleden die aan het overleg deelnemen hebben  
de opdracht de thema’s te vertalen naar hun afdeling

WIE NEEmT DE BESLISSINGEN?

In een organisatie waar niemand eindverantwoordelijk is 
voor de inhoudelijke samenwerking, worden geen 
knopen doorgehakt. Zo’n situatie bestaat in veel 
multifunctionele accommodaties. De deelnemende 
instellingen hebben ieder een eigen leidinggevende, 
maar binnen de accommodatie is niemand bevoegd 
accommodatiebrede besluiten te nemen. De Meander 
laat zien dat een coördinator inhoudelijke samenwerking 
niet per definitie de directeur van een multifunctionele 
accommodatie is. In het Holstohus is dat wel zo. Voor 
directeur Angelieke Huisman is inhoudelijke samen-
werking een speerpunt in het beleid. 
De Community School heeft twee leidinggevenden, de 
directeur van de basisschool en Annemieke Verhoogt 
van de welzijninstelling Combiwel. De samenwerking  
is goed van de grond gekomen. Na vijf jaar komt er  
één directeur die boven de twee partijen staat. Verhoogt 
verwacht van de nieuwe structuur dat er veel meer  
vaart en druk gezet kan worden achter de inhoudelijke 
samenwerking.

marjon Wiltenburg, inhoudelijk coördinator  
De meander, Beesel

Taalachterstand bij sommige groepen in de wijk was de 
aanleiding om taal en lezen centraal te stellen in De meander. 
Het motto van deze brede school is ‘de doorgaande leeslijn’. 
Taal, woorden, boeken zijn overal in het gebouw terug te 
vinden, tot op de spiegels van de wc’s aan toe. marjon 
Wiltenburg heeft een achtergrond in het onderwijs en de zorg 
en werkt zeven uur per week voor De meander. De structuur 
voor de inhoudelijke samenwerking bestond al voordat 
Wiltenburg coördinator werd. In De meander is de basisschool 
eigenaar van het gebouw, de overige gebruikers zijn de 
peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, het consultatiebureau 
en de GGD.

Het Fijnhout



Creëer een groene golf

Een groene golf is een term uit de verkeerskunde en 
houdt in dat automobilisten op een verkeersweg met 
meerdere verkeerslichten kunnen doorrijden doordat de 
lichten op elkaar zijn afgestemd. Een groene golf in een 
multifunctionele accommodatie betekent dat elk initiatief 
om samen te werken kan rekenen op welwillendheid van 
de partners in de accommodatie en zelfs daarbuiten. 
Daarbij zijn twee aspecten van belang: 
1 De partners van de multifunctionele accommodatie en 

extramurale partners hebben de snelheid waarmee ze 
willen integreren en innoveren op elkaar afgestemd. 

2 De deelnemers aan dit verkeer kunnen erop rekenen 
dat de deuren openstaan en dat initiatieven niet 
worden tegengehouden. 

GEmIDDELDE SNELHEID

Een leidinggevende die vóór de troepen uit loopt, geeft 
de boodschap af dat ‘meneer de coördinator’ het wel 
alleen kan. Han Janssen van de Poorten in Tilburg:  
’Als je alles zelf doet, gaat je team achteroverleunen, of 
de gemeentedienst Welzijn denkt: mooi, dat gaat daar 
helemaal vanzelf.’ De aanloopperiode van de Poorten 
was uitputtend. ’Zonder extra inspanning krijg je zo’n 
onderneming niet van de grond. Je moet steeds binnen 
het team ondersteuning zoeken.’ 
Annemieke Verhoogt van de Community School 
ondervond dat veel initiatieven en inzet vanuit de 
welzijnssector kwamen. De onderwijssector onder-
schreef de initiatieven van harte, maar was meer gericht 
op de eigen kerntaken dan de welzijnssector. ‘We 
hebben hier uiteindelijk een aantal concrete doelen 
bereikt, minder spectaculair dan we gehoopt hadden 
misschien, maar ze zijn me meer waard dan mooie 
woorden.’ 
Het Holstohus heeft een formele overlegstructuur, een 
werkgroep dienstverlening en een culturele 
programmering. In voor- en tegenspoed blijft Angelieke 
Huisman van het Holstohus haar partners betrekken bij 
alle aspecten van de besluitvorming. Dat doet ze liefst in 
een-op-eengesprekken waarin ze het gemeen-
schappelijke concept enthousiast uitdraagt. 

