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1. INLEIDING 
 

1.1 Vooraf  

In 2017 is het RAAK-project gestart. Diverse MKB-ers, de gemeente, Rabobank en andere organisaties 
werkten samen aan een onderzoek naar levensloopbestendig wonen in Limburg. De belangrijkste 
onderzoeksvragen richtten zich op het stimuleren van woningbezitters om hun woning levensloopbestendig 
te maken. Eén van de doelen was om te komen tot een MKB-adviesmodel. Dat bleek in de praktijk niet 
eenvoudig.  

In februari 2019 is vanuit de aangesloten MKB-ers een kerngroep geformeerd om dit door te ontwikkelen. 
Eén van hen: Nicole Camps, heeft behalve een onderneming in ruimtelijke vormgeving, een achtergrond als 
organisatieadviseur. Met de overige leden van de kerngroep: Geert Claessens, Pieter-Jan Camps, Cathelijne 
Strijbosch en Jan van Goch, is de afgelopen maanden hard gewerkt en het resultaat ligt voor u. Zij zijn daarbij 
ondersteund door Jeanne Heijkers, Mirjam Ubachs en Ramon Daniëls van Hogeschool Zuyd. Wim van Ernich 
van Thermiek heeft Nicole geholpen bij hantering en interpretatie van het gebruikte theoretische model. 

Voor u ligt het resultaat van een traject van 4 maanden. Uiteraard gevoed door de maanden en jaren die 
eraan vooraf gingen en met perspectief op de ontwikkeling die nog nodig is en misschien wel nooit zal 
stoppen. Een momentopname dus, de tijd even stil gezet en foto of ‘screenshot’ gemaakt van dat wat er nu 
ligt.   

 

1.2 Leeswijzer 

In het eerstvolgende hoofdstuk leest u over de persoonlijk drive, de gedeelde droom, het waarom van de 
initiatienemers. Ook worden achtergronden geschetst van de vraagstukken, van de doelgroep en de klantreis.  

Hoofdstuk 3 gaat over het proces van de ontwikkeling van de modellen en de keuze om twéé 
organisatiemodellen te ontwikkelen in, plaats van één: namelijk een Expertgroep MKB en een open 
kennisplatform. Daarnaast de filosofie en achtergrond van het klaverbladmodel wat als format en hulpmiddel 
gebruikt is bij de ontwikkeling.  

Verder zijn er twee beschrijvingen van een ‘screenshot’ van de organisatiemodellen. Een overzicht dus van 
alles wat werkenderwijs nu beslist en vastgelegd is. Duidelijk zal worden dat de Expertgroep MKB verder is 
ontwikkeld dan het platform.  

Tenslotte geldt voor beide modellen dat ze niet af zijn. Maar wat is ooit helemaal af? Zeker initiatieven die 
door een groep mensen of ondernemingen van onderop vanuit de maatschappij groeien, zullen altijd in 
beweging zijn en blijven. Het laatste hoofdstuk geeft de volgende te zetten stappen.  
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2. ACHTERGROND  
 

2.1  Dromen én stappen zetten op weg naar verwezenlijking…. 

In het RAAK-project hebben diverse bedrijven en organisaties elkaar gevonden in een gezamenlijke droom: 

“Iedereen zou een betekenisvol leven moeten kunnen leiden. Wonen in een huis dat je leven ondersteunt in 
plaats van belemmert, is daarbij waardevol”.  

Dat is natuurlijk erg breed, dus kijken deze organisaties door de bril van hun eigen vak en op welke manier zij 
stappen kunnen zetten om deze droom realiteit te kunnen laten worden. Daarbij richten de initiatiefnemers 
zich in hoofdzaak op particuliere eigenaren van woning.  

 

2.2 Ouder worden, de gevolgen en risico’s  

Als mensen ouder worden neemt de kans toe op een ziekte of beperking (zie figuur 1).  

