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Voorwoord  
  
Eindelijk  is  het  dan  zover,  afstuderen  aan  de  universiteit.  Na  vier  jaar  Bouwtechnische  Bedrijfskunde  
in  Heerlen  en  de  stap  naar  de  mastertrack  Real  Estate  Management  &  Development  in  Eindhoven  is  
dit  onderzoek  de  afsluiting  van  deze  periode.  In  dit  onderzoek  heb  ik  gewerkt  aan  het  inzichtelijk  
maken  van  bouworganisatievormen  bij  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  voor  de  realisatie  van  
nieuwbouw.  Tijdens  deze  periode  ben  ik  intensief  bezig  geweest  met  zorgvastgoed  en  ben  ik  
gefascineerd  geraakt  door  de  problematiek  die  hiermee  samenhangt.  
  
Graag  wil  ik  een  aantal  personen  en  organisaties  bedanken  voor  hun  bijdrage  aan  het  mogelijk  
maken  van  mijn  afstudeeronderzoek.  Om  te  beginnen  wil  ik  mijn  afstudeerbegeleiders  mevrouw  Van  
de  Ven  en  de  heer  Mol  van  de  Technische  Universiteit  Eindhoven  en  Ron  van  de  Molengraft  van  de  
Zorggroep  bedanken.  Daarnaast  gaat  mijn  dank  uit  naar  de  Zorggroep  voor  het  bieden  van  de  
mogelijkheid  om  binnen  hun  organisatie  aan  mijn  afstudeeronderzoek  te  werken.  In  het  bijzonder  
bedank  ik  de  collega's  van  de  afdeling  Bouw  &  Huisvesting  waar  ik  dagelijks  mee  gewerkt  heb  en  die  
mij  wegwijs  gemaakt  hebben  in  zorgvastgoedland.  
Verder  wil  ik  de  personen  en  organisaties  bedanken  die  aan  mijn  interviews  meegewerkt  hebben.  
Door  de  tijd  die  zij  voor  mij  vrijgemaakt  hebben,  heb  ik  mijn  kennis  op  het  gebied  van  zorgvastgoed  
kunnen  vergroten  en  een  brede  kijk  op  deze  materie  kunnen  ontwikkelen.  Dankzij  de  praktijkkennis  
van  deze  partijen  heb  ik  mijn  model  kunnen  opstellen.  
Daarnaast  wil  ik  natuurlijk  mijn  familie  en  vriendin  bedanken  voor  hun  steun  en  hulp  tijdens  mijn  
afstuderen.    
  
Het  was  een  leerzame  tijd!  
  
  
  
Raoul  Dols  
  
Sittard,  17  mei  2011  
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Samenvatting  
  
Verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  hebben  de  afgelopen  jaren  veel  veranderingen  doorgemaakt.  Zo  
zijn  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  zelf  verantwoordelijk  geworden  voor  alle  aspecten  van  de  
bedrijfsvoering  en  wordt  op  basis  van  de  geleverde  zorg  een  vergoeding  verkregen  in  de  vorm  van  de  
zogenaamde  ZZP's  (Zorg  Zwaarte  Pakketten).  Ook  op  het  gebied  van  vastgoed  zijn  de  instellingen  zelf  
verantwoordelijk  geworden  voor  het  vastgoed  dat  men  in  portefeuille  heeft.  Op  dit  moment  worden  
de  kosten  voor  het  vastgoed    nog  steeds  gedekt  op  basis  van  nacalculatie,  maar  er  zal  in  de  komende  
jaren  gewerkt  worden  naar  de  invoering  van  de  Normatieve  Huisvestingscomponent  (NHC).  Deze  
vergoeding  is  gekoppeld  aan  de  ZZP's  die  door  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstelling  geleverd  worden.  
Dit  betekent  dat  er  geen  vergoeding  is  voor  het  vastgoed  wanneer  er  geen  zorg  geleverd  wordt.  
Parallel  hieraan  worden  er  plannen  gemaakt  voor  het  doorvoeren  van  het  verder  scheiden  van  
wonen  en  zorg.  Dit  betekent  dat  de  cliënt  zo  nodig  thuis  de  zorg  wordt  verleend.  Wanneer  het  wel  
nodig  is  dat  de  cliënt  in  een  verpleeg-‐  of  verzorgingshuis  moet  worden  opgenomen,  zal  deze  cliënt  de  
huisvesting  zelf  moet  betalen.  De  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  fungeren  dan  als  verhurende  
partij  voor  de  huisvesting  van  de  cliënt.  Met  deze  wijzigingen  in  het  systeem  verandert  ook  de  markt  
waarin  de  zorginstellingen  opereren.  Was  het  in  het  oude  systeem  zo  dat  de  verpleeg-‐  en  
verzorgingsinstellingen  bij  het  realiseren  van  nieuwbouw  verplicht  waren  om  met  een  traditionele  
bouworganisatievorm  te  werken  en  bij  hoge  uitzondering  in  bouwteam  verband,  heeft  men  nu  de  
keuze  uit  alle  mogelijkheden  die  er  op  de  markt  zijn.  Op  deze  mogelijkheden  richt  dit  onderzoek  zich  
dan  ook.  De  daarbij  behorende  doelstelling  is:  
  
Een  model  ontwikkelen  waarmee  uiteengezet  wordt  welke  mogelijkheden  verpleeg-‐  en  
verzorgingsinstellingen  hebben  voor  bouworganisatievormen  bij  hun  nieuwbouwopdrachten.  Uit  
het  model  moet  blijken  wat  de  meest  voor  de  hand  liggende  bouworganisatievorm  is  voor  een  
investering  in  vastgoed  binnen  het  strategisch  beleid  van  de  organisatie.  
  
