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1. BESCHRIJVING ORGANISATIEMODEL 1: expertgroep MKB levensloopbestendig wonen 

 

1.1. Fase in het proces – wanneer is het ‘screenshot’ gemaakt? 

In het RAAK-project was het MKB-model in januari 2019 al deels in de pilotfase, bijvoorbeeld de 
adviesgesprekken. Andere delen waren nog niet uitgewerkt. Dat gaf onbalans en onduidelijkheid. 
Resultaten waren deels in de hele groep ontwikkeld, waardoor de community zich kon vormen, maar 
deels waren zaken los ontwikkeld, waardoor toekomstige leden zich nog niet echt eigenaar voelden. 
Hoewel door de kerngroep de ontwikkeling echt van binnenuit verder is ontstaan, moeten de 
vervolgstappen uiteraard door de totale groep samen plaatsvinden. De kerngroep moet de totale 
groep nog meer betrekken en meenemen (de horizontale achtbaan). Ook de principes moeten 
worden doorgenomen, er moet verkend worden welke waarden belangrijk zijn (de verticale 
achtbaan).  

 

1.2 Het waarom ofwel de grote droom van de MKB-ers:  

“Iedereen zou een betekenisvol leven moeten kunnen leiden. Wonen in een huis dat je leven 
ondersteunt in plaats van belemmert, is daarbij waardevol. Wij bundelen onze kennis en 
vakmanschap om bij te dragen aan een woonomgeving die geschikt is voor alle levensfasen van de 
bewoner”. 

 

1.3 De doelgroep (rechterklaverblad)  

De belangrijkste klantgroep 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. Levensloopbestendig 
maken van de woning is daarbij 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.  

In het eerder genoemde artikel “Levensloop bestendig wonen. Wat willen woningbezitters?”v geven 
Heijkers e.a. inzicht in de eisen die woningbezitters stellen aan ondernemers; 

− Expertise  
Hieronder verstaan de respondenten voldoende expertise op het betreffende vakgebied en 
kwaliteit leveren. Service en flexibiliteit worden ook vaak benoemd. 

− Vertrouwen 
De respondenten hechten waarde aan het opbouwen van een vertrouwensband (dat begint al 
bij de eerste klik) en verwachten dat ondernemers een juiste inschatting kunnen maken van het 
werk. Er is meer vertrouwen in een lokale ondernemer, omdat deze in zekere mate bekend zijn. 

− Communicatie 
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Hieronder wordt onder andere verstaan dat afspraken worden nagekomen. Vooral in de jongere 
leeftijdscategorie geven respondenten aan dat ze het fijn vinden als er één aanspreekpunt is. 
Daarnaast is het van belang om de eigen rol van de woningbezitter in het gehele bouwproces 
goed te bespreken en af te stemmen op de wensen van de bewoner.  
 

− Samenwerken op maat 
Een gezamenlijke dienst is gewenst. De samenwerkende partijen moeten daarnaast in staat zijn 
om samen een goed advies uit te brengen. Er moet wel voldoende keuze beschikbaar blijven, 
geen standaardpakketten.  

 

1.4. Waarden voor de doelgroep (onderste klaverblad) 

Op grond van de wensen van woningbezitters en de vertaling van de grote droom, zijn waarden 
geformuleerd die de Expertgroep MKB voor de doelgroep wil creëren. Zij doen dit door advies over, 
ontwerp van of verbouwing tot een levensloopbestendige woning. Deze waarden zijn: 

1) Een “leefregie-verzekering” voor de toekomst 
Een ondersteunend huis voor latere levensfasen, waardoor iemand zo lang mogelijk 
zelfredzaam, onafhankelijk en veilig kan wonen en dus de regie over zijn/haar eigen leven kan 
behouden. 

2) Iemand hoeft niet te wachten op het genieten van het comfort dat een aangepast 
levensloopbestendig huis oplevert. Dat begint NU, per direct. 

3) Mooi en esthetisch 
Bij een woning die in een vroege fase levensloopbestendig is gemaakt, zijn er veel 
mogelijkheden om de functionele aspecten op een slimme manier in het ontwerp te verwerken 
Hierdoor kunnen ze leven en wonen in een huis dat zichtbaar mooi zijn en onzichtbaar slim is.  

4) Ieder mens heeft een unieke woning, een specifieke persoonlijk situatie, eigen wensen en 
dromen en een bepaald budget. Dit wordt afgewogen tot een professioneel maatwerkadvies 
voor oplossingen.  

 

1.5 Principes, ofwel het kompas van de Expertgroep MKB (bovenste klaverblad)  

Om een huis levensloopgeschikt te maken, zijn diverse vakmensen betrokken. Denk aan iemand die 
een slimme en mooie indeling kan ontwerpen, een expert op het gebied van huisautomatisering 
(domotica), een ergotherapeut die precies weet hoe je zo goed en zelfstandig mogelijk je dagelijks 
leven kan voeren of een aannemer die niet zomaar een plan klakkeloos uitvoert, maar continu alert is 
op details die het verschil gaan maken bij een prettig leven nu en in de toekomst.  