 

Figuur 1 Percentage mensen met een chronische aandoening dat zich gezond en beperkt voelt (2012) 

 

Bij veel aandoeningen raken mensen (tijdelijk) minder goed ter been of ontstaan er veiligheidsrisico’s zoals 
vallen. In en rondom hun woning kunnen zij dan door een trap, op- en afstapjes of een ontoegankelijke 
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douche badkamer beperkt worden in hun leven. Het huis ondersteunt niet, maar belemmert. Hierdoor 
ervaren mensen veel minder regie over hun eigen leven (zie figuur 2), waardoor de kwaliteit van leven 
gevoelsmatig extra achteruit gaat.  

 

Figuur 2: aantal mensen met onvoldoende regie over hun eigen leven 

 

Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Bijna iedereen wil ook 
graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Of dat wel of niet kan, hangt af van de specifieke 
beperkingen die iemand heeft, de beschikbare medische en sociale zorg en voorzieningen én de woning zelf. 
Deze beschrijving van de twee nieuwe organisatiemodellen gaat over de woning. Op welke manier deze 
voorbereid kan zijn of worden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.  

 

2.3 Levensloopbestendigheid  
2.3.1 Het begrip levensloopbestendigheid0F

i 

De term levensloopbestendig wonen wordt steeds vaker gebruikt. De definitie is: woning die geschikt is (of 
eenvoudig geschikt te maken is) voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of 
chronische ziekten van bewoners. 

Een levensloopbestendige woning heeft dus voorzieningen die het mogelijk maken om in de thuissituatie 
veilig en comfortabel oud te worden. Voorbeelden van voorzieningen zijn verlaagde drempels, een 
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slaapkamer en badkamer op de begane grond, een aangepaste keuken of badkamer, domotica een traplift of 
zelfs een extra ruimte in huis waar een familielid woont die mantelzorg behoeft. Door deze voorzieningen 
wordt voorkomen dat bewoners moeten verhuizen vanwege ouderdom of een fysieke beperking. Het welzijn 
van mensen wordt daarmee gewaarborgd. Bovendien laat eerder onderzoek zien dat de valinicidentie met 30 
tot 40 procent kan afnemen indien woningen levensloopbestendig zijn.  

 

2.3.2 Wat betekent het om je huis levensloopbestendig te maken? 

Een bestaande woning levensloopbestendig maken of de levensloopbestendigheid verbeteren, kan op veel 
verschillende manieren. Eric Hamers beschrijft1F

ii aan de hand van de aard van de aanpassing en de zwaarte 
van de ingreep een aantal varianten.  

Een onderscheid naar de aard van de aanpassingen: 

Comfort: De bewoner wil met meer gemak meer mogelijk in zijn/haar huis. Aanpassingen t.b.v. de toekomst 
hebben vooral met bedieningsgemak, behaaglijkheid en eenvoud te maken.  

Veiligheid: Het besef dat ouder worden kan betekenen dat iemand met (fysieke of mentale) beperkingen te 
maken kan krijgen. Een verbetering van veiligheid, zoals inbraak en ongevallen in huis. 

Zelfstandigheid: Iemand wil blijven wonen, maar de woning is niet geschikt om te blijven wonen in de 
huidige (of nabije toekomst) situatie. Dit heeft vooral met de fysieke beperkingen te maken die de persoon 
momenteel ervaart of voorziet. Het is daarom nodig maatregelen te treffen die hem/haar in staat stellen om 
zelfstandig te blijven wonen.  

Ontvangen van zorg: Iemands ziel en zaligheid zijn aan zijn/haar woning verbonden. Het besef is er dat 
zijn/haar situatie na verloop van tijd kan betekenen dat hij/zij niet meer zelfstandig kan blijven wonen zonder 
hulp. Daarom worden maatregelen genomen die het ontvangen van zorg aan huis beter mogelijk maken. 