In  dit  kader  is  er  (literatuur)onderzoek  gedaan  naar  de  verschillende  bouworganisatievormen,  de  
veranderingen  waar  de  zorg  aan  onderhevig  is  en  welke  invloed  deze  veranderingen  hebben  op  het  
vastgoed  dat  bij  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  in  portefeuille  is.  Door  middel  van  interviews  
met  verschillende  partijen  uit  verschillende  disciplines  in  de  vastgoedpraktijk  is  een  koppeling  
gemaakt  met  de  bevindingen  uit  de  praktijk  en  het  theoretisch  kader  dat  opgesteld  is  vanuit  de  
literatuur.  
  
De  eerste  verandering  in  de  zorg  die  invloed  heeft  op  het  vastgoed  is  de  extramuralisering  van  de  
zorg.  De  zorg  wordt  zoveel  mogelijk  buiten  de  deuren  van  de  instelling  verleend.  De  zorg  wordt  voor  
zover    als  dit  mogelijk  is,  bij  de  cliënten  thuis  geleverd  waardoor  er  minder  capaciteit  nodig  is  dan  
voorheen.  Echter  zal  door  de  bevolkingsopbouw  tot  2040  het  aantal  ouderen  toenemen  waardoor  
overall  de  zorgvraag  zal  stijgen.  Een  volgende  verandering  is  dat  er  een  kwaliteitsverbetering  wordt  
doorgevoerd  in  de  zorg  en  de  huisvesting  van  de  mensen.  Zo  worden  de  meerpersoonskamers  
afgeschaft  en  wordt  er  in  de  instellingen  een  sfeer  gecreëerd  die  herkenbaar  en  huiselijk  is  voor  de  
cliënten.  Daarnaast  zullen  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  naast  de  huidige  cliënten  een  
toename  gaan  zien  van  cliënten  die  kort  verblijven  bij  de  instelling  in  verband  met  herstel  na  
bijvoorbeeld  een  operatie.  Verder  wordt  er  gewerkt  aan  kleinschaligheid  binnen  de  zorg:  niet  meer  
de  grote  instellingsterreinen  waar  grote  verpleeg-‐  en  verzorgingshuizen  op  te  vinden  zijn,  maar  kleine  
woongroepen  die  midden  in  de  samenleving  staan  en  die  veel  op  een  normale  thuissituatie  lijken.  
Door  deze  veranderingen  hebben  de  zorginstellingen  een  grote  vastgoedopgave  die  in  veel  gevallen  
gerealiseerd  zal  worden  door  middel  van  nieuwbouw.  
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Voor  de  realisatie  van  nieuwbouw  zijn  voor  dit  onderzoek  verschillende  bouworganisatievormen  
uitgewerkt.  Allereerst  is  er  gekeken  naar  de  fasering  van  de  levenscyclus  van  een  vastgoedobject,  
zodat  inzichtelijk  gemaakt  kan  worden  wat  er  in  de  verschillende  fases  gebeurt  en  wat  bepaalde  
bouworganisatievormen  omvatten.  Uit  de  verschillende  opbouwen  en  uitwerkingen  is  een  ideale  
fasering  gevormd  die  in  onderstaande  figuur  terug  te  vinden  is.  
  

  
  
Vervolgens  zijn  de  verschillende  bouworganisatievormen  uitgewerkt  en  is  er  een  selectie  gemaakt  
welke  bouworganisatievormen  geschikt  kunnen  zijn  voor  de  realisatie  van  nieuwbouw  bij  verpleeg-‐  
en  verzorgingsinstellingen.  Voor  de  overgebleven  bouworganisatievormen,  zoals  deze  in  
onderstaande  tabel  zijn  opgenomen,  zijn  factoren  geselecteerd  die  belangrijk  zijn  voor  de  keuze  van  
een  bouworganisatievorm.  Deze  factoren  met  de    
bouworganisatievormen  zijn  uitgewerkt  in  de  onderstaande  tabel.  
  

Abstractieniveau  vraagstelling

Invloed  opdrachtgever  tijdens  proces

Snelheid  gehele  proces  (tijd)

Stimulering  van  innovatie

Vastgoedkennis  aanwezig

Economisch  meest  gunstig  (geld)

Rekening  houden  met  levenscyclus

Traditioneel   -‐-‐ ++ -‐-‐ -‐-‐   ++ +   -‐
Bouwteam   -‐-‐ ++ + -‐   ++ -‐   -‐
Management  Contracting   -‐-‐ ++ ++ -‐ + ++   -‐
Design  &  Build ++ + ++ + + -‐   -‐
Brochureplan   -‐ -‐-‐ ++ -‐-‐   + +   -‐
Turnkey ++ -‐ + + + +   -‐
DB(F)(M)(O) ++ -‐-‐ -‐ ++   -‐ ++ +   
  
De  uitgangpunten  uit  deze  tabel  zijn  verwoord  en  uitgewerkt  voor  de  verpleeg-‐  en  
verzorgingsinstellingen  specifiek.  Dit  is  gedaan  met  behulp  van  inbreng  uit  de  interviews  met  
vertegenwoordigers  uit  de  praktijk.  De  belangrijkste  bevindingen  uit  de  interviews  waren  dat  de  
verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  hun  kennis  en  expertise  op  vastgoedgebied  moeten  vergroten.  
Wanneer  dit  binnen  de  organisatie  niet  mogelijk  is,  moet  er  meer  gebruik  worden  gemaakt  van  de  
kennis  die  er  bij  de  marktpartijen  aanwezig  is.  De  vraagstelling  naar  de  marktpartijen  zou  naar  een  
hoger  abstractieniveau  moeten,  dit  houdt  in  dat  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  hun  eisen  
voor  een  gebouw  opzetten  als  gewenste  prestaties  en  het  bedrijfsproces  dat  er  gevoerd  moet  
worden  in  plaats  van  een  gedetailleerd  functioneel  en  technisch  uitgewerkte  vraagstelling.  De  
marktpartijen  hebben  meer  kennis  en  expertise  om  tot  een  technische  en  functionele  uitwerking  van  
de  gewenste  prestaties  te  komen.  Verder  moet  het  zorgvastgoed  couranter  gemaakt  worden  
waardoor  risico's  kleiner  worden.  De  invloed  van  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  moet  met  
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name  in  het  begin  van  het  proces  heel  groot  zijn  omdat  hier  bepaald  moet  worden  wat  de  
uitgangspunten  voor  het  vastgoedobject  moeten  zijn.  Daarnaast  moeten  verpleeg-‐  en  
verzorgingsinstellingen  oog  hebben  voor  de  hele  levenscyclus  van  een  gebouw  en  inzicht  hebben  in  
de  prestaties  van  de  gebouwen  in  de  totale  portefeuille.  
Deze  uitgangspunten  zijn  verwerkt  in  het  model  waarin  de  factoren  verwoord  zijn  en  aan  de  hand  
van  een  kleurcodering  is  bepaald  welke  bouworganisatievormen  het  meest  geschikt  zijn  voor  de  
realisatie  van  nieuwbouw  bij  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen.  Het  model  is  hieronder  te  vinden.  
  