Dit soort vakmensen zijn er best te vinden. Maar wat deze groep zo uniek maakt, is hun overtuiging 
dat je altijd integraal moet kijken en samenwerken om tot de beste oplossingen te komen. Niet wat 
zíj denken dat het beste is, maar wat volgens hen het beste gezamenlijke antwoord is op uw vraag. 
Mensen die investeren in kennis en samenwerking omdat úw plan daarom het beste wordt.  

De Expertgroep handelt daarom vanuit de volgende principes: 

• Maatwerk, ofwel toegespitst op de specifieke wensen van de klant 
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• Integraal, ofwel alle vakgebieden omvattend en één geheel zijnde 
• Professioneel expert, ofwel iedereen is op een bepaald vakgebied zeer deskundig 
• Regionaal, ofwel minse van heej 

 

1.6 Het concrete aanbod – het wat: het centrale cadeau in het centrum van het model   

“Integraal advies en uitvoering op het gebied van toekomstbestendig en levensfase neutraal wonen, 
van een professioneel collectief van experts uit alle relevante vakgebieden, toegespitst op uw situatie 
en wensen.” 

In paragraaf 2.3.2 van de toelichting staat beschreven waar het bij woningaanpassingen zoal om kan 
gaan. Zoals eerder omschreven, werkt de Expertgroep altijd integraal en op maat.  

Volgend uit de waarden voor de doelgroep en principes van de deelnemers van de MKB-groep leiden 
tot de volgende diensten en producten: 

Adviesgesprekken 

A. Kan ik hier in de toekomst blijven wonen?  
Adviesgesprek bij u thuis 

B. Ik wil graag in mijn huis blijven wonen. Welke mogelijkheden biedt mijn huis en wat is er nog 
nodig? Intakegesprek, schriftelijk advies op hoofdlijnen en bespreking hiervan in een tweede 
gesprek bij u thuis 

C. Verbouwplannen bekijken door een andere bril. Wij willen verbouwen en voor 
levensloopbestendig wonen zijn we te jong. Maar nu we toch iets gaan doen, kunnen we 
misschien wel al anticiperen op de toekomst? Met welke aanpassingen van onze plannen zijn we 
alvast voorbereid op andere levensfases?  
Intakegesprek, schriftelijk advies op hoofdlijnen en bespreking hiervan in een tweede gesprek bij 
u thuis 

Adviesgesprekken, ontwerpen en uitvoering 

D. Ik weet dat mijn huis voldoende mogelijkheden heeft om te kunnen blijven wonen. Kunnen jullie 
een ontwerp maken voor de ideale indeling?  
Advies en ontwerp (altijd vooraf gegaan door C of D)) 

E. Een bewoner van ons huis heeft door een ziekte of aandoening beperkingen of krijgt die in de 
toekomst. Met welke aanpassingen kunnen we blijven wonen?  
Advies en ontwerp (altijd vooraf gegaan door C of D) 

F. Uitvoering van het ontwerp van een verbouwing 
Voorbereiding en uitvoering (altijd vooraf gegaan door E of F) 

G. Overige (maatwerk)vragen 

 

1.7 De community – met wie 
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1.7.1 Een community in cirkels van betrokkenheid 

Een community ontstaat doordat een groep mensen rond een idee bij elkaar komt en dingen samen 
gaat doen. Het is te zien als een netwerk van zelforganiserende mensen, die op basis van een 
gemeenschappelijke agenda, een gemeenschappelijk doel of belang samenwerken door ideeën, 
informatie en andere bronnen te delen. Sleutelwoorden voor een community zijn participatie, 
interactie en gemeenschappelijkheid.  

De mate van betrokkenheid van leden verschilt en kan worden weergegeven door onderstaand 
waardenetwerk. 

 

 

Figuur 1 Het waardenetwerk van betrokkenen rondom een initiatief 

 

In discussies als: wie hebben we nodig? of hebben we alle relevante partijen betrokken? ligt de focus 
meestal op welke expertises betrokken zijn bij het vraagstuk van levensloopbestendig wonen en of 
die allemaal vertegenwoordigd zijn. Om het initiatief van de grond te krijgen is het echter veel 
belangrijker dat een aantal mensen met persoonlijke drive besluiten ervoor te gaan en hun 
schouders eronder te zetten. Hierover meer in paragraaf 1.7.3, de wezenlijke essentiële kern. 
Allereerst een beschrijving van de benodigde vakinhoudelijke kennis:  



                             
 

6 
 

 

1.7.2 Welke ondernemers zijn nodig voor de inhoud? 

De belangrijkste benodigde inhoudelijke kennis komt voort uit de vakgebieden ergotherapie, 
architectuur en (bouwkundig) ontwerpen, uitvoerend bouwen en installatietechniek (domotica). 
Bovendien zal een betrokken ondernemer altijd aantoonbaar gespecialiseerd moeten zijn in 
levensloopbestendigheid binnen zijn vakgebied. Deze kennis moet zoveel mogelijk in de essentiële 
kern vertegenwoordigd zijn.  

De betrokken disciplines hebben elk hun eigen invalshoek in het benaderen van de vraag van de 
klant: 

− Ergotherapeut: Hoe kan de bewoner zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen 
en activiteiten uitvoeren in zijn/haar eigen huis?  