 

Een indeling naar zwaarte van de ingreep:  

Licht Er vindt geen verbouwing plaats. Wel mogelijke aanpassing aan de inrichting van het huis 
(summiere wijzigingen plattegrond met meubels, kasten, etc.). Of wijziging van de aankleding 
van het huis (lampen, gordijnen, communicatiemiddelen, etc.).   

Middel Binnen de woning worden middelgrote aanpassingen gemaakt; aanleg stopcontacten, 
omzetten van deuren of verbreden of automatiseren daarvan, installatietechnische 
wijzigingen, keuken- of badkameraanpassingen. 

Zwaar De woning wordt verbouwd. Woonfuncties van ruimten kunnen hierbij wijzigen. Tekeningen 
zijn nodig t.b.v. berekeningen en vergunningen. Met name door aanpassingen aan de 
draagconstructie van de woning en wijziging van het bouwvolume of bouwoppervlak van de 
woning. Ook het geschikt maken van bouwvolumes buiten de eigen woning valt in deze 
categorie. 

 

2.4 De regio  

Uit gegevens van allecijfers.nl en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een relatief groot 
deel van de woningen in de gemeente Horst aan de Maas koopwoningen zijn2F

iii.  
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Van de 17.610 woningen die de gemeente telt betreft 76% een koopwoning en slechts 24% een 
huurwoning (www.allecijfers.nl, 2019). Dit is grafisch weergegeven in figuur 3. 
  

  
Figuur 3 verdeling koop- en huurwoningen gemeente Horst aan de Maas  

 

 

2.5 De opgave in woningvoorraad 

Zoals boven beschreven, zijn er in totaal ruim 13.000 particuliere woningen in de gemeente Horst aan de 
Maas. Hiervan is momenteel slechts een fractie levensloopgeschikt. Nu al is de vraag naar 
levensloopgeschikte woningen groot en gezien de demografische ontwikkelingen zal deze vraag alleen maar 
groter worden. Het totale RAAK-project is in 2017 gestart om te onderzoeken op welke wijze inwoners 
gestimuleerd en geholpen zouden kunnen worden bij de transitie naar meer levensloopgeschikte woningen.  

 

2.6 Het juiste moment voor woningaanpassing of een keuze 

Niemand zal betwisten dat het een verrijking voor je leven is, om te wonen in een levensloopgeschikt huis. 
Maar wat is een goed moment om te beslissen of je wil blijven wonen of wanneer je je huis gaat aanpassen? 
Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Drie invalshoeken: 

1. Verhuizen, maar zeker ook een woning verbouwen is ingrijpend. De ervaren belasting van verbouwen op 
hogere leeftijd neemt toe. Ofwel geciteerd in Limburgs dialect: “ut is wal een hieël getoemel” (het is wel 
een heel gedoe). Daarnaast zijn mensen op oudere leeftijd minder genegen om nog fors te investeren in 
hun woning.  
 

2. De vraag is ook hoe belangrijk het voor iemand is om die regie te kunnen blijven houden of dat men wel 
afwacht wat het leven brengt. Met het risico dat het leven (tijdelijk) aangepast moet worden op de 
woning, in plaats van dat de woning het leven ondersteunt. Terwijl een aangepaste woning uiteraard wel 
direct comfort oplevert. Praktisch door mooie en fijne ruimtes en mentaal door een gerust gevoel.  
 
 

 

  

  

  

Aandeel koop/huurwoningen gemeente 
Horst aan de Maas 

Koopwoningen Huurwoningen 
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3. Zoals ook uit een recente peiling van Toponderzoek (figuur 43F

iv) overduidelijk naar voren komt, is 
voorbereiding van je huis op de toekomst niet alleen een kwestie van leeftijd, maar zeker ook van een 
passend moment. Als iemand toch al gaat verbouwen of de eigen woning wil verduurzamen, is het vaak 
relatief eenvoudig om deze plannen zodanig aan te passen dat het huis ook (meer) 
levensloopgeschiktheid wordt.  