TIPS:

* Geef grenzen van samenwerking aan, want die zijn  
net zo belangrijk als de ruimte voor samenwerking.

* Blijf partners betrekken bij de samenwerking, en  
vergeet daarbij de minder enthousiaste partner niet.

DEUREN OPEN

Deuren openzetten werkt twee kanten op. Kenmerkend 
voor de succesvolle coördinator is dat hij initiatieven van 
medewerkers welwillend tegemoet treedt (voorbeeld 1). 
Daarnaast krijgt een nieuw initiatief dankzij de 
enthousiaste houding van de coördinator een warm 
onthaal bij de gemeente, de woning-bouwcorporatie of 
andere instellingen (voorbeelden 2 en 3). 

Annemieke Verhoogt, leidinggevende Welzijn,  
Community School, Amsterdam

De Community School is een samenwerkingsverband tussen 
de Amsterdamse welzijnsstichting Combiwel en 
Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Amsterdam Oud 
Zuid. Er zijn twee leidinggevenden: de directeur van de 
basisschool en Annemieke Verhoogt, leidinggevende welzijn. 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorg dragen voor het 
kind in de wijk is het uitgangspunt voor de Community School, 
die openbaar onderwijs combineert met buitenschoolse 
opvang, peuterspeelzaal, vrijetijdsactiviteiten voor jong en 
oud en maatschappelijke dienstverlening.

VOORBEELDEN

Enthousiasme als houding tegenover bezoekers en 
partners.
1 Natuurlijk weet Cor Koeleman van Het Fijnhout van 

tevoren niet zeker of de in Oud-West verdwaalde 
Engelsman uiteindelijk aan middelen kan komen  
voor zijn filmproject, maar Koeleman begint altijd   
met ‘Ja, laten we beginnen. Schrijf op dat plan.’

2 Voor het Holstohus werden plannen gemaakt die de 
begroting ver zouden overschrijden. Idealistische 
plannen, maar wel heel aanstekelijke. Zo aanstekelijk 
zelfs dat er meer geld werd gevonden dan er 
aanvankelijk was. Een bewijs dat goede ideeën  
geld genereren.

3 Koeleman van Het Fijnhout: ’Ik en mijn team geloofden 
in onze visie.’ Koeleman wist met zijn passie de  
grote Amsterdamse welzijnsinstelling Combiwel  
te overtuigen. ’En tegenwoordig zijn we een 
paradepaardje.’

 

De Poorten



WENNEN AAN SAmENWERKEN

De meeste werkgevers kennen het 
motto: werknemer hou je bij je leest. Het 
is dan ook helemaal niet verwonderlijk 
dat de werknemers van multifunctionele 
accommodaties moeten wennen aan het 
nieuwe werkklimaat dat uitnodigt creatief 
te zijn en initiatieven  
te nemen. De arbeidscultuur van de 
medewerkers verschilt per sector. 
’Welzijn is echt een innovatieve sector’, 

concludeert Annemieke Verhoogt, 
leidinggevende van de Community 
School. In de inhoudelijke samen-
werking waar het aankomt op het 
ontwikkelen van nieuw beleid, komen 
welzijnswerkers vaak goed tot hun  
recht. Werknemers uit andere sectoren 
hebben vaak minder tijd voor samen-
werkingsactiviteiten. ‘Werknemers in de 
welzijnssector hebben meer vrije 
speelruimte dan werknemers in de zorg- 
of onderwijssector. In de thuiszorg zijn 