− Een architect, bouwkundige of ruimtelijk ontwerper: wat zijn kenmerken van de huidige woning 
en wat zijn de wensen van de bewoner? En wat zijn richtlijnen of keurmerken waar in het 
ontwerp rekening mee gehouden moet worden ten aanzien van verminderde mobiliteit of 
andere beperkingen. Hoe wordt het mooi?  

− Een (domotica) installateur: met welke (elektronische) voorzieningen kan iemand op een veilige, 
comfortabele en toegankelijke manier (blijven) wonen? 

− Een aannemer heeft de leiding over een bouwproject. Wat zijn de bouwkundige kenmerken van 
de huidige woning en kunnen aanpassingen gerealiseerd worden? Hoe en met wie breng ik een 
plan tot uitvoering? 

Vanuit deze gezamenlijke kennis is het mogelijk om de vraagverhelderingsgesprekken te voeren en 
ook de meeste adviezen te formuleren. Soms zal aanvullend advies nodig zijn. Te denken is aan 
financiële advisering, zeer gespecialiseerde kennis van ziektebeelden, wetgeving of bijzondere 
techniek. Deze zitten dan in de versterkende cirkel van het netwerk. Ze worden in specifieke 
casussen door de essentiële kern gevraagd om mee te doen in een advies of uitvoering en zijn geen 
vast lid van de Expertgroep MKB.  

Daarnaast zullen bij de uitvoering, dus het maken van ontwerpen en de voorbereiding en realisatie 
van verbouwingen vaak aanvullende partijen nodig zijn. Te denken is aan een constructeur, een 
tegelzetter, stukadoor, schilder, liftleverancier of leverancier van gespecialiseerde medische 
hulpmiddelen of andere techniek. Ook kan behoefte zijn aan hoveniers of stratenmakers als tuin en 
toegang ook aangepast moeten worden. Ook deze vakmensen hoeven geen structureel lid van de 
Expertgroep te zijn, maar worden per casus ingehuurd.  

 

1.7.3 De founders en dragers van de organisatie  

Hierboven staat beschreven welke mensen vanuit inhoud lid zijn van de Expertgroep MKB. Maar 
alleen een verzameling mensen met relevante kennis geeft geen nieuwe organisatie. Een deel van de 
leden zal vorm moeten geven aan de organisatie en zorg moeten dragen voor de continuïteit.  

Deze mensen zijn dus ook inhoudelijk deskundig vanuit bovengenoemde vakgebieden, maar dat is 
niet het meest wezenlijk voor die essentiële kern. Het zijn de founders, de echte dragers van het 
initiatief. Mensen die een droom in vervulling willen zien gaan en daar tijd en energie in willen 
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stoppen, zonder dat bij voorbaat precies duidelijk is wat het gaat opleveren. Deze groep zou moeten 
bestaan uit minimaal 4-5 en maximaal ongeveer 8-10 mensen.  

Zij vormen de ontwerpgroep van de organisatie en dragen zorg voor de ontwikkeling van het model, 
de werkafspraken, de juridische vorm, bemensing van het bestuur, ambassadeur juiste partners, etc. 
Zij zijn de verpersoonlijking van de principes en hebben daarin een voorbeeldfunctie.  

Zij zijn dus ook inhoudelijk betrokken bij het maken van adviezen of uitvoeren van projecten op het 
gebied van levensloopbestendig wonen, het liefst zo integraal mogelijk. Hun drijfveren komen voort 
uit het zo goed mogelijk inzetten van hun eigen tijd en capaciteiten voor die grote droom: om 
mensen te stimuleren hun huis levensloopbestendig te maken. 

Samenvattend, de kenmerken van de founders (= ontwerpgroep in het klaverbladmodel) : 

o Kartrekkers, uitdragers van de principes 
o Organisatorisch verantwoordelijk en zorg voor continuïteit 
o Vakinhoudelijke expertise en binding met de materie 
o In staat om de vraagstelling integraal te kunnen analyseren 
o Zien zakelijke kansen 

De positie van leden in de cirkels is uiteraard niet statisch. Het kan zijn dat een organisatie in de 
versterkende cirkel voor een specifieke casus om advies gevraagd wordt, zó betrokken en 
gemotiveerd raakt dat deze ook mee gaat doen in de harde kern om de Expertgroep te dragen. 
Anderzijds kan één van de kartrekkers besluiten om meer afstand te nemen en alleen per casus 
beschikbaar te zijn.  

Tenslotte: in het RAAK-project hebben in totaal ongeveer 12 MKB-ers deelgenomen. Een deel van 
hiervan heeft al aangegeven niet in de kern mee te willen doen. Een deel is ook inhoudelijk wat 
minder betrokken bij de materie en zal waarschijnlijk ook niet mee blijven doen. In de volgende fases 
van ontwikkeling zal duidelijk worden wie uiteindelijk echt de kern blijkt te zijn. (door het toetsen van 
het aanbod aan de toekomstige community wordt dit steeds duidelijker de horizontale achtbaan)  

 

1.8 Organisatie en vorm 

1.8.1 samenhang met coöperatie Zamen en thema energetisch verduurzamen 

In de regio bestaat al enige jaren een coöperatie die zich richt op het toekomstbestendig maken van 
bestaande woningen, namelijk “Zamen –naar een thuis met toekomst-“. Deze coöperatie richt zich 
veelal op het energetisch verduurzamen, maar adviseert ook op het gebied van comfortabel blijven 
wonen. Vanuit de behoefte aan meer kennis van de doelgroep en hun overwegingen op het gebied 
van levensloopbestendigheid hebben in het verleden vanuit Zamen enkele ondernemers het initiatief 
genomen tot de start van het RAAK-project. Een deel van de ondernemers binnen het project is dus 
reeds lid van coöperatie Zamen.  