 

 

Figuur 4: Uit rapportage levensloop wonen van Toponderzoek, 7 mei 2019 
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Kortom, de initiatiefnemers dromen ervan dat ieder mens tijdig na gaat denken over zijn/haar woonsituatie 
nu en naar de toekomst toe. En dat mensen -die daartoe in staat zijn- hun situatie daarop voorbereiden door 
te verhuizen of te verbouwen, waardoor zij zo lang mogelijk hun eigen leven kunnen blijven leven in hun huis.  

Des te meer kennis en bewustzijn, des te meer bewuste keuzes, des te meer aangepaste huizen met daarmee 
als resultaat meer langdurige betekenisvolle levens. En op regioniveau des te meer woningen die geschikt zijn 
voor alle levensfases.  

 

2.7 De doelgroep 

De belangrijkste doelgroep voor dit initiatief zijn woningbezitters uit de regio tussen pakweg 40 tot 70 jaar. 
Mensen die over het algemeen nog geen of een beperkte zorgvraag hebben. Ze worden ook wel anticiperend 
genoemd. Mensen die vooruitdenken en graag de regie hebben en houden.  
Zij zijn bereid om een verbouwingsproject aan te gaan en daarin te investeren. Levensloopbestendig maken 
van de woning is daarbij vaak niet de belangrijkste of enige motivatie. Ze hebben een wens met betrekking 
tot hun eigen huis. En als ze dan toch gaan verbouwen, dan bereiden ze hun huis alvast voor op levensfases 
die nog komen. Of ze maken de afweging of ze in hun huidige huis kunnen blijven wonen, of dat verhuizen 
naar een meer geschikte woning een betere optie is.  

 

2.8 De klantreis - stappen in bewustwording en actie  

Voordat mensen een keuze maken om te verbouwen of te blijven wonen, zijn ze zich op enig moment bewust 
geworden van het belang om voorbereid te zijn op de toekomst. Bewustwording is de eerste fase van een 
zogenaamde klantreis. Deze term komt uit de marketing en wordt in het Engels aangeduid met de term 
customer journey. Hiermee worden verschillende activiteiten en ervaringen beschreven, die een mens 
opdoet alvorens hij overgaat tot aanschaf van een product of dienst en de fases daarna. In deze beschrijving 
staat de actieve keuze om je woonsituatie voor te bereiden op de toekomst centraal. 

 

 

Figuur 5 Klantreis 
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2.9 Kansen in de klantreis  

2.9.1. Wat willen woningbezitters? 

De klantreizen van mensen kunnen uiteraard heel verschillend verlopen. In het artikel “Levensloopbestendig 
wonen: Wat willen woningbezitters?” van Heijkers e.a.4F

v wordt beschreven dat de volgende vier factoren een 
rol spelen bij de investeringsbeslissing: 

− Noodzaak 
Pas als de noodzaak wordt gevoeld bij het hebben van lichamelijke klachten dan wel achteruitgang 
genoemd bij zichzelf of bij de partner, of als de partner wegvalt, gaat men over tot levensloopbestendig 
maken van de woning. Soms kan het fysiek achteruitgaan van ouders, een reden om erover na de te 
denken. 

− Comfort en veiligheid 
Het hebben van een comfortabele woning zou aanzetten tot het levensloopbestendig maken van de 
woning, bijvoorbeeld door de woning te voorzien van domotica. Domotica wordt gezien als een gemak, 
en niet als aanpassing, wat minder wordt geassocieerd met ouder worden. Hiermee wordt ook het 
gevoel van veiligheid verhoogd. 

− Sociale omgeving 
Respondenten geven aan dat de sociale omgeving invloed heeft op het levensloopbestendig wonen. Voor 
een aantal respondenten wordt de drempel tot verbouwen lager omdat ze een ‘handige’ familie of 
vrienden hebben. Ook wordt genoemd: Aanpassen op advies van de huisarts, het feit dat een deel van de 
woning aan vernieuwing toe is en/of een goede ervaring bij anderen/kennissen. 