de uren die je aan een cliënt kunt 
besteden afgemeten. Er zijn geen uren 
over voor andere taken’, denkt Han 
Janssen van de Poorten in Tilburg. In  
de Meander zit één partner niet bij het 
overleg. Deze werknemer krijgt daar  
van haar instelling geen uren voor. Via 
e-mail wordt deze partner toch op de 
hoogte gehouden. Websites, e-mail  
en weblogs zijn nieuwe middelen die 
inhoudelijke samenwerking kunnen 
ondersteunen.

Gefaseerd bouwschema inhoudelijke samenleving

VOOR DE BOUW  * Coördinator kiezen. 
 * Nadenken over inhoudelijke samenwerking. 
 * Grenzen en wensen bepalen.
 * Geschiktheid partners testen.
 * Zo nodig nieuwe partners zoeken.
 * Inhoudelijk concept invoegen in architectuur.

TIJDENS DE BOUW * Inhoudelijk overleg functioneert al.
 * Coördinator bespreekt voortgang bouw en toekomstige verhuizing.
 * Taken omtrent bouw en verhuizing worden in de achterban verdeeld.

HET GEBOUW STAAT ER NET * Iedere gebruiker moet zich settelen. Beter meer dan minder overleg.
 * Vergeet de wereld buiten de multifunctionele accommodatie niet!
 * Samenwerking werpt eerste vrucht af: knallend openingsfeest waar alle partners
  aan meedoen.

HET GEBOUW IS ER AL EEN TIJDJE * Inhoudcommissie stelt nieuwe doelen.
 * Passiviteit en inslapen zijn de grootste gevaren.
 * Reken op conflicten. Problemen komen nu boven tafel. 
 * Er zijn veel dwarsverbanden tussen medewerkers van verschillende partijen.
 * Nu gaat het samenwerken pas een beetje vanzelf.

Verweesde gebouwen

Er zijn multifunctionele accommodaties waarin niets wordt 
gedeeld, zelfs de schoonmaakploeg niet. ’s Avonds is een 
kopje koffie duurder dan overdag, omdat er dan een 
andere cateraar is. En in sommige accommodaties is het 
beheer het enige dat wel gezamenlijk geregeld is. Een 
conciërge verhuurt ruimtes en doet het onderhoud. Maar 
een conciërge is geen inhoudelijk coördinator en samen-
hokken is nog geen samenwerken. Bij gebrek aan 
structuur gebeurt er niets aan kruisbestuiving en stilletjes 
mijden de diverse leidinggevenden de vraag: wat is nu 
eigenlijk de meerwaarde van samen in een gebouw 
gehuisvest zijn? Heeft men in de accommodatie tot nu  
toe verzuimd over samenwerking na te denken of een 
coördinator aan te stellen? Het is nooit te laat om te 
beginnen. Misschien bent u de aangewezen persoon om 
nu het initiatief te nemen met elkaar in gesprek te komen. 
Eén voordeel: het gebouw is er al.

Han Janssen, manager de Poorten, Tilburg

Han Janssen was opbouwwerker bij de Twern in de wijk  
waar sinds één jaar de multifunctionele accommodatie  
de Poorten staat. Hij is binnen het team ook verantwoordelijk 
voor de inhoudelijke samenwerking. In de Poorten werken 
onder andere de brede welzijnsinstelling de Twern, de 
bibliotheek, horeca, het inburgeringsonderwijs, het 
jongerenwerk, de peuterspeelzaal, naschoolse opvang, de 
thuiszorg en leerweg-ondersteuning onder één dak.