Organisatorisch heeft het daarom niet de voorkeur om naast Zamen nog een aparte nieuwe 
organisatie op te richten. Daarom zal dit collectief in principe “fuseren” met de coöperatie Zamen. Je 
huis voorbereiden op de toekomst heeft namelijk zowel met energetische duurzaamheid te maken, 
alsook het geschikt maken voor diverse levensfases. Het is een kracht dat Zamen beide expertises in 
huis heeft en kan combineren en gebruik kan maken van hetzelfde bedrijfsbureau.  
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Er is gebleken dat het woningbezitters stimuleert om levensloopbestendigheid te combineren met 
comfort en het energieneutraal maken van de woningv. De bewustwording en het zoeken naar 
informatie in de eerste fase van de klantreis vindt echter meestal plaats vanuit één van beide 
thema’s. Er is een wens om de woning levensloopbestendig wonen te maken óf om energetische 
maatregelen te nemen. In de afwegings- en uitvoeringsfase komt het dan vaak wél tot een 
combinatie van beide thema’s: “als ik dan toch die slaap- en badkamer op de begane grond realiseer, 
kan ik ook kijken naar energiemaatregelen zoals een andere verwarming en meer isolatie”.  

In die eerste bewustwordingsfase is het dus van belang om deze thematisch in te steken: 
energetische duurzaamheid óf blijven wonen. De touchpoints (interacties) en communicatie met de 
doelgroep hebben eigen uitingen binnen de twee gebieden. 
 
Bijvoorbeeld themabijeenkomsten rondom blijven wonen óf verduurzamen. Zelfs is het aan te 
bevelen dat er aparte websites komen voor energetische duurzaamheid én voor 
levensloopbestendigheid. 

 

1.8.2 Organisatorische uitgangspunten van de netwerkorganisatie 

De Expertgroep MKB Levensloopbestendig wonen Limburg is een netwerkorganisatie, een 
samenwerkingsverband van individuele ondernemers. Er zijn geen ambities om er een zelfstandige 
organisatie van te maken, dan wel een zelfstandige fysieke locatie te gaan voeren.  

Onderstaande organisatorische en financiële uitgangspunten zijn/worden uitgewerkt in statuten en 
in een reglement: 

- Ieder lid is inhoudelijk en juridisch verantwoordelijk voor zijn/haar deel van het 
advies/uitvoering.  

- Van ieder lid wordt een bijdrage in tijd en geld gevraagd.  
- De algemene organisatorische kosten (bijvoorbeeld: onderhoud en follow-up website en email, 

bancaire en verzekeringskosten, eventuele softwaresystemen) worden door de leden gedragen.  
- Het bestuur voert statutaire taken uit en krijgt hiervoor financiële dispensatie van de 

maandelijkse bijdrage. 
- Overige taken op het gebied van vertegenwoordiging, regeltaken worden verdeeld onder de 

leden. 
- Tijd en andere kosten voor overleg, deskundigheidsbevordering en uitwisselingen is voor eigen 

rekening van het lid.  
- De in het aanbod genoemde producten en diensten zijn (los van elkaar) kostendekkend.  
- In geval van uitvoering vindt er verrekening plaats aan de klant van de gemaakte advieskosten. 

Nog uit te werken hoeveel.  
 

1.9 De manier van werken (activiteiten in het klaverbladmodel): 
 
 
 

1.9.1 Taken leden Expertgroep MKB 
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De taken van de leden van de Expertgroep zijn te splitsen in twee soorten:  

1) Organisatorisch (de organisatie draaiend houden): 
a. Organisatorisch/bestuurlijk, zoals tijd voor bestuurswerk en –vergaderingen, 

ledenvergaderingen 
b. Organisatorisch voor communicatie (mail beantwoorden, social media, website)  
c. Organisatorisch voor de coördinatie van de aanvragen, verdeling naar de juiste MKB-er, 

bewaken van het proces en de SLA’s en tijden en achteraf evalueren met de klant. Let op: 
dit is geen coördinatie van de inhoud, maar alleen van het proces.  

2) Inhoudelijke uitvoering van de werkzaamheden (ofwel de core business) 
Het gaat hierbij om het voeren van adviesgesprekken, het maken van ontwerpen en uitvoeren 
van verbouwingen. Hierover meer in de volgende paragraaf.  
 