− Financiën 
Triggers tot verbouwen kunnen zijn: het hebben van eigen kapitaal, de mogelijke ondersteuning van 
overheidssubsidies en de visie dat het huis meer waarde krijgt en beter verkoopbaar wordt. Daarentegen 
is het ontbreken van financiële middelen vaak een belemmerende factor.  

Eveneens wordt in het artikel van Heijkers e.a. beschreven op welke wijze particuliere woningbezitters 
geïnformeerd en ondersteund (“ontzorgd”) willen worden bij beslissingen omtrent het levensloopbestendig 
maken van de woning. Een grote groep woningbezitters wil uitgebreid geïnformeerd worden en wil deze 
informatie zelf kunnen vinden. Ook is het gewenst dat de informatie vanuit een brede groep stakeholders 
komt, zowel uit de zorg- en overheidssector als uit de financiële- en bouwsector. Woningbezitters willen 
graag een expert in de arm nemen als adviseur. Deze moet wel over een goede expertise bezitten, het 
vertrouwen kunnen wekken en goede communicatie- en samenwerking vaardigheden hebben.  

 

2.9.2. Kansen in de regio op basis van hiaten in de klantreis 

In de fase van bewustwording en oriëntatie zijn veel landelijke websites beschikbaar, waar mensen zelf op 
zoek kunnen gaan naar informatie. In de regio is echter nu nog geen georganiseerde mogelijkheid om met de 
door woningbezitters gewenste brede groep stakeholders en gelijkgestemden informatie en kennis uit te 
wisselen, daarover de dialoog aan te gaan en gelijkgestemden te ontmoeten. De oprichting van een vorm van 
open kennisplatform lijkt dus een kans.  
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Daarnaast blijkt dat woningbezitters ook graag ondersteund worden door een expert. Dit betreft enerzijds 
adviezen in de overwegingsfase, zoals bijvoorbeeld antwoord op de vraag of iemand kan blijven wonen. Maar 
uiteraard is expertise ook gewenst in de uitvoeringsfase, dus het laten maken van professionele adviezen en 
ontwerpen en bij de uitvoering verbouwingsplannen. In de praktijk zijn er meerdere expertises op het gebied 
van levensloopgeschikt wonen, die kunnen adviseren of uitvoeren, zoals: 

− Ergotherapie is een paramedisch beroep dat cliënten leert zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse 
handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving.  

− Een architect of ruimtelijk ontwerper maakt een ontwerp voor het huis. Een architect heeft een 
universitaire studie gevolgd op het gebied van het ontwerp én de techniek van een woning. Een 
ruimtelijk ontwerper is geen beschermde titel, maar hier worden ontwerpers of vormgevers bedoeld, 
die een opleiding op MBO+ of HBO-niveau hebben gevolgd om een deel van een woning te kunnen 
wijzigen. Het ontwerp zal zijn voor een huis waar het fijn is om in te leven, maar waarin ook rekening is 
gehouden met eventuele toekomstige beperkingen. Bijvoorbeeld dat een huis ook in een rolstoel 
toegankelijk is. Er zijn diverse richtlijnen of keurmerken waarmee gewerkt kan worden, zoals handboek 
toegankelijkheid of Woonkeur.  

− Een (domotica) installateur brengt voorzieningen aan die het mogelijk maken om op een veilige, 
comfortabele en toegankelijke manier te (blijven) wonen. Denk bijvoorbeeld aan een videofoon-
installatie, een persoonsalarm naar de alarmcentrale, val-alarmering en aanwezigheidsdetectie. 