De multifunctionele
accommodatie als merk

De manier waarop succesvolle leidinggevenden met het 
concept van hun multifunctionele accommodatie omgaan, 
duidt op een gevoel voor ‘branding’. Branding staat voor 
het idee dat alles dat met een product geassocieerd 
wordt, neerslaat op de reputatie van dat product. In een 
multifunctionele accommodatie betekent ‘branding’  
dat je duidelijk maakt waar de plek voor staat. Met die 
duidelijkheid verkoopt de accommodatie zich aan de 
bezoekers.

Verknopen van functies, activiteiten, mensen en 
verantwoordelijkheden, dat is typisch de stijl van 
Angelieke Huisman. Bovendien bewaakt zij de Holsto-
husbrand scherp. De harmonie heeft een nieuwe afdeling: 
de Holstobloazers. Gebruik van varianten op de naam 
Holstohus juicht Huisman toe. ’Maar ik stel er tegenover 
dat ze ons logo gebruiken. De vormgeefster kan er vast 
wel een mooie toeter doorheen vlechten, zodat de 
kwaliteit bewaard blijft. We hebben een goed verhaal’, 
zegt Huisman. De manier van werken in het Holstohus 
werpt vruchten af. Andere gemeenten en politici komen 
op bezoek. Wordt het tijd om het concept op de markt te 
brengen? Hoe zet je een multifunctionele accommodatie 
in de markt? Wat is hier trouwens het A-merk? Is het witte 

raaf Angelieke Huisman of toch het Holstohus zelf?
Cor Koeleman is een strenge bewaker van de 
‘Fijnhoutbrand’. Het Fijnhout is geen buurthuis. Er is 
bijvoorbeeld geen biljart te vinden. Willen jongeren 
hangen? Dan zijn er andere gelegenheden. Bij Het 
Fijnhout kom je om ergens aan deel te nemen: aan een 
theaterproject of een filmcursus. De brand is pas écht 
begrepen wanneer jongeren zelf met een plan naar Het 
Fijnhout komen. 

De wens om samen te werken is onderdeel van de 
‘brand’ de Poorten. Janssen: ‘Tijdens de wordings-
geschiedenis van de nieuwe accommodatie zijn 
bewoners voortdurend op de hoogte gehouden en  
vaak letterlijk betrokken bij de ontwikkelingen.’ 
De ‘brand’ van de Community School is een brede school 
zijn. Die boodschap komt over. Voor een stadsdeel-
ambtenaar was de Community School de eerste brede 
school die hij bij binnenkomst echt als brede school 
ervoer.

ALLE DAGEN FEEST

Feestdagen, jaarmarkten, festivals, happenings: het zijn 
de momenten waarop het publiek de accommodatie 
binnenstroomt. De Poorten kreeg op de opening 1500 
mensen over de vloer. In Olst-Wijhe kwamen in 2005 
zelfs drieduizend bezoekers op de opening van het 
Holstohus af. Juist op deze momenten laat de accom-
modatie de inhoudelijke samenwerking zien. Op festivals 
komen mensen die nog nooit in een multifunctionele 
accommodatie zijn geweest. Ze nemen de sfeer en de 
folders mee naar huis. Ze komen misschien terug voor 
een thema-avond of een inburgeringscursus. 

TIPS:

* Het gegeven dat al deze accommodaties pilotprojecten 
waren speelde een belangrijke rol in hun ontwikkeling. 
Het maakte de projecten bijzonder en ze hadden 
daarom meer kans van slagen. Het advies zou kunnen 
luiden: maak van iedere toekomstige accommodatie 
een pilotproject! De accommodatie is die extra 
inspanning waard.

* Creëer een beleveniscommissie. Het bijzondere is 
dagelijks werk. Alle instellingen in de accommodatie 
leveren hun bijdrage aan bijzondere belevenissen.  
Dat kunnen feesten en festivals zijn, maar ook 
themaweken, tentoonstellingen of gezamenlijke 
schoolprojecten.

Angelieke Huisman,  
directeur Stichting Het Holstohus, Olst-Wijhe

Angelieke Huisman is directeur van de stichting die het 
Holstohus ontwikkelde. Het Holstohus onderkent het belang 
van commerciële activiteiten. Deze multifunctionele 
accommodatie staat in de Overijsselse traditie van het 
Kulturhus, maar biedt meer dan cultuur. Het Holstohus kent 
een (film)theater, de gemeente huurt ruimte in het pand, 
terwijl er ook plaats is voor de wereldwinkel, een restaurant, 
de bibliotheek en het VVV.

Branding in twee stappen:
1 Een brede school staat voor een specifieke 

kwaliteit. Elke brede school, dus ook de Community 
School, ademt die kwaliteit.

2 De Community School staat voor een specifieke 
kwaliteit. Alles aan deze accommodatie staat garant 
voor die kwaliteit.



 

Cor Koeleman, leidinggevende Het Fijnhout, Amsterdam

Sinds 2003 ontwikkelt Het Fijnhout in samenwerking met  
de welzijnsinstelling Combiwel cursussen op het gebied van 
theater, dans, computer en beeldende kunst. Scholen maken 
gebruik van het programma van Het Fijnhout. Koeleman, met 
een verleden als kunstdocent en opbouwwerker, heeft een 
cultureel-maatschappelijke accommodatie gecreëerd. De 
doelstelling van Het Fijnhout is om wijkbewoners te stimuleren 
actief met de mogelijkheden van het centrum om te gaan.

Het ene gebouw is het andere niet
WAt DElEN DE gEBruIkErS SAmEN?

DAk DElEN ruImtE DElEN SAmENWErkEN SAmENgAAN

De gebruikers delen niets,  Er zijn gemeenschappelijke Activiteiten lopen in elkaar Ontwikkeling van
behalve het dak ruimtes of ruimtes die door over er wordt gebruikgemaakt geïntegreerd aanbod
 verschillende gebruikers  van elkaars expertise. gericht op de behoefte
 worden gedeeld. Er worden gezamenlijke van de gebruiker.
  activiteiten georganiseerd.

WIE IS VErANtWoorDElIjk Voor INhouDElIjkE SAmENWErkINg? 

Er is niemand Er is geen formele Er is formeel inhoudelijk overleg en een 
verantwoordelijk. overlegstructuur, de (onafhankelijke) coördinator. 
 manager geeft inhoud
 aan samenwerking. 

uIt WElkE SECtor ZIjN DE pArtNErS IN DE multIfuNCtIoNElE ACCommoDAtIE AfkomStIg?

Alle partijen komen uit De partners komen uit verschillende  De partners werken samen
dezelfde sector. inhoudelijk verwante sectoren: zorg,  als in een Winkel van Sinkel:
 onderwijs, welzijn, cultuur. combinatie van allerhande,    
  ook commerciële gebruikers.

WIE profItErEN VAN DE multIfuNCtIoNElE ACCommoDAtIE?

Burgers: oude en  Management van de partners Personeel van de partners Gemeente,  
nieuwe bezoekers    woningcorporatie, anderen

WAArom EEN multIfuNCtIoNElE ACCommoDAtIE?

Om nieuwe doelgroepen  Om voorzieningen dicht bij  Om voorzieningen op elkaar te laten aansluiten.
warm te laten lopen voor  de mensen te houden.
activiteiten.

Sfeer

De architectuur van een gebouw kan een heel concrete 
bruggenbouwer zijn. De sfeer van de ruimte kan 
uitnodigen tot samenwerken. In de gebouwen in Beesel 
en Olst-Wijhe zie je de visie vertaald in de architectuur. 
De verschillende ruimtes in de Meander zijn bijvoorbeeld 
zo geschakeld dat de gebruikers een eigen intieme ruimte 
hebben, terwijl de bezoekers bij de entree een indruk 
krijgen van de variëteit aan instellingen die hier onderdak 
vinden. De renovaties in Amsterdam en in Tilburg geven 
ook ruimte aan samenwerken. Onder de enorme 
gewelven in De Poorten in Tilburg waan je je eerder in 
een winkelpassage uit het fin-de-siècle dan in een 
verbouwde kerk. Dankzij die allure bindt De Poorten ook 
middengroepen aan de accommodatie, terwijl de oude 
wijkcentra destijds vooral lagere inkomensgroepen 
trokken. 

De Community School is gehuisvest in een oude 
stadsschool. Je kunt hier na half negen ’s ochtends, als 
de school is begonnen, zomaar naar binnen lopen. De 
conciërge annex barman annex receptionist informeert 
onmiddellijk naar het doel van je komst als bezoeker. Zo 
weet de bezoeker gelijk dat hij geen gewone basisschool 

binnenstapt. Vooral de entree en ontvangst verdienen in 
de accommodatie bijzondere aandacht. Terecht zegt 
Huisman van het Holstohus: ‘De horecagelegenheid is 
ons visitekaartje’. Je krijgt tenslotte nooit een tweede 
kans om een eerste indruk te maken.



Woordveld coördinator inhoudelijke samenwerking

Naar buiten

Geen coördinator is onvervangbaar. De kwetsbaarheid 
van de accommodaties zit ‘m eerder in de continuïteit 
van de samenwerking. Blijft de bibliotheek in het 
gebouw? Trekt het peuterwerk zich niet terug? Zegt de 
horeca-uitbater het contract op? Niet altijd komt een 
accommodatie ongeschonden uit zo’n verlies. Een 
periode waarin alles op rolletjes loopt, duurt niet 
eindeloos. De formule van de multifunctionele 
accommodatie die nu actueel is, zal achterhaald worden 
door nieuwe concepten. Misschien horen daar dan weer 
nieuwe leidinggevenden bij. 
Ook enkele leidinggevenden die wij spraken zijn 
betrokken bij nieuwe ontwikkelingen:
* Annemieke Verhoogt van Combiwel wil dat de grens 

van de brede school niet ophoudt bij de buitendeur.  
De Community School wil ook zichtbaar zijn in de wijk. 
Vanuit de school worden projecten georganiseerd om 
bijvoorbeeld pleintjes in de buurt gezelliger te maken.

* In Beesel zijn er drie andere brede scholen die 
adviezen van Marjon Wiltenburg van de Meander 
kunnen gebruiken. Bij de gemeente ligt een voorstel 
om één coördinator te benoemen voor alle vier de 
brede scholen. 

* Angelieke Huisman van het Holstohus speelt met de 
gedachte een levend laboratorium op te zetten. Een 
accommodatie als kenniscentrum waar je innovatieve 
ideeën op het gebied van samenwerken in multi-
functionele accommodaties kunt uitproberen om  
er vervolgens anderen over te adviseren.

Doorgerekend model
Wat kost een inhoudelijk coördinator? Het rendement van 
inhoudelijk coördinatoren is nog niet ‘doorgerekend’. Er zijn 
wel indicaties dat de inhoudelijk coördinator meer geld 
oplevert dan hij kost. Huisman bewijst in het Holstohus dat 
een interessante inhoud financiën genereert. De coördinator 
in De Meander doet haar werk in slechts zeven uur per 
week. Die paar uur begeleiding leveren een enorme schat 
aan samenwerking op. Samenwerken vóór de bouw van de 
accommodatie kan een efficiëntere architectuur bewerk-
stelligen. Hetzelfde geldt voor het samen delen van 
beheerkosten.

coördinator inhoudelijke
samenwerking

De meander



Doe de typecastingtest voor coördinatoren van 
multifunctionele accommodaties

1 Uw accommodatie heeft een leuke kerstaankleding nodig. 
Hoe zorgt u dat die er ook komt?

a U belt een bevriende etaleur om de boel aan te  
kleden en betaalt de extra kosten uit eigen zak.

b Het daklozendiner zoekt nog onderdak. U legt de 
kwestie neer bij de horecapartner en controleert na 
een paar dagen of de uitbater al contact heeft gelegd.

c Er staan op zolder nog heel wat dozen met 
kerstversiering. Wat is daar mis mee?

2 Een wethouder uit een naburig dorp informeert  
naar uw multifunctionele accommodatie. Wil hij al  
te gemakkelijk profiteren van uw ervaringen?

a U laat telefoontjes van de wethouder blokkeren.  
Hij moet zelf ook maar vier jaar door het stof van 
voorbereiding. En uw advies is niet gratis.

b U gaat bij de wethouder op bezoek. Zo’n kans om in 
het naburig dorp een nieuwe accommodatie op te 
zetten, laat u niet lopen. U was ook wel toe aan een 
nieuwe uitdaging.

c De wethouder moet eerst examen bij u doen. Hij mag 
een dagje met u meelopen, als blijkt dat hij daar geen 
tijd voor heeft, neemt u hem niet langer serieus. 

3 De kunstbemiddelaarster raadt u aan in de nieuwe 
accommodatie niet lukraak functies door elkaar te 
plaatsen. Geen voedselbank op de begane grond en een 
jongerenhonk op de eerste. Wat is uw reactie?

a Wie denkt ze wel dat ze is? U houdt niet van 
ongevraagd advies. Kunst is wel het laatste dat de 
mensen hier nodig hebben.

b U kiest voor de voorgestelde nieuwe inrichting. Met 
een gerichte vormgeving haalt u de juiste doelgroep 
naar u toe. Een zorgvuldige aankleding geeft de 
doelgroep het gevoel dat ze de moeite waard zijn.

c U vraagt zich af hoe u haar ideeën kunt vertalen naar 
het veld. U nodigt de bestuurder en de jongerenwerker 
uit voor een etentje in het nieuwe buurtrestaurant dat 
door kunstenaars wordt gerund.

4 Een bezoeker komt de multifunctionele accommodatie 
binnen. Hij kijkt vertwijfeld rond en wil vertrekken.  
Wat doet u?

a U denkt: hij had zich zeker vergist, dat komt wel  
vaker voor.

b U bent benieuwd hoe het ontvangstpersoneel zich 
opstelt. Als ze niet op de bezoeker reageren, zult u ze 
daar op aanspreken. Het beleid is dat iedereen op zijn 
minst met een foldertje de accommodatie verlaat.

c U spreekt de man zelf aan. Wie weet is het een 
toekomstige vrijwilliger of zoekt hij een cursus yoga. 
Niemand komt hier voor niets binnen.

Uitslag
1a, 2c, 3b, 4c
De moeder. U bent een creatieve duizendpoot. U wordt 
door iedereen op handen gedragen en men ziet uit naar 
uw initiatieven. Bij uw vertrek krijgt de accommodatie uw 
naam.

1b, 2b, 3c, 4b
De regisseur. Op bestuurlijk niveau nieuwe initiatieven 
mogelijk maken, daar ligt uw passie. Misschien bent u al 
op zoek naar een nieuwe baan. Gelukkig loopt de 
inhoudelijke samenwerking in uw multifunctionele 
accommodatie goed. U bent eigenlijk niet meer zo nodig.

1c, 2a, 3a, 4a
De cafébaas. U knoopt financieel de eindjes aan elkaar 
en zorgt keurig dat alle ruimtes bezet zijn. De 
accommodatie wordt goed schoongehouden en er is 
altijd koffie. Uw accommodatie is een decennialang 
beproefde formule, daar moet je niet te veel aan tornen. 

Quiz Wat bent u voor een manager? 
Bent u een moeder voor de accommodatie? 
Of past de typering ‘cafébaas’ beter bij u? 
misschien gedraagt u zich eerder als een regisseur?
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