 

1.9.2 Bouwstenen voor de werkwijze vanuit RAAK  

Eerder in het RAAK-onderzoek zijn bouwstenen ontwikkeld van de werkwijze binnen de Expertgroep 
MKB. Hier wordt ingegaan op de kern daarvan. De ontwikkelde instrumenten en beschrijvingen 
worden in een apart document uitgebreid beschreven. Het betreft beschrijvingen van: 

− Het proces van dienstverlening, met de rollen van eenieder, de benodigde documenten en 
tijdsafspraken. Van belang is dat klanten zoveel mogelijk één aanspreekpunt hebben.  

− Hoe het integrale overleg te structureren en vast te leggen. 
− De kwaliteit van de geleverde diensten van de Expertgroep MKB. Het gaat daarbij om: 

o Uitkomstindicatoren, zoals tevredenheid, kwaliteit advies en aantallen 
o Structuurindicatoren, zoals juiste expertise en competenties, procedures en 

informatievoorziening 
o Procesindicatoren, waarin getoetst wordt of de afgesproken stappen gezet zijn 

− Een model voor het voeren van een vraagverhelderingsgesprek bij de klant thuis, met daarin: 
o Voorbereiding 
o Informatie geven 
o Exploreren van het klantperspectief: 

 Achtergrondinformatie m.b.t. samenstelling huishouden, gezondheid 
 Wensen 
 Inzicht in de woonsituatie in gesprek en door rond te lopen (huidig gebruik, veiligheid, 

toegankelijkheid, zelfstandigheid, hulp ontvangen/bieden, comfort, duurzaamheid 
 Budget 

o Adviseren  
o Samen bepalen van doelen of vervolgacties  
o Evalueren en reflecteren 

− Handreiking voor het voeren van integraal overleg van de ondernemers over de casussen.  
 

1.9.3 Overige zaken m.b.t. werkwijze  

Op de gezamenlijk website is informatie te vinden over welke diensten en producten de MKB-groep 
levert, wat de filosofie daarachter is en welke MKB-ers aangesloten zijn. Geïnteresseerden kunnen 
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zich aanmelden via het contactformulier of via de mail. Ook zal er een zelf test of tool te vinden zijn. 
Deze heeft enerzijds als doel om mensen alvast aan het denken te zetten en dus te “empoweren”. 
Anderzijds geeft de test meer inzicht in de specifieke vraag van de geïnteresseerde waardoor intern 
beter te bepalen is wie van de MKB-ers er het beste mee aan de slag zal kunnen.  

De MKB-groep zal, mede op basis van reeds eerder beschreven instrumenten en hulpmiddelen in 
werkprocessen en SLA’s vastleggen: 

• dat een geïnteresseerde binnen een afgesproken termijn antwoord krijgt en van wie 
• dat een klant ingepland wordt bij de ter zake integraal meest deskundige en in de tijd 

beschikbare MKB-er 
• wie de SLA’s en termijnen bewaakt 
• hoe terugkoppeling naar de rest plaatsvindt, wanneer specifiek deskundig advies nodig is en hoe 

dat plaatsvindt (“multidisciplinair overleg”) 
• hoe de overgang en overdracht tussen advies, ontwerp en uitvoering plaatsvindt 
• hoe evaluatie met de klant en binnen de organisatie plaatsvindt  
• hoe contact gehouden wordt met de klant 

 

1.10 Benodigde expertise en competenties van de leden 

De Expertgroep MKB onderscheidt zich van andere initiatiefnemers doordat zij de vragen van de 
klant integraal en vanuit verschillende vakkundige expertises benadert. Om die klantbelofte waar te 
maken, zijn enerzijds afspraken nodig op het gebied van een integrale benadering en samenwerken 
en anderzijds op het gebied van vakinhoudelijke expertise en het bijhouden daarvan. Het gaat om de 
vertaling van de principes naar competenties.  

Om een vraag verhelderend gesprek met een aanvrager te kunnen voeren is uiteraard kennis van het 
thema levensloopbestendig wonen noodzakelijk. Deze kennis kan in de basis voortkomen uit diverse 
vakgebieden, zoals: ergotherapie, architectuur, bouwkundig tekenaar, ruimtelijk ontwerper, 
installatietechniek (elektro, domotica en/of werktuigbouwkundig) of aannemerij. Daarnaast volstaat 
de basiskennis en competenties niet, maar dient de professional zich gespecialiseerd te hebben op 
het gebied van het levensloopbestendig maken van woningen.  

De betrokken disciplines brengen vanuit hun vak eigen kennis en competenties mee. Zie voor 
uitgebreidere beschrijvingen van deze beroepen www.nationaleberoepengids.nl. Heel kort:  

− Ergotherapeut: Kennis van ziektebeelden en beperkingen en motiveren van mensen.  
− Een architect, bouwkundige of ruimtelijk ontwerper: Bouwkundige en esthetische kennis, 

creativiteit, kennis van normen en richtlijnen.  
− Een (domotica) installateur: Kennis van gebruik en techniek van elektronische installaties. 
− Een aannemer heeft de leiding over een bouwproject. Kennis van constructie, samenhangende 

techniek, details en planning.  