− Een aannemer maakt met zijn bouwteam een plan tot werkelijkheid. Het resultaat: een huis waarin 
iemand nu fijn woont, maar ook nog jaren vooruit kan, mocht u bijvoorbeeld minder goed ter been 
raken of zorg aan huis nodig hebben.  
 
De aanpassingen hoeven niet altijd direct gerealiseerd te worden. Soms is de uitkomst een goed 
doordacht meerjarenplan. Een aannemer heeft een bouwkundige achtergrond op MBO+ niveau en een 
aannemersdiploma.  

Wat zou het een meerwaarde hebben als bovenstaande vakmensen samenwerken en integraal kijken naar de 
wens van de klant, diens situatie en de eigenschappen van de woning. Dus niet eenzijdig kijken en adviseren, 
maar alles meenemen en afwegen tegen elkaar. In het eerder genoemde artikel “Levensloopbestendig 
wonen: Wat willen woningbezitters?” van Heijkers e.a. wordt bevestigd dat woningbezitters prijs zouden 
stellen op een samenwerking van verschillende expertises.  
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3 HET PROCES VAN ONTWIKKELING 

Alvorens verder te gaan op de inhoud, wordt in dit hoofdstuk een inkijk gegeven in het proces van 
ontwikkelen en twee belangrijke keuzes die daarin gemaakt zijn.  

In het RAAK-project namen diverse ondernemers en organisaties deel. Eén van de doelen was om te komen 
tot een MKB-adviesmodel. In februari 2019 werd besloten om binnen de MKB-groep een kerngroep te 
formeren om het businessmodel verder vorm te geven. Na analyse van de stand van zaken en de resultaten 
tot dan toe werd de koers uitgezet voor de resterende maanden. Twee belangrijke besluiten werden 
genomen, namelijk de keuze om twee organisatiemodellen te ontwikkelen (zie 3.1) en om het 
Klaverbladmodel te gebruiken als format en hulpmiddel bij de verdere ontwikkeling (zie 3.2). 

 

3.1. Keuze voor twee organisatiemodellen: een Platform en Expertgroep MKB 

In paragraaf 2.9.2 werd beschreven dat er in de regio kansen liggen in de bewustwordingsfase én voor 
samenwerkende ondernemers. De nieuw opgerichte kerngroep constateerde daarnaast enkele andere 
spanningsvelden. Op grond hiervan besloot ze al snel om twee aparte organisatiemodellen te ontwikkelen. 
Voor de bewustwording werd dat een open kennisplatform. En voor de samenwerkende ondernemers een 
model om gezamenlijk advies en uitvoering te kunnen leveren. Beide organisaties zijn echter nauw aan elkaar 
verbonden en hebben in de klantreis een overlap. De MKB-ers zijn bijvoorbeeld zowel lid van de Expertgroep 
MKB alsook van het kennisplatform.  

In eerder opgeleverde deelresultaten van het RAAK-traject op het gebied van marketing en communicatie, 
was in de fase van bewustwording tot dan toe vooral sprake van het zenden van informatie: folders, 
Facebook, de Hallo, de website. Er was volgens de kerngroep te weinig sprake van dialogen.  

Ook werd geconstateerd dat het MKB niet alleen kan zorgdragen voor de informatievoorziening en contacten 
in de fase van bewustwording van de klantreis. Bovendien zou dit de schijn van partijdigheid houden, van 
praten naar eigen omzet. Overigens wel fijn dat uit de evaluaties van de adviesgesprekken in de testfase 
bleek dat mensen daar van tevoren wel bang voor waren, maar dat ze dat in de gesprekken dat totaal niet 
ervaren hadden. Maar dat terzijde.  

De schijn van bevoordeling van bepaalde ondernemers leverde voor andere partners, zoals bijvoorbeeld de 
gemeente, ook een spanningsveld op. Enerzijds staan zij zeer positief tegenover de voortrekkersrol die de 
MKB-ers innamen, anderzijds is het vanuit hun rol belangrijk om objectief te blijven.  