Conclusie  
Uit  het  model  op  de  volgende  pagina  blijkt  dat  twee  bouworganisatievormen  goed  geschikt  zijn  voor  
de  realisatie  van  nieuwbouw  bij  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen.  Deze  bouworganisatievormen  
zijn  Design  &  Build  en  Turnkey.  
  
Design  &  Build  en  Turnkey  zijn  geschikte  bouworganisatievormen  omdat  de  zorginstelling  één  partij  
contracteert  die  verantwoordelijk  is  voor  ontwerp  en  realisatie.  Het  verschil  tussen  Design  &  Build  en  
Turnkey  is  dat  bij  Turnkey  het  gebouw  sleutelklaar  wordt  opgeleverd,  dit  wil  zeggen  ook  ingericht.  Bij  
Design  &  Build  is  dit  niet  het  geval.  De  contractering  van  de  partij  gebeurt  op  basis  van  een  
programma  van  eisen  waarin  prestaties  geformuleerd  zijn,  dus  op  een  hoog  abstractieniveau.  De  
gecontracteerde  partij  is  verantwoordelijk  voor  de  vertaling  van  de  gestelde  prestaties  naar  een  
gebouw.  Op  deze  manier  wordt  een  innovatieve  uitwerking  gestimuleerd.  Door  de  uitwerking  bij  de  
opdrachtnemer  te  leggen  maakt  de  zorginstelling  tevens  gebruik  van  de  kennis  die  bij  deze  partij  
aanwezig  is.  Het  nadeel  van  het  contracteren  van  één  partij  is  dat  er  minder  concurrentie  is,  
waardoor  de  prijs  mogelijk  hoger  uit  zal  vallen.  De  invloed  van  de  opdrachtgever  is  kleiner  aangezien  
de  invulling  van  de  uitwerking  bij  de  opdrachtnemer  wordt  gelegd.  Echter  is  de  invloed  aan  het  begin  
van  het  proces  er  wel  door  middel  van  het  opstellen  van  het  programma  van  eisen.  Een  ander  
minpunt  van  deze  bouworganisatievormen  is  het  feit  dat  de  gecontracteerde  partij  alleen  
verantwoordelijk  is  voor  het  ontwerp  en  de  realisatie  en  de  overige  fases  in  de  levenscyclus  de  
verantwoordelijkheid  van  de  zorginstelling  zijn.    
  
Aanbevelingen  voor  verder  onderzoek  ten  aanzien  van  het  model:  
  
Andere  bouworganisatievormen  brengen  echter  ook  andere  risicoverdelingen  met  zich  mee.  
Interessant  is  om  te  onderzoeken  hoe  de  risicoverdeling  binnen  de  verschillende  
bouworganisatievormen  zou  zijn  en  welke  gevolgen  dit  heeft  voor  de  kosten  en  de  verhoudingen  van  
de  betrokken  partijen.  Het  model  zou  op  dit  punt  uitgebreid  kunnen  worden.  Door  dergelijk  
onderzoek  kan  een  goed  afgewogen  keuze  gemaakt  worden  met  betrekking  tot  de  juiste  
bouworganisatievorm.  
  
Dit  onderzoek  heeft  zich  gericht  op  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen,  de  focus  kan  verlegd  
worden  door  hetzelfde  onderzoek  uit  te  voeren  voor  ziekenhuizen.  Deze  instellingen  hebben  minder  
vastgoedobjecten  in  portefeuille  maar  dit  is  veel  specifieker  en  veel  duurder  vastgoed.  Het  model  zou  
hier  op  aangepast  kunnen  worden,  waardoor  hetzelfde  onderzoek  in  een  andere  situatie  wellicht  
andere  uitkomsten  naar  voren  brengt.  
  
Vanuit  het  oude  systeem  had  een  zorginstelling  het  vastgoed  altijd  in  eigendom  en  waren  er  weinig  
huursituaties.  Nu  deze  markt  meer  volwassen  gaat  worden  en  huren  van  vastgoed  mogelijk  is,  kan  
onderzoek  uitwijzen  wat  de  mogelijkheden  zijn  om  een  zorgorganisatie  te  hebben  zonder  dat  het  
vastgoed  in  eigendom  is.  Het  model  zou  aangevuld  kunnen  worden  met  huursituaties  die  
voortkomen  uit  de  realisatie  van  nieuwbouw.  
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1 Aanleiding  
  

Zoals  dit  citaat  duidelijk  maakt  is  er  de  afgelopen  jaren  veel  veranderd  en  zal  er  de  komende  jaren  
nog  veel  veranderen  in  de  manier  van  bekostiging  van  de  zorg.  In  de  zorgsector  was  het  tot  2007  zo,  
dat  instellingen  als  ziekenhuizen,  inrichtingen,  verpleeg-‐  en  verzorgingshuizen  geen  risico  liepen  op  
hun  vastgoedbeleid  en  hun  investeringsbeslissingen.  Het  toenmalige  "kapitaallastenbeleid"  voorzag  
erin  dat  de  kapitaallasten  van  het  vastgoed  van  de  instellingen  (bestaande  uit  afschrijvingen  op  
investeringen  in  vastgoed,  inventaris  en  de  rente)  vergoed  werden  op  basis  van  de  "Wet  
Ziekenhuisvoorzieningen  (WZV)".  Op  basis  van  nacalculatie  van  de  genormeerde  gebouwoppervlakte  
werden  de  kosten  vergoed.  In  deze  vergoeding  werd  geen  rekening  gehouden  met  de  
bezettingsgraad,  geleverde  diensten,  noodzaak  etc.  
  