De hierboven genoemde gespecialiseerde vakmensen, met bouwkundige of installatietechnische 
kennis, ergotherapie en de ontwerpers hebben in principe voldoende vakkennis om de 
adviesgesprekken bij klanten uitvoeren. In de pilot bleek brede bouwkundige kennis erg waardevol, 
naast communicatieve competenties. (Meer gedetailleerde informatie over de gevoerde 

http://www.nationaleberoepengids.nl/
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klantgesprekken en de evaluatie daarvan, is te vinden in een apart document binnen het RAAK-
project).  

Om de klantvraag goed op te kunnen halen, een juist advies te kunnen geven en zorg te dragen voor 
een correcte uitvoering, dienen alle leden van de Expertgroep MKB te beschikken over bepaalde 
kennis en competenties. Dit is de vertaling van de principes naar eisen aan deskundigheid en 
vaardigheden én het bijhouden daarvan.  

Professioneel expert 

Eén van de principes is Professioneel expert, ofwel iemand die op een bepaald vakgebied zeer 
deskundig is. De competenties die hierbij horen zijn:  

- beroepsmatig opgeleid en/of werkzaam 
- zeer deskundig op ons eigen vakgebied 
- gespecialiseerd in levensloopgeschikt wonen 
- we houden deze kennis up to date 
- Beroepshouding, dus professioneel en volwassen gedrag, we reflecteren ons eigen en elkaars 

gedrag 

In de praktijk betekent dat, dat elk lid over bovenstaande competenties moet beschikken, dan wel 
verkrijgen én deze moet onderhouden. Concrete afspraken:  

- Ieder lid is vakinhoudelijk deskundig en houdt relevante vakkennis aantoonbaar bij. 
- Er wordt een deskundigheidsprogramma georganiseerd en aangeboden, waarbij onderzoek van 

de klantvraag en integrale kennistoepassing centraal staat.  
- Ieder lid is verplicht deel te nemen aan het eigen deskundigheidsprogramma. 

o Dit krijgt de vorm van een certificering en daarmee ook een garantie naar de klant.  
o Dit gaat zowel over integrale inhoudelijke kennis als ook over communicatie & 

gespreksvaardigheden 
- Alle overige bedrijven waar veel/regelmatig mee samen gewerkt wordt, zijn verplicht deel te 

nemen aan (een deel van) het deskundigheidsprogramma.  
 

Integraal maatwerk  

Om integraal maatwerk te kunnen leveren werken, is een vergaande vorm van afstemmen en 
samenwerken nodig. Dat kan niet iedereen. Ook hiervoor zijn competenties geformuleerd: 

• Maatwerk, ofwel toegespitst op de specifieke wensen van de klant 
 Competenties:  

- Wij kunnen heel goed luisteren, dialoog  
- Wij proberen de vraag achter de vraag te achterhalen  
- Het is niet: “u vraagt, wij draaien”. Wij zien de vraag vanuit onze expertise en 

zullen met u het gesprek aangaan als wij denken dat de door u gevraagde 
oplossing geen antwoord zal zijn op uw wens. Uiteraard is het altijd aan u om 
een advies van ons al dan niet op te volgen  

- Wij beschikken over competenties op het gebied van gespreksvoering en het 
aangaan van vertrouwen 

- Wij zijn enthousiast 
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• Integraal, ofwel allesomvattend en één geheel zijnde 
 Competenties:  

- Wij handelen altijd vanuit de overtuiging dat we het vanuit alle invalshoeken 
bekeken hebben  

- Wij kijken niet alleen naar ons eigen vakgebied  
- Wij handelen vanuit de motivatie dat het geheel altijd meer is dan de som der 

delen 
 

Regionaal (community) 

Regionaal, ofwel minse van heej is tenslotte het laatste principe. Dat betekent in de praktijk dat de 
leden afgesproken hebben: 

- Wij wonen of werken in de regio of hebben een aantoonbare band met de regio 
- Wij vinden het belangrijk om banden met onze regio te hebben en te onderhouden  
- Wij hebben een netwerk van deskundige partners in de regio, maar als die de oplossing niet 

kunnen bieden, gaan we op zoek naar de oplossing en die kan dan uiteraard van buiten de regio 
afkomen 

 

Zoals in paragraaf 1.7.2 is omschreven, kunnen in de uitvoering en bij adviezen, ontwerpen en 
uitvoering ook andere bedrijven of personen betrokken zijn. Ook deze partners dienen te handelen 
volgens de principes van de Expertgroep MKB. Dus bovengenoemde vertalingen van de principes 
naar competenties en kennis zullen gebruikt worden bij de selectie van de juiste partners.  

 

1.11 Meervoudige en gedeelde waardes, zowel opbrengsten als investeringen 

Traditionele businessmodellen bevatten een kosten-batenanalyse op basis van geld. In een nieuw 
businessmodel worden meer en andere soorten waarden benoemd en gecombineerd wat leidt tot  
meervoudige en gedeelde waarden.  

Meervoudig betekent dat tegelijk meerdere soorten waarden worden gecreëerd. Bijvoorbeeld 
diverse sociale waardes zoals regie kunnen blijven voeren en langer thuis kunnen blijven wonen, of 
een combinatie van sociale en economische waardes, zoals langer thuis kunnen blijven wonen en 
vermindering van zorgkosten.  

Gedeelde waarde creatie gaat erover dat bronnen en resultaten worden gedeeld, zoals bij de 
samenwerkende ondernemers.  