Tenslotte was er besef dat we in nieuwe tijden leven, waarin mensen zelf of samen op zoek gaan naar 
informatie en wijze van organiseren. Denk bijvoorbeeld aan Wiki-achtige websites, Airbnb, Uber. Om te 
veronderstellen dat de MKB-ers alwetend zijn, is niet alleen een illusie, maar zou zelfs arrogant genoemd 
kunnen worden. Bovendien wordt volledig voorbij gegaan aan de waarde van ervaringen, meningen en 
kennis van mensen die met dit thema aan de slag zijn.  

Twee organisatiemodellen dus; een platform en een Expertgroep MKB-groep. Een open platform om kennis 
te delen, om een gelijkwaardige dialoog te voeren rondom levensloopbestendig wonen. Niet om zieltjes te 
winnen, wel om iets in beweging te zetten. En een Expertgroep MKB die vol kan inzetten op haar 
onderscheidende waarde, namelijk het samenbrengen van professionele expertise vanuit verschillende 
vakgebieden en deze integraal inzetten om de beste oplossing te vinden voor die ene persoonlijke situatie en 
vraag.  
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Als we dit in beeld weergeven in de klantreis aan de hand van touchpoints (= een moment van interactie 
rondom het thema levensloopbestendig wonen), ziet dat er zo uit: 

 

Figuur 6 Touchpoints klantreizen 

 

3.2 Het klaverbladmodel als format en hulpmiddel  

In de realiteit van een veranderende maatschappij met nieuwe economische en sociale invloeden, was het 
logisch om als leidraad ook een nieuw soort businessmodel te kiezen. Daarbij werd gekozen voor het 
klaverbladmodel uit het boek Nieuwe Businessmodellen – samen werken aan waardecreatie van Jan Jonker5F

vi. 

Dit model is gebaseerd op stromingen van de WE-conomy, zoals circulaire economie, deeleconomie en de 
zelfmaakeconomie.  

Meervoudige en gedeelde waarden is een belangrijke pijler van het Nieuwe Business Model (NBM). Duidelijk 
was bijvoorbeeld dat het bij het vraagstuk van levensloopbestendig wonen om zoveel meer gaat dan alleen 
geld als waarde. Zaken als regie houden, betekenisvol leven, kennis en veiligheid zijn in de eerste plaats voor 
inwoners, maar ook voor gemeente, zorgverleners en gemeenschap van grote waarde en moeten daarom 
expliciet gemaakt worden. Voor betrokken ondernemers is bijvoorbeeld de samenwerking en daardoor 
toegang tot meer en andere kennis van waarde.  
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Daar waar in conventionele modellen de focus ligt op financiële kosten-batenanalyses, moesten in de 
doorontwikkeling van platform en MKB-model ook die andere meervoudige en gedeelde waardes duidelijk 
worden.  

Een belangrijke andere pijler van het model is dat het gebaseerd is op netwerken en community ’s. Het gaat 
vaak niet meer om een koper en een verkoper, maar om een samenwerking van organisaties en mensen; om 
het samen van onderop werkenderweg vorm te geven aan deze samenwerking. Niet statisch, eenmalig,  
maar altijd in ontwikkeling, in beweging.  

De kern van een NBM (Nieuw Business Model) is om samen waarde te organiseren en opbrengsten te delen. 
Het klaverbladmodel is dan ook een procesmodel dat dit werkenderweg samen vormgeven ondersteunt; de 
te bewandelen weg die toewerkt naar een resultaat. Het is geen model dat zegt hoe moet en vanuit één 
persoon of organisatie een ideaal einddoel weergeeft. Het is voortdurend in beweging, getriggerd door 
mensen, ervaringen, de omgeving of door het proces zelf. 

Figuur 7 Klaverbladmodel 

Het aanbod is de centrale waardepropositie. Kernvraag hiervan is welk product of welke dienst van ‘waarde’ 
is voor de mensen die je daarbij voor ogen hebt.  
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Deze wordt gevormd en blijft in beweging via de 4 samenhangende klaverbladen:  

Principes vormen het morele kompas van het initiatief en geven richting aan het ontwerp en de grondslag 
van de kern, het aanbod.  

De ontwerpstructuur richt zich op de vraag hoe je een idee, principe of te creëren waarde kunt vertalen naar 
een organisatievorm en afspraken. Het waarom, met wie, hoe en wat je dat gaat doen.  

Community gaat enerzijds over de vraag voor wie je aanbod creëert, maar ook mét wie je dat doet. De 
spelregels, de rollen en de vormen. Wie zijn essentieel voor het slagen en wie versterkend? Wie mogen er 
wel en wie niet meedoen? 

Welke waardes worden door het aanbod gecreëerd en voor wie? Impliciete waarden worden expliciet 
gemaakt, zodat ze meegenomen kunnen worden in de waardecreatie-vergelijking.  

Alles wat in de business of in de ontwikkeling daarvan aan de orde komt, heeft dus invloed op het aanbod of 
op de andere klaverbladen. Een principe geeft bijvoorbeeld richting aan de manier waarop je de business 
vormgeeft, maar ook aan de spelregels die je binnen het team of netwerk afspreekt en uiteraard ook op het 
aanbod en welke waarden je wil creëren.  

In de praktijk ontwikkelt het model zich dus in continue bewegingen in de klaverbladen via het centrale 
aanbod, verticaal en horizontaal. Er wordt ergens over gesproken, een idee, een beginsel, een afspraak, een 
waarde die je wil opleveren. En via de assen kijk je wat dat betekent voor de andere onderdelen van het 
businessmodel. Wijzigingen in één onderdeel leiden daarmee ook tot het kritisch bekijken en zo nodig maken 
van nieuwe keuzes, de verticale achtbaan. Datzelfde geldt voor de horizontale achtbaan, waar het vooral gaat 
over mensen, draagvlak en co-creëren.  

 

Figuur 8 Achtbanen van ontwikkeling 

In theorie verloopt de ‘weg’ van een ontwerp van een NBM (nieuw business model) in drie fases: 

1. Het idee 
2. Het prototype – de pilot 
3. Een werkend aanbod – het project 
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De beide organisatiemodellen, die hierna beschreven worden, zijn in een verschillende fase van ontwikkeling. 
In feite hebben we in de volgende hoofdstukken deze achtbanen van ontwikkeling even stil gezet en kijken 
we naar het plaatje wat er nu ligt. We hebben als het ware een “screenshot” gemaakt.  

 

4   HET VERVOLG 

Zoals aangegeven, zijn beide modellen nog in ontwikkeling. Voor het expertmodel is dat al verder dan voor 
het platform. Maar het zal ook nooit af zijn, deze modellen blijven in beweging. Beïnvloed door mensen en 
door dingen die er gebeuren. Alles wat er gebeurt, heeft langs de verticale en horizontale achtbanen invloed 
op elkaar.  

Het belangrijkste vervolg voor de Expertgroep MKB is het nog concreter uitwerken van al hetgeen nu 
beschreven is. In deze beschrijving, maar ook in alle opgeleverde instrumenten en beschrijvingen van RAAK. 
Het gaat om de precieze inrichting van de organisatie en de fusie met Zamen, het klantproces, format 
klantgesprek, etc. En belangrijke vervolgstap is om te zien welk deel van de MKB-ers écht mee instapt.  

Het platform zoekt nu mensen die gemotiveerd zijn om de start te maken. Om samen vorm te geven aan de 
droom en de principes. Veel uitdaging ligt er om het halen en brengen concreet te maken. Hoe zorg je ervoor 
dat mensen niet kunnen alleen kun halen, maar ook iets brengen. Creativiteit is daarbij van belang, 
onorthodox denken is welkom.  
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