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Aanleiding

o Multifunctionele accommodaties worden al sinds lange tijd
gebouwd in Nederland;

o Van lege hallen waar alles mogelijk is, naar specifiekere
combinaties van functies waar ruimtedeling mogelijk is;
o Vooral de laatste 10 jaar bouwen gemeenten en scholen volop
brede scholen, mfa’s en ikc’s;
o Leveren deze investeringen (ca. € 10 mld. in de afgelopen 10
jaar) voldoende rendement op en moeten we dit type
accommodaties in de toekomst blijven bouwen?
o Begin bij het begin: Wat vinden gebruikers er zelf van?
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Werkwijze Quick Scan gebruikers

 Met behulp van Google Forms is een korte internet enquête
uitgezet onder gebruikers van de MFA’s en IKC’s;

 In totaal zijn 36 reacties ontvangen van 30 verschillende MFA’s en
IKC’s in de volgende 22 gemeenten:
Amersfoort
Borne
Utrechtse Heuvelrug
Hengelo (ov.)
Amersfoort
Almelo
Enschede
Leusden
Zoetermeer
Hardenberg
Druten

Olst-Wijhe
Assen
Amsterdam
Vlagtwedde
De Wolden
Gendt - Lingewaard
Appingedam
Gilze en Rijen
Bemmel-Lingewaard
Vlaardingen
Maassluis
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Specificatie respondenten, n=36

 N.B. uitspraken zijn richtinggevend en niet significant voor hele
doelgroep.

 80% van de respondenten is bestuurder/directeur/coördinator;
 45% werkt in het PO, 23% in de Kinderopvang en 20% in welzijn,
cultuur of sport, 12% overige doelgroepen;
 77% werkt sinds de opening in het gebouw;
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Resultaten in Google Forms

 Vragenlijst:
 https://docs.google.com/forms/d/1tYdAOLihayQmNMmKAVl8bICv6
SEyDUTSKDD_Dt9H__M/edit?usp=forms_home#responses
 Op de volgende sheets zijn in hoofdlijnen de samenvatting van de
reacties opgenomen.
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Resultaten inzake fysieke gebouw
 85% van de mfa’s/ikc’s is na 2005 gebouwd;
 55% is groter dan 2.000 m2 bvo/17 groepen;
 Als je één ding mag veranderen aan het gebouw:
20% noemt binnenklimaat, daarnaast aandacht voor welke
gebruikers er zijn en hoe de samenwerking wordt aangestuurd.
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Als u één ding mag veranderen in de huisvesting wat zou dat zijn?
akoestiek
De ligging van de MFA en inrichting buitenruimte. Het gebouw staat geïsoleerd in de wijk en met de geasfalteerde buitenruimte maakt het geen uitnodigende indruk. Binnen is dit wel het geval.
extra kleedkamers
moeizame procedure om via gemeente iets voor elkaar te krijgen; star beleid
volwassen toiletten bij de bouwen
de gemeente minder nadrukkelijk
tja wij hebben 3 MFA's en nummer drie is een ge up date versie van MFA 1
geluid
Indeling is niet efficiënt en optimaal.
echte eigen ruimte
per ruimte de temperatuur kunnen regelen ...
Betere klimaatregeling waardoor MFA energiezuiniger wordt
klimaat
Modernisering (gebouw uit 1968)
Klimaat en ruimere bergruimtes
Nog flexibeler bouwen, je weet niet wat de gebruikers in de toekomst nodig hebben.
klimaatbeheersing . Heeft jaren geduurd voordat deze op orde was (Het was vaak veel te warm)
Vloeren
Geen gelijke gebruikers in een pand en duidelijker herkenbaarheid door wie welke ruimte wordt gebruikt.
situatie is redelijk ideaal
Horeca op centrale plaats in gebouw, nu op drie verschillende plekken
Beter gebruik van internet
uitbreiding in m2
De afwatering
Meer opbergruimte, grotere gymzaal
één denominatie in de MFA. Met meerdere PO-denominaties is het NIET mogelijk om een IKC te starten, zonder de ander "de oorlog" te verklaren.
Meer kleine ruimtes om te overleggen +meer eigentijdse ruimtes voor de kinderen
Geen mfa meer !
De buitenruimte
Scheiding luchtbehandeling school/PSZ/KDV gedeelte met rest van het gebouw.
Bij de verschillende MFAs verschillende antwoorden. Algemeen issue is zichtbaarheid vanuit buiten maar ook binnen ivm afspraken rondom signing.
herinrichting van het gebouw, mn. gangen, ontspanningsruimte en hal.
Een gebouw dat in eerste instantie specifiek gericht is op en geschikt voor kinderen van 0-12
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23. Als u één ding kon veranderen in uw samenwerking wat zou dat dan zijn?
moet ik nog over nadenken
Eén organisatie vormen met één doel. Bestuurlijk, juridisch en financieel.
gebruikersoverleg over praktische zaken, deze zal echter binnenkort starten
We zijn wel goed op weg, het is echter een proces waarbij de samenwerking steeds verder moet groeien. Gebruikers kunnen nog veel meer gebruik maken van elkaars dienstverlening en expertise.
Op dit moment nog te vroeg om er iets over te zeggen, maar de bijdrage van de wijkraad is miniem
geen verborgen agenda's
verwachtingen in het heden en de toekomst / leren flexibel te zijn
samen evenementen organiseren
ander buitenaanzicht
Waardevolle inhoudelijke thema's leidend laten zijn ipv andere belangen
Meer structuur
vernieuwende vorm die past bij huidige tijd
Afschaffen onbezoldigde functies.
Meer verscheidenheid in aanbod. Verschillende vormen van onderwijs/ opvang.
Scheiding aanbrengen tussen huisvestingsbelang en belang van de maatschappelijke doelen die de gebruikers hebben.
Een aansturing voor het hele gebouw
Meer gebruikers er bij betrekken
meer betrokkenheid van centrale directie (op afstand in ander pand), iedereen bij de les blijven in communicatie
één directie
Meer samen optrekken
nog meer ruimte
Vanuit een gezamenlijke visie breder en intensiever samenwerken
regelmatig overleg met medewerkers school
in de huidige constellatie niet/niks
De schotten eruit halen tussen kov-psz- bs
Geen samenwerking meer want het werkt niet goed.
een manger voor het kindcentrum
Beheerfunctie in professionele handen.
Gezamenlijk Samenwerkingsbudget / ontwikkelbudget, zodat er ook vooraf al duidelijk welke tijd gestoken kan worden in samenwerken, waardoor tijd en werkdruk minder een issue is om tot dingen te komen.
onderwijsteam zelf samenstellen, starten vanuit visie /niet vanuit noodzaak.
geen onderscheiden onderwijszuilen
nvt
eerst een visie met elkaar bepalen en dan de werkwijze en de inrichting. Alleen met partners die echt vanuit 1 visie werken.
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17. Welke nadelen ervaart u rond de samenwerking in een multifunctioneel gebouw?
Geen
rekening met elkaar houden
Binnen MFA zijn gebruikers van externe partijen afhankelijk voor beheer, onderhoud en schoonmaak van het gebouw.
Gemeente heeft met deze externe partijen afspraken gemaakt en zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat. Als gebruikers betalen wij hiervoor in de vorm van servicekosten.
De verleende service voldoet echter niet aan de kwaliteit. Gebruikers hebben geen rechtstreekse invloed hierop en dat frustreert. In deze situaties verlang je terug naar zelfstandig gebruik en eigen invloed op huisvestingsaangelegenheden.
beperkingen voor de horeca
soms verloopt overleg moeizaam, elke organisatie vaak toch nog moeite met het over de grenzen heen kijken, niet optimaal benutten van de kansen die het gebouw en de gebruikers bieden
Het is van belang dat alle partners steeds met elkaar hetzelfde doel voor ogen blijven houden.
het repressieve denken in het afstaan van ruimtes bij onze collega school
Delen / het delen van fysieke ruimtes als van gedachten en doelen
verschillende belangen
altijd rekening met een ander moeten houden
het is geven en nemen, kunt niet geheel een eigen koers varen
"overlast" geluid / opbergen spullen
Traagheid in besluiten (aanpassingen aan het gebouw) waarbij de gemeente bij betrokken is.
belangen gebruikers verschillen sterk, partijen zijn vaak kleinschalig en hebben geen/ een ander termijn perspectief, eerste paar jaar zijn voor gebruikesr altijd verliesgevend, terwijl de huisvestngslasten constant zijn
Het kost tijd en is dus afhankelijk van de mensen die er werken.
Communicatie
Grote tijdsinvestering op beheer
terugkerende afstemming gebruik ruimten, communicatie
moeizame besluitvorming, eigen organisatie eerst, 4 directies
De financiele verdeling ervaar ik als een nadeel. Er moet goed in de gaten worden gehouden of gemaakte kosten wel of niet gezamenlijk moeten worden gedragen.
niet specifiek
geen
Als er geen gezamenlijke visie aan ten grondslag ligt, beperkt de samenwerking zich tot hoofdzakelijk facilitaire zaken en eventueel ruimtes delen.
Dat er, nog steeds, veel vanuit eigen belang ipv kinderbelang wordt gedacht.
1. afstemmingsproblemen 2. concurrentie 3. voortdurend gesodemieter (geen heftige, maar wel sluimerende irritatie) over beheer en exploitatie van accommodatie en buitenterrein
De werkomstandigheden zijn complexer, het moet functioneren binnen de beschikbare tijd. voorheen wtf basisonderwijs directeur = wtf directeur integraal kindcentrum
De grote het onpersoonlijke en de samenwerking
Geen eenduidige leiding
Samenwerking professionele organisatie met een vrijwilligersorganisatie
Samenwerken kost tijd.
huidige gebouw is passend bij de functie van het kindcentrum dat wij willen uitdragen.
eigenheid en intimiteit van eigenstandige school ontbreekt
tijdsafstemming
te weinig samenwerking, iets wat ik buitengewoon jammer vind. de hoge prijzen die je overal voor moet betalen. Bijvoorbeeld 1 was en droogbeurt waarbij je zelf de waspoeder meemoed nemen voor € 7,50;
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16. Welke voordelen ervaart u rond de samenwerking in een multifunctioneel gebouw?
vergroot je lokale netwerk
Samenwerken als uitgangspunt is prima, maar als belangen van partijen strijdig zijn met elkaar dan helpt geen enkel multifunctioneel gebouw er aan dit te veranderen
Gebruik maken van elkaars kennis. Er worden ook andere activiteiten dan alleen sport binnen gehaald.
korte lijnen, afstemming inhoudelijke programma's, faciliteiten delen, deskundigheid delen, samen sterker naar buiten- meer klanten
Ruimtes kun je met elkaar delen en daardoor meer synergie uit het gebouw halen
de mogelijkheden die de diverse ruimtes te bieden hebben
gezamenlijke doelen voor wijk en wijk inzet gebundeld
Wijk verbeter initiatieven hebben meer slagingskans.
korte lijntjes, snel afstemmen en schakelen
synergie, efficienter werken, meer kruisbestuiving tot nieuwe activiteiten
Kostenreductie, elkaar versterken, nieuwe initiatieven met bijbehorende extra inkomsten voor MFA
Delen van kennis, netwerken, ruimte etc
Korte lijnen.
laagdrempelig, korte lijnen, grotere gesprekspartner voor omgevingspartners
delen van huisvestingslasten, 24 uur gebruik ruimtes, samenwerking professionals, verenigingen, professionalisering vereningsleven, preventie gezondheidszorg komt beter van de grond
Er zijn vele voordelen maar deze zijn afhankelijk van de mensen die er werken. bij wisseling van de aansturing wordt de samenwerking weer anders.
centraal inkopen. Investering kun je delen.
Geen
brede samenwerking, veel extra ruimten, samen optrekken
korte lijnen, kosten delen, voor klant toch één gezicht door één gebouw.
Er is een goede samenwerking tussen de medewerkers van de peuterspeelzaal en de kleuterbouw. Communicatie wordt gekenmerkt door korte lijnen.
niet specifiek
korte lijnen en daardoor gemakkelijk kunnen samenwerken
Facilitair en ruimtes kunnen delen (o.a. schoolplein en gymzaal)
De warme overdracht over kinderen die gebruik maken van de BSO. Elkaar inspireren met activiteiten of pedagogische benadering
in deze constellatie: geen/nihil
Het elkaar ontmoeten en verbinden, korte lijnen door alles onder 1 dak te hebben met 1 leidinggevende op de werkvloer
Een gezicht in de wijk
Aanbod van brede activiteiten
Samen slim, slim samen
Inhoudelijk werken aan doorgaande lijn en pedagogisch klimaat. En 1 voordeur voor ouders om hun kinderen te brengen en te halen. Verder meer mogelijkheden in gebruik van gebouw en samenwerking dan als je alleen in een pand zit.
Korte communicatielijnen, direct contact voor afstemming en overleg.
biedt heel veel kansen mits samenwerking tussen onderwijszuilen van de grond komt
1 visie en doorgaande lijnen
gymzaal in het zelfde gebouw; schoolplein 14
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