Tenslotte vindt collectieve waarde creatie plaats als activiteiten gezamenlijk worden bedacht en 
uitgevoerd. 

Aan de hand van doelgroep en leden van de Expertgroep MKB worden de belangrijkste waarden 
uitgelicht.  

1.11.1 voor de doelgroep zelf 

Waardes voor de doelgroep zelf en hun sociale omgeving 
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In paragraaf 1.4 zijn de waarden die de Expertgroep MKB denkt te creëren voor hun doelgroep 
uitgebreid besproken. Omdat het de meest essentiële waarden uit het model zijn, hierbij een kleine 
herhaling:  

1) Een “leefregie-verzekering”  
2) Genieten van comfort vanaf NU 
3) Mooi én slim  
4) In combinatie met budget afgewogen tot een passend professioneel maatwerkadvies  

Deze zaken zijn van waarde voor de doelgroep zelf. Als zij besluiten om hun huis aan te passen en 
daarmee voorbereid te zijn op latere levensfases, heeft dat echter ook waarde voor de mensen in 
hun omgeving en voor hun zorgverleners. Denk ook aan mantelzorgers en mensen met beperkingen 
die in aangepaste huizen ook op bezoek kunnen blijven komen. Een goed voorbeeld van de 
wederkerigheid van waarden.  

Op iets abstracter niveau betekent meer aangepaste huizen ook een beter aanbod aan 
levensloopgeschikte huizen voor de regio, meer mogelijkheden voor mensen om te verhuizen, 
waardoor beweging in de woningmarkt. Langer op een veilige manier zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen heeft ook een positieve invloed op de sociale omgeving. En uiteraard is dat op macro-
economisch niveau positief voor beleidsmakers en verzekeraars.  

 

Investeringen voor de klant (en diens omgeving) 

Hier staat tegenover dat klanten ook iets brengen. Voor een advies, ontwerp of realisatie zal betaald 
moeten worden. Daarnaast kunnen klanten ook feedback geven en door referenties of mond tot 
mond reclame optreden als ambassadeur van de Expertgroep.  
 

1.11.2 (meervoudige) waardes voor de MKB-ers 

Opbrengst van waardes voor de MKB-ers 

Voor de MKB-ers die gaan samenwerken is geld uiteraard een waarde die van belang is. Simpel 
gezegd zullen de rekeningen betaald moeten kunnen worden. Omzetkansen zijn daarom een waarde 
die van belang is. Dit kan vergroting van bestaande omzet zijn of nieuwe omzet. Investeringen en 
opbrengsten zullen in totaal in evenwicht moeten zijn, ongeacht of dat nu om geld of om andere 
waardes gaat.  

Naast geld, zijn er andere waardes die voor de MKB van minstens net zo’n groot belang zijn, zoals  

- exposure: 
− gezamenlijke marketing over thema 
− naar buiten kunnen treden als expert, onderscheidend 
− nieuwe klantgroepen ontmoeten 
− toegang tot (zakelijk) netwerk 
− mede mkb-ers als ambassadeur 
− gezamenlijke klanten als ambassadeur 

- kennis en deskundigheid: 
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− uitwisseling kennis eigen en omliggende vakgebieden 
− ervaringen en feedback van klanten 
− ervaringen en feedback van mede mkb-ers 
− (zakelijk) netwerk, ook via de mede mkb-ers 
− elkaar op de hoogte houden van nieuwste ontwikkelingen, inhoudelijk, politiek of 

regionaal 
− verfrissende blik van andere ondernemers 
− participeren in onderzoeks- of leertrajecten 
− gezamenlijke bijscholing kunnen organiseren 

- tijdsbeparing: 
− gezamenlijke presentaties bij beurzen of anders 
− niet alles zelf hoeven doen, maar ook samen 
− op elkaar ingespeelde samenwerkingspartners 

 

Investeringen voor de MKB-ers 

Uiteraard staan tegenover al deze waardevolle opbrengsten ook investeringen of kosten. Geld, tijd, 
delen van kennis en commitment zijn de belangrijkste.  

Er zal geld ingebracht dienen te worden om het gezamenlijk naar buiten treden te kunnen betalen, 
denk aan website, social media en organisatiekosten zoals boekhouding, bank- en 
verzekeringskosten etc.  

En wat betreft investering in tijd, zijn er varianten denkbaar. Zoals in paragraaf 1.9 omschreven, zijn 
er verschillende soorten taken: 

1) organisatorisch: 
a. besprekingen, coördinatie, vergaderingen, bestuurlijke taken 
b. communicatie en marketing 
c. coördinatie en bewaken klantproces 

 
2) inhoudelijke uitvoering van adviesgesprekken, ontwerpen en uitvoering 

Iedereen zal tijd dienen te investeren in overleg en besprekingen. Of er gekozen wordt voor een 
traditioneel bestuursmodel of nieuwe collectieve varianten daarvan, zal nog bekeken worden. Er kan 
ervoor gekozen worden om alle taken onderling te verdelen. Dan zal de investering van ieder lid dus 
met name in tijd zijn. 

Alle ondernemers zien deze Expertgroep MKB als aanvullend op hun eigen onderneming. Dus het 
risico is zeer reëel dat ondernemers het zo druk hebben dat de focus niet altijd ligt bij de Expertgroep 
en dat afspraken moeilijker nagekomen kunnen worden. Dat betekent uiteraard dat de afspraken 
naar de klant toe ook niet nagekomen kunnen worden en dat de klant ontevreden is, dan wel afhaakt 
dan wel geen ambassadeur wordt. Ook bestaat het risico dat er geen continuïteit zit in het werven 
van nieuwe (potentiële) klanten en dat er dus geen aanvragen komen. En dan is het simpel: geen 
klanten, geen business.  
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Bekeken zal worden hoe hier mee om te gaan en hoe dit te organiseren en faciliteren. Een optie zou 
kunnen zijn om voor de taken inzake marketing, communicatie en bewaker klantproces iemand 
speciaal te benoemen en te betalen. Het lijkt logisch dat dit betalen met name om geld gaat, maar 
bekeken zou kunnen worden of er ook andere waardes mogelijk zijn. Ongeacht wat dat precies 
wordt, zal dit wel door de groep ingebracht moeten worden, denk bijvoorbeeld aan een structurele 
investering in geld.  

 

1.12 Communicatie en marketing 

In de eerste fases van de klantreis ontmoeten klanten de Expertgroep MKB in het platform, via mond 
tot mond reclame of via uitingen in de media. Zij hebben zich laagdrempelig kunnen informeren 
binnen het platform, op andere websites of elders. Vaak hebben ze in het platform al iemand 
ontmoet van de Expertgroep en een dialoog gevoerd.  

Zie nogmaals de afbeelding van de klantreis en de positie van het platform en de Expertgroep MKB 
daarin.  

 

Figuur 2 Touchpoints klantreizen 

 

Een deel van de algemene communicatie en profilering vindt dus plaats in of via het Platform. Iedere 
MKB-er is daar lid van. Het kan gaan om een gesprek, maar MBK-ers zullen hun expertise ook 
aanbieden in lezingen en workshops. Dit gaat nooit om een individuele casus, maar om algemene 
informatie, die mensen uiteraard wel kunnen vertalen naar hun persoonlijke situatie.  
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Via de testtool op de website kan iemand vrijblijvend zijn eigen huis testen. De stappen daarna 
variëren van een adviesgesprek, tot een ontwerp tot volledige uitvoering. Hiervoor kan de 
geïnteresseerde zijn gegevens achterlaten op de site of zelf bellen of mailen.  

Op het moment dat zij zich melden bij de Expertgroep MKB gaat het dus om professioneel advies op 
maat. Om alle informatie heel gericht af te wegen naar hun persoonlijke situatie en wensen en 
daarbij ondersteund worden door experts. Experts die integraal advies geven, waarin alle 
vakgebieden een plek krijgen. 

De vertaling van principes naar boodschappen is de manier waarop de Expertgroep MKB zich 
profileert: 

• De meerwaarde van een levensloopbestendig huis, nu en in de toekomst: 
 Zo lang mogelijk zelf de regie in uw leven houden 
 Een ondersteunend huis in plaats van belemmerend 
 Voorbereid zijn, een gerust gevoel 
 Comfort voor later en zeker ook nu 
 Veiligheid 
 Mooi 

• Hét moment van afweging is als u toch al verbouwplannen hebt, ook voor relatief jongere 
mensen 

• Het is altijd maatwerk: de situatie, het huis en de wensen van de klant zijn het uitgangspunt 
• Alle aangesloten leden zijn experts binnen hun vakgebied, delen hun kennis én houden hun 

kennis bij 
• Alle aangesloten leden kijken en werken integraal; de klant krijgt een compleet advies, dat is 

geborgd in de werkwijze 

 

1.13 Schematisch samengevat Expertgroep MKB 

De beschrijving van de Expertgroep MKB in bovenstaande paragrafen, is hieronder met 
steekwoorden samengevat in het format van het klaverbladmodel.  
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Figuur 3  schematische samenvatting Expertgroep MKB 

 

Bronvermelding 

Particuliere woningbezitters stimuleren voor het levensloopbestendig maken van hun woning. Door 
Jeanne Heijkers, Edwin J.M. Oberjé en Ramon Daniëls, Zuyd Hogeschool. In FMT gezondheidszorg, 
2019-1.  

Memo “Totstandkoming van arrangementen voor woningaanpassingen", Zuyd Hogeschool Eric 
Hamers d.d. 8 september 2017 
 
Uit LANG LEVE(N) UW WONING tussenrapportage van Pieter Oosterhoff, Bob Schouten, Aik 
Verlinden, Rick Waltman, Bouwkunde Nijmegen, 05-05-2019 
 
Publieke raadpleging onder de inwoners van Horst aan de Maas over levensloopbestendig wonen. 
Toponderzoek. 9 mei 2019.  
 
Levensloop bestendig wonen. Wat willen woningbezitters? Jeanne Heijkers, Edwin Oberjé en Ramon 
Daniëls. versie 19-12-2018.  
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Nieuwe Business Modellen – Samen werken aan waardecreatie. Jan Jonker (red.) 2014. Boom 
uitgeverij.  
 