   De  toenmalig  minister  van  Volksgezondheid,  Welzijn  en  Sport  (VWS),  Hans  Hoogervorst  
(2003-‐2007),  vond  dit  geen  gewenste  situatie  meer,  omdat  dit  beleid  niet  bevorderlijk  zou  zijn  voor  
een  ondernemend  bestuur  van  zorginstellingen.  Klantgerichtheid,  doelmatige  bedrijfsvoering  en  
innovatief  vastgoedbeheer  waren  zijn  doestellingen.  De  minister  heeft  in  2005  een  plan  
gepresenteerd  om  het  beleid  te  veranderen.  Om  deze  veranderingen  mogelijk  te  maken  is  met  
ingang  van  1  januari  2006  de  "Wet  ziekenhuisvoorzieningen  (WZV)"  vervangen  door  de  "Wet  
Toelating  Zorginstellingen  (WTZi)".  Om  de  veranderingen  die  ontstaan  door  het  vervangen  van  de  
wet  soepeler  te  laten  verlopen  is  er  een  overgangsperiode  ingesteld  van  2006  tot  2012.  
    
   De  veranderingen  hielden  onder  andere  in  dat  het  “kapitaallastenbeleid”  werd  afgeschaft.  In  
plaats  daarvan  is  er  voor  AWBZ-‐instellingen  de  “prestatiebekostiging”  gekomen,  waar  in  de  toekomst  
de  "normatieve  huisvestingscomponent"  (NHC)  aan  gekoppeld  gaat  worden  als  vergoeding  voor  het  
vastgoed.  Er  heeft  een  verandering  plaatsgevonden  van  een  beleid  waarin  alles  vergoed  werd  op  
basis  van  nacalculatie,  naar  een  beleid  waarin  prestaties  worden  vergoed.  De  "Algemene  Wet  
Bijzondere  Ziektekosten  (AWBZ)"  is  een  volksverzekering  voor  ziektekosten.  Het  gaat  om  kosten  die  
hoog  kunnen  oplopen  en  de  eigen  zorgverzekering  niet  vergoedt.  Iedereen  die  in  Nederland  woont  of  
werkt  is  verplicht  verzekerd  voor  de  AWBZ  (ministerie  VWS,  2010).  Deze  zorgzwaartebekostiging  
houdt  in  dat  de  zorg  en  services  die  geleverd  worden  in  concrete  verhandelbare  producten,  
zogenaamde  “ZorgZwaartePakketten  (ZZP)”,  met  een  bepaalde  prijs  in  de  markt  gezet  moeten  
worden.  Een  ZZP  is  een  nauwkeurige  omschrijving  van  de  zorg  die  iemand  nodig  heeft  en  krijgt  in  de  
voor  die  persoon  geldende  situatie.  Een  ZZP  wordt  aan  iemand  toegewezen  door  het  "Centrum  
Indicatiestelling  Zorg  (CIZ)".  In  2010  zijn  er  52  ZZP's  geformuleerd  die  toegewezen  kunnen  worden,  in  
bijlage  I  zijn  de  tien  ZZP's  voor  de  V&V  zorg  opgenomen.  In  de  toekomst  zal  aan  de  ZZP  de  al  eerder  
genoemde  NHC  gekoppeld  worden.  De  vergoeding  voor  de  huisvesting  maakt  dan  deel  uit  van  de  
vergoeding  voor  de  geleverde  zorg  (de  prestatie).  De  totale  vergoeding  die  een  instelling  voor  een  
geleverde  ZZP  gaat  ontvangen  bestaat  dan  uit  een  deel  vergoeding  voor  de  zorg  die  men  levert  en  uit  
een  deel  dat  de  huisvestingkosten  van  de  cliënten  vergoedt.  Beide  vergoedingen,  zowel  voor  de  zorg  
als  voor  de  huisvesting,  zullen  vastgestelde  bedragen  zijn  en  niet  meer  situatieafhankelijk.  
  
   De  overgang  van  de  bekostiging  van  het  vastgoed  op  basis  van  nacalculatie  naar  het  systeem  
van  de  integrale  ZZP-‐tarieven  heeft  als  gevolg  dat  instellingen  een  meer  strategisch  vastgoedbeleid  
moeten  gaan  voeren.  Voor  het  verkrijgen  van  investeringskapitaal  moest  in  de  voormalige  WZV  wel  
een  lange  termijn  huisvestingsplan  opgesteld  worden,  maar  dit  plan  was  met  name  op  het  
huisvestingsvraagstuk  gericht.  Met  een  meer  strategisch  vastgoedbeleid  wordt  in  deze  context  

"De  markt  voor  zorgvastgoed  is  sterk  in  ontwikkeling,  maar  nog  niet  volwassen."  (Wentges,  
februari  2011)  
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bedoeld  het  opstellen  van  lange  termijn  huisvestingsplannen,  afwegingen  voor  het  al  dan  niet  in  
bezit  hebben  van  het  vastgoed  en  afwegingen  van  manieren  waarop  het  vastgoed  gefinancierd  
wordt,  aangezien  er  met  investeringen  in  vastgoed  en  de  exploitatie  grote  bedragen  gemoeid  zijn.  
Tevens  blijkt  uit  onderzoek  van  de  Raad  voor  de  Volksgezondheid  en  Zorg  (2007)  dat  de  
huisvestinglasten  van  zorginstellingen  tussen  de  10,2%  en  18,8%  van  het  jaarlijkse  budget  uitmaken.  
Dit  lijkt  niet  veel  maar  het  zijn  lasten  waar  een  instelling  tussen  de  30  tot  50  jaar  aan  vast  zit.  In  de  
huisvestinglasten  kan  niet  zo  gemakkelijk  gesneden  worden  als  in  de  voedings-‐  of  loonkosten.  Dit  kan  
verstrekkende  gevolgen  hebben  voor  de  prijs  van  de  zorg  die  geleverd  wordt,  omdat  de  investering  
voor  een  groot  deel  met  vreemd  vermogen  gefinancierd  wordt.  Bovendien  moet  alles  bekostigd  
worden  door  middel  van  de  ZorgZwaartePakketten.  Door  het  instellen  van  de  
zorgzwaartebekostiging  zal  er  ook  meer  concurrentie  ontstaan  op  het  gebied  van  prijs  en  kwaliteit  
tussen  de  instellingen  onderling.  Als  gevolg  hiervan  is  het  rendement  op  vastgoed  in  deze  situatie  
opeens  heel  belangrijk  geworden.  Zo  kan  het  vastgoed  en  de  locatie  die  men  bezit  verkocht  worden,  
waardoor  er  een  boekwinst  gecreëerd  zou  kunnen  worden.  Daarnaast  kan  men  ervoor  kiezen  het  
vastgoed  te  huren  waardoor  deze  (meestal  grote)  post  van  de  balans  verdwijnt,  wat  weer  een  
voordelig  effect  kan  hebben  op  de  financiële  situatie  van  de  organisatie.  Echter  bestaat  de  kans  dat  
met  de  komst  van  de  nieuwe  verslagleggingregels  binnen  ongeveer  twee  jaar  dit  voordeel  verdwijnt.  
De  huurcontracten  zullen  dan  wel  vermeld  moeten  worden  op  de  balans.  
  
Bij  het  zelf  verantwoordelijk  worden  voor  het  vastgoed  van  de  zorginstelling,  moet  er  goed  
nagedacht  worden  op  welke  manier  (abstractieniveau  en  gestelde  eisen)  de  vraag  naar  een  
vastgoedobject  aan  de  markt  gesteld  wordt.  Er  zijn  bijvoorbeeld  verschillende  
bouworganisatievormen  die  allemaal  een  andere  invloed  kunnen  hebben  op  de  vastgoedportefeuille  
van  een  zorginstelling.  De  meeste  bouworganisatievormen  hebben  een  traditionele  opzet.  Met  een  
traditionele  opzet  wordt  hier  bedoeld  dat  de  betrokkenen  in  het  proces  voor  het  tot  stand  komen  
van  een  vastgoedobject  niet  geïntegreerd  samenwerken.  Een  architect  krijgt  de  opdracht  om  een  
ontwerp  te  maken  en  wanneer  het  ontwerp  met  de  daarbij  behorende  stukken  gereed  zijn,  wordt  
door  de  opdrachtgever  een  aannemer  geselecteerd  voor  de  realisatie.  Terwijl  er  voor  de  instellingen  
waarschijnlijk  mogelijkheden  zijn  om  op  een  voor  hun  gunstigere  manier,  met  betrekking  tot  de  te  
investeren  tijd,  kennis  en  financiële  middelen,  hun  vastgoedvraagstuk  te  realiseren.  Er  moet  
gestreefd  worden  naar  een  bouworganisatievorm,  zoals  hieronder  geformuleerd  is  door  het  
ministerie  van  Volksgezondheid,  Welzijn  en  Sport.  

Om  een  dergelijke  bouworganisatievorm  op  te  zetten  is  niet  alleen  inzicht  vereist  in  de  levenscyclus  
van  een  object,  maar  bijvoorbeeld  ook  in  de  bedrijfsprocessen  en  ontwikkelingen  binnen  de  
gezondheidszorg.  Deze  zaken  moeten  duidelijk  zijn,  omdat  er  bij  de  verschillende  
bouworganisatievormen  het  programma  van  eisen  specifieker  opgesteld  moet  worden  in  vergelijking  
met  de  traditionele  manier.  Bovendien  heeft  de  opdrachtgever  dan  minder  invloed  op  het  proces.  
Bij  andere  bouworganisatievormen  horen  andere  standaard  algemene  voorwaarden,  voor  zover  er  
standaarden  opgesteld  zijn.  De  essentie  is  dat  er  altijd  goed  gelet  moet  worden  op  de  verdeling  van  
de  verantwoordelijk-‐  en  aansprakelijkheden  (Bruggeman  et  al.,  2010).  
Door  al  deze  veranderingen  in  het  aanbieden  van  de  zorg  zelf,  maar  ook  in  het  vastgoedproces  daar  
omheen,  hebben  de  zorginstellingen  veel  vlakken  waarop  hun  kennis  vergroot  moet  worden.  Met  
het  verrichten  van  dit  onderzoek  wordt  situatiegebonden  een  helpende  hand  geboden  voor  het  
vinden  van  de  meest  voor  de  hand  liggende  bouworganisatievorm  om  het  vastgoed  te  realiseren  
voor  de  verpleeg-‐  en  zorginstellingen.    

“Elke  bouworganisatie-‐  en  contractvorm,  die  wezenlijk  bijdraagt  aan  integrale  huisvestingsoplossingen,  
waarbij  de  nadruk  ligt  op  exploitatieoptimalisatie  en  waarvoor  de  prijsvorming  in  een  vroeg  stadium  
van  voorbereiding  geschiedt  via  een  transparante  en  objectieve  vorm  van  aanbesteding  in  lijn  met  een  
van  de  toepasselijke  aanbestedingsreglementen.”  (VWS,  2005)  

"De  overheidsregulering  in  deze  sector  was  bijna  Oost-‐Europees."  (Jagersma,  februari  2011)  
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1.1   Doelstelling  
  

  
  
1.2     Probleemstelling
  

  
  
1.3   Deelvragen  
1. Wat  is  de  omvang  van  de  zorg  en  het  vastgoed  bij  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen?  
2. Welke  veranderingen  hebben  plaats  gehad  in  het  zorgbeleid  en  bekostiging?  
3. Welke  bouworganisatievormen  zijn  er  en  wat  zijn  de  belangrijkste  kenmerken  van  deze  vormen  

voor  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen?  
4. Welke  praktijkervaringen  worden  vastgesteld  aan  de  hand  van  de  interviews?  
5. Hoe  is  het  model  ontwikkeld  en  opgezet?  
6. Wat  zijn  de  meest  geschikte  bouworganisatievormen  op  basis  van  het  model?    

  
1.4   De  Zorggroep  
Het  onderzoek  is  uitgevoerd  bij  "De  Zorggroep"  ,  voluit  "Stichting  Zorggroep  Noord-‐  en  Midden-‐
Limburg".  Binnen  de  organisatie  is  samengewerkt  met  de  afdeling  "Bouw  en  Huisvesting"  die  deel  uit  
maakt  van  "Facilitaire  Zaken".  De  Zorggroep  is  actief  in  Noord-‐  en  Midden-‐Limburg  en  heeft  het  
werkgebied  opgeknipt  in  vijf  regio's.    
  
De  vijf  regio's  zijn  ieder  verantwoordelijk  voor  het  beleid  in  de  regio.  Dit  moet  echter  wel  
gecommitteerd  zijn  aan  het  gehele  beleid  van  De  Zorggroep.  Deze  eigen  verantwoordelijkheid  geldt  
ook  met  betrekking  tot  het  huisvestingsbeleid.  De  afdeling  "Bouw  en  Huisvesting"  fungeert  als  
adviserende  en  ondersteunende  dienst  voor  de  regio's  bij  het  realiseren  van  het  vastgoed,  het  
onderhoud  en  aan-‐  en  verbouwingen.  
De  Zorggroep  biedt  een  breed  scala  aan  diensten  aan  in  de  regio's.  De  volgende  kengetallen  (2009)  
zijn  op  De  Zorggroep  van  toepassing:  
  
Omzet  totaal   €  282.5  miljoen   Medewerkers   8.829  
Balanstotaal   €  202  miljoen   FTE's   4.835  
      waarvan  gebouwen+grond   €  68.5  miljoen   Vrijwilligers   2.700  
           
Cliënten  intramuraal   2.801   Cliënten  Groene  Kruis  JGZ  (cons.)   64.410  
Cliënten  extramuraal   5.296   Cliënten  Groene  Kruis  Kraamzorg   5.167  
  

Hoe  kan  een  model  ontwikkeld  worden  waarmee  duidelijk  wordt  welke  bouworganisatievorm  het  
beste  past  bij  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  die  als  opdrachtgever  fungeren  bij  het  realiseren  
van  nieuwbouwprojecten  binnen  het  strategisch  beleid  van  de  instelling?  
  

Een  model  ontwikkelen  waarmee  uiteengezet  wordt  welke  mogelijkheden  verpleeg-‐  en  
verzorgingsinstellingen  hebben  voor  bouworganisatievormen  bij  hun  nieuwbouwopdrachten.  Uit  het  
instrument  moet  blijken  wat  de  meest  voor  de  hand  liggende  bouworganisatievorm  is  voor  een  
investering  in  vastgoed  binnen  het  strategisch  beleid  van  de  instelling.  
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1.5   Onderzoeksopzet  
Dit  onderzoek  wordt  ingevuld  door  literatuuronderzoek  en  interviews.  Aan  de  hand  van  de  
literatuurstudie  zullen  de  veranderingen  in  de  zorgsector  toegelicht  worden,  evenals  de  verschillende  
bouworganisatievormen  met  de  daarbij  behorende  punten.  De  interviews  worden  gebruikt  om  na  te  
gaan  hoe  de  zorginstellingen  en  verschillende  marktpartijen  tegenover  de  verschillende  
bouworganisatievormen  staan  voor  de  realisatie  van  nieuwbouw  bij  verpleeg-‐  en  
verzorgingsinstellingen,  om  inzicht  te  krijgen  wat  voor  de  instellingen  belangrijke  criteria  zijn.  Uit  de  
interviews  en  de  literatuurstudie  zal  het  managementmodel  gevormd  worden.  Deze  wordt  
gevalideerd  en  bijgesteld,  totdat  er  een  definitieve  versie  is  ontstaan.  Aan  het  definitieve  model  
zullen  enkele  conclusies  verbonden  worden  en  aanbevelingen  worden  gedaan.  
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1.6   Afbakening  
Op  de  hieronder  volgende  manieren  is  het  onderzoek  afgebakend:  

 Dit  onderzoek  richt  zich  vooral  op  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen,  maar  kan  
gegeneraliseerd  worden  naar  instellingen  waarbij  het  vastgoed  ook  door  de  normatieve  
huisvestigingscomponent  vergoed  gaat  worden.  De  overige  instellingen  (zoals  ziekenhuizen,  
een  deel  van  de  GGZ-‐zorg  e.d.)  in  het  gezondheidszorgstelsel  zullen  niet  meegenomen  
worden  in  het  onderzoek.  

 Bij  het  selecteren  van  een  bouworganisatievorm  wordt  er  vanuit  gegaan  dat  het  een  
nieuwbouwsituatie  betreft.  

 Het  onderzoek  wordt  beredeneerd  vanuit  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen,  omdat  
deze  instellingen  het  vastgoed  in  eigendom  hebben  of  wanneer  het  een  huursituatie  betreft  
er  optimaal  in  moeten  functioneren.  

 Het  onderzoek  is  gebaseerd  op  de  Nederlandse  wet-‐  en  regelgeving,  omdat  deze  in  andere  
landen  niet  van  toepassing  is  en  niet  lijken  op  de  Angelsaksische  wet-‐  en  regelgeving  waar  
veel  standaarden  voor  geïntegreerde  contracten  zijn  opgesteld.  Sommige  standaarden  zullen  
wel  op  Angelsaksische  wet-‐  en  regelgeving  gebaseerd  zijn,  deze  zullen  echter  aangepast  
moeten  worden  wanneer  ze  in  Nederland  toegepast  zullen  worden.    
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2 Verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  en  vastgoed  
  
In  dit  hoofdstuk  wordt  ingegaan  op  de  verdeling  van  de  zorg  in  Nederland.  Daarna  wordt  uiteengezet  
wat  de  omvang  is  van  de  zorgsector  en  de  rol  van  vastgoed  hierin.  Als  laatste  wordt  er  specifiek  
gekeken  naar  het  vastgoed  dat  verpleeg-‐    en  verzorgingsinstellingen  in  portefeuille  hebben.  
  
2.1 Verdeling  zorgsector  
Het  zorgaanbod  bestaat  uit  alle  instellingen  en  praktijken  die  medische  zorg  bieden.  Dit  zijn  
instellingen  die  gericht  zijn  op  genezing  en/of  herstel  van  mensen.  Deze  instellingen  behoren  tot  de  
cure  sector,  bijvoorbeeld  ziekenhuizen  en  fysiotherapeuten.  De  instellingen  die  gericht  zijn  op  het  
verzorgen  van  mensen  vormen  de  care  sector.  Tot  de  care  sector  behoren  onder  andere  de  
verzorgings-‐  en  verpleeghuizen  en  de  thuiszorg  (CBS,  2010).  De  scheiding  dat  een  instelling  tot  de  
cure  of  de  care  sector  behoort  is  niet  heel  strikt.  Zo  behoren  de  instellingen  binnen  de  geestelijke  
gezondheidszorg  tot  beide  sectoren,  doordat  ze  zowel  mensen  verzorgen  als  genezen.  
  
2.2 Omvang  zorgsector  
In  de  Nederlandse  samenleving  neemt  de  zorgsector  een  belangrijke  positie  in.  Iedereen  komt  op  de  
een  of  andere  manier  met  de  zorg  in  aanraking.  Om  een  goede  inschatting  te  krijgen  van  de  omvang  
van  de  zorg  wordt  in  onderstaande  tabel  onder  andere  het  aantal  instellingen  en  het  aantal  
werknemers  gepresenteerd.  
  
Tabel  1  Omvang  gezondheidszorg  (CBS,  2010)  peildatum  2008  

     Totaal Acad. Ziekenh. Alg. ziekenh. Cate. Ziekenh. GGZ GHZ Ouderen-  
en thuiszorg 

Ondernemingen aantal 1.010 8 79 27 97 151 648 
Totaal werknemers aantal 893.980 68.060 184.190 15.910 81.380 153.500 390.940 
Totaal FTE aantal 558.600 52.790 125.650 11.410 61.560 96.280 210.910 

         
Materiële vaste activa  
op balans mln euro 28.162 3.604 8.990 746 2.780 3.941 8.101 

Investeringen  
grond en terreinen mln euro 129 3 41 1 21 17 46 

Investeringen 
 gebouwen mln euro 3.513 309 1.139 61 410 513 1.081 

  
Wanneer  er  gekeken  wordt  naar  het  aantal  ondernemingen  zijn  er  geen  bijzonderheden  te  
constateren  bij  de  academische  ziekenhuizen,  algemene  ziekenhuizen,  categorale  ziekenhuizen  (dit  
zijn  ziekenhuizen  waar  zorg  wordt  aangeboden  voor  een  bepaalde  ziekte  of  aandoening,  zoals  een  
astmakliniek  of  een  oogziekenhuis),  geestelijke  gezondheidszorg  (GGZ)  en  gehandicaptenzorg,  als  er  
rekening  wordt  gehouden  met  de  spreiding  over  het  land.  Bij  de  ouderen-‐  en  thuiszorg  valt  het  grote  
aantal  instellingen  op  van  648.  Dit  grote  aantal  is  te  verklaren  door  het  feit  dat  er  in  de  ouderen-‐  en  
thuiszorg  nog  veel  kleinere  ondernemingen  actief  zijn.  Dat  het  om  kleinere  ondernemingen  gaat  
wordt  duidelijk  wanneer  er  gekeken  wordt  naar  het  gemiddeld  aantal  FTE  dat  er  binnen  een  
onderneming  is.  Bij  de  ouderen-‐  en  thuiszorg  is  het  gemiddeld  aantal  FTE  per  onderneming  325,  bij  
een  GGZ  instelling  is  dit  634  en  bij  een  algemeen  ziekenhuis  1590.  Wanneer  er  naar  het  totaal  aantal  
mensen  gekeken  wordt  dat  in  de  zorg  werkzaam  is,  zijn  dit  er  bijna  900.000.  De  Nederlandse  
beroepsbevolking  bestaat  uit  ongeveer  7.500.000  mensen,  dus  ongeveer  12%  van  de  Nederlandse  
beroepsbevolking  is  werkzaam  bij  een  zorginstelling.  Ter  vergelijking,  in  het  onderwijs  zijn  bijna  
520.000  mensen  werkzaam,  wat  neerkomt  op  ongeveer  7%  van  de  beroepsbevolking  (CBS,  2010).    
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In  het  tweede  deel  van  tabel  1  is  het  geïnvesteerde  vermogen  in  de  materiële  vaste  activa  
(gebouwen,  terreinen  en  installaties)  te  zien.  Hierbij  moet  opgemerkt  worden  dat  met  name  bij  de  
ziekenhuizen  de  installaties  een  groot  deel  van  de  kosten  voor  hun  rekening  nemen.  Als  er  naar  de  
investering  gekeken  wordt,  is  er  te  zien  dat  er  voor  ruim  7  miljard  euro  aan  investeringen  gedaan  
werd  in  2008.  Met  een  totale  omzet  in  de  bouwnijverheid  van  91  miljard  is  de  zorgsector  voor  bijna  
8%  verantwoordelijk  voor  deze  omzet.    
  
Er  zijn  dus  grote  bedragen  gemoeid  met  de  zorg  en  er  werken  veel  mensen  in  deze  sector.  Dit  alles  
moet  echter  ook  betaald  worden,  in  tabel  2  is  te  zien  wie  de  zorg  betaalt  en  hoeveel  dit  is  per  hoofd  
van  de  bevolking.  
  
Tabel  2  Financiering  zorgsector  (CBS,  2010)  peildatum  2009  

In  tabel  2  is  te  zien  dat  de  overheid  (Rijk,  
provincies  en  gemeente)  ruim  69,5  miljard  
euro  aan  zorg  heeft  uitgegeven(som  van  de  
eerste  drie  kopjes  in  de  tabel).  Door  de  
burgers  (in  de  vorm  van  de  verzekeringen)  
en  overige  financiers  (bedrijven,  instellingen  
en  buitenlandse  bronnen)  is  ruim  14  miljard  
euro  uitgegeven  aan  de  zorg.  Deze  14  
miljard  is  ongeveer  17%  van  de  totale  
uitgaven,  voor  de  overige  83%  draait  de  
overheid  op.    
  
Als  er  gekeken  wordt  naar  de  zorguitgaven  
per  hoofd  van  de  bevolking  is  dit  ruim  5000  
euro,  wat  14,7%  van  het  BBP  is.  Met  deze  
cijfers  ligt  Nederland  qua  prijs  kwaliteit  

verhouding  internationaal  gezien  op  de  grens  van  gemiddeld  tot  boven  gemiddeld.  Wanneer  er  
alleen  naar  de  kosten  gekeken  wordt,  scoort  Nederland  Europees  gezien  licht  bovengemiddeld  
(Plexus  &  BKB,  2010).  In  Duitsland  en  Zwitserland  wordt  het  meeste  per  hoofd  van  de  bevolking  
uitgegeven  aan  gezondheidszorg.  
  
2.3 Werkzaamheden  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  
In  de  zorgsector  wordt  bijna  altijd  gesproken  over  V&V-‐instellingen  (verpleeg  &  verzorging),  maar  
wat  is  het  verschil  in  de  verleende  zorg  tussen  verpleging  en  verzorging?  De  Rijksoverheid  en  de  
zorgwebsite  van  de  overheid  "KiesBeter.nl"  (2011)  leggen  het  als  volgt  uit:  "Zowel  de  verpleeghuizen  
als  de  verzorgingshuizen  verlenen  zorg  in  een  beschutte  of  beschermde  woonomgeving,  dit  houdt  in  
dat  de  mensen  leven  in  een  woonruimte  van  de  instelling,  hier  houdt  de  gelijkenis  ook  op.".  
  
Verzorgingshuizen  verlenen  volgens  de  Rijksoverheid  (2011)  zorg  en  huisvesting  aan  cliënten  die  niet  
meer  zelfstandig  kunnen  wonen  en  voor  zichzelf  kunnen  zorgen,  ook  niet  met  hulp  van  naasten,  
mantelzorg  of  thuiszorg.  De  cliënten  kunnen  in  een  verzorgingshuis  wonen  en  hulp  krijgen  bij  het  
wassen,  naar  bed  gaan,  aankleden  en  eten.  Er  bestaan  ook  situaties  dat  een  cliënt  alleen  
dagverzorging  krijgt  in  het  verzorgingshuis  en  's  avonds  naar  de  eigen  woning  gaat.  Tevens  zijn  er  
situaties  dat  een  cliënt  voor  korte  tijd  wordt  opgenomen.  De  behandelende  arts  in  een  
verzorgingshuis  is  de  huisarts  van  de  cliënten.  
  
Verpleeghuizen  daarentegen  zijn  volgens  de  Rijksoverheid  (2011)  bedoeld  voor  intensieve  zorg  of  
zware  medische  behandelingen.  Een  verzorgingshuis  kan  daarvoor  naar  een  verpleeghuis  verwijzen.  
Het  betekent  niet  dat  u  altijd  in  een  verpleeghuis  (intramuraal)  moet  worden  opgenomen.  Een  
verpleeghuis  kan  ook  ergens  anders  (extramuraal)  zorg  en  behandeling  leveren,  bijvoorbeeld  in  een  

Financiering zorg 2009 

Bron Bedrag (x mln.) 

Overheid  €             12.155  

Zorgverzekeringswet  €             34.433  

AWBZ  €             23.028  

Aanvullende zorgverzekering  €               3.280  

Eigen betalingen  €               7.826  

Overige financieringsbronnen  €               3.087  

Totaal financieringsbronnen  €             83.809  

  
Kerncijfers 2009 

Uitgaven per hoofd van de bevolking  €               5.069  

Uitgaven als percentage van het BBP 14,7% 
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verzorgingshuis,  in  een  woonzorgcentrum,  hospice  of  zorgsteunpunt.  De  medische  behandeling  blijft  
de  verantwoordelijkheid  van  het  verpleeghuis.  Naast  de  reguliere  zorg  biedt  het  verpleeghuis  ook  
kortdurende  zorg,  om  bijvoorbeeld  een  mantelzorger  te  verlichten  of  voor  herstel  na  een  
ziekenhuisopname.  Een  verpleeghuis  beschikt  voor  het  uitvoeren  van  de  werkzaamheden  over  een  
grote  diversiteit  aan  zorgprofessionals.    
  
2.3.1 Cliënten  
De  cliënten  van  de  V&V-‐instellingen  zijn  mensen  die  verschillende  "zwaarte"  zorg  nodig  hebben.  
Deze  "zwaarte"  van  zorg  loopt  van  mensen  die  enige  begeleiding  nodig  hebben  in  een  beschutte  
woonomgeving,  omdat  ze  niet  meer  zelfstandig  kunnen  wonen  tot  cliënten  die  een  ernstige  
lichamelijke  aandoeningen  hebben  en  hierdoor  een  specifieke  en  intensive  verzorging  en  begeleiding  
nodig  hