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Zorg- en onderwijsinstellingen 

Stichtingen en verenigingen 

Overkoepelende organisaties 

Vastgoed (PM) 

MO (beleid)  

Wijken 

Vergunningen 

REO (EZ, UIA, Gebiedsmanagers, Wonen) 

Stadswerken 

M&M 

BCS 

College en Bestuur 

Citymarketing 

Interne bedrijven 
 

 

Beschikbare ruimte traceren/ eventueel bezoeken en 

registreren. 

Ruimtezoekers faciliteren in het accommoderen van 

activiteiten 

Centraal verzamelen van alle vragen naar en aanbod van 

ruimte. 

Zoeken naar warme matches van vraag en aanbod van 

ruimte.  

Op aanvraag intern en extern adviseren op nieuwe 

ontwikkelingen.  

 

Tool om initiatiefnemers of startende ondernemers te faciliteren  

in het accommoderen van activiteiten. 

Brengt beleid en uitvoering samen. 

Verbindt en laat een spoor van verbinding achter. 

Ondersteunt het bestuur in haar ambities, vragen en zorgen.  

Biedt een centraal loket voor collega’s, mensen en organisaties  

die op zoek zijn naar ruimte of ruimte willen aanbieden. 

Biedt de Gemeente een tool om de bezettingsgraad van eigen  

accommodaties en die van onze partners te optimaliseren.  

Is een kennisbank database.  

 

 

Door de ogen van de klant:  

 

 

Initiatiefnemers van inspirerende projecten voor 

onze stad.  

Startende ondernemers die een maatschappelijk/ 

cultureel onderneming willen starten (ateliers, 

culturele broedplaatsen, danszalen, sportlocaties, 

muziekstudio’s, repetitieruimtes, 

evenementenlocaties, filmlocaties, horecapanden, 

zorgpanden, inloophuizen, kantoren, 

dagopvanglocaties, kantoren, vergaderplekken, 

onderwijsruimtes, praktijkruimtes, opslagruimtes, 

religieuze ruimtes, stadslandbouwplekken, 

stallingsruimte, werkplaatsen, winkels, 

woonzorglocaties, yoga en meditatieruimtes etc.)  

Ambtenaren ( Ontwikkelorganisatie, 

Uitvoeringsdiensten) 

Bestuur  
 

 

 

Telefonisch contact 

Face to face 

Mail 

LinkedIn 
Twitter 

 

Via collega ambtenaren 

Via andere klanten & 

organisaties  (via via) 

Via KCC 

Via internet 

Via flyers 

 

 

 

Netwerk/ Data van locaties/ Kennis bestuurlijke opgave etc. 

 

Personeelskosten 1,5 fte 

 

Klanttevredenheid (gehoord worden/ gefaciliteerd worden in zoektocht naar ruimte) 

Inkomsten uit huur/verkoop (verhoogde bezettingsgraad)   

Maatsch. meerwaarde creëren (zonder verdere overheidsbemoeienis)/ Mooie voorzieningen in de stad.  

Overzicht van klantvraag  (centraal loket)       

 

Criteria/ Opties voor positionering Makelpunt  

Primaire doelstelling: Het Makelpunt biedt de Gemeente een tool om initiatiefnemers of startende ondernemers te faciliteren in het accommoderen van activiteiten aan de hand van het maken van (warme) matches.  

Als we kijken welke zaken van belang zijn voor het optimaal functioneren van het Makelpunt, dan komen de volgende criteria in beeld: Onafhankelijk (BCS, Wijken) Los van (specifiek) beleidsveld  (BCS, REO, Wijken) Dicht bij de vraag - intern en extern 

(PDV, Wijken), Dicht bij aanbod (PM, Wijken derden), Escalatieprocedure goed toegankelijk (BCS, PM, Wijken) 

 

 

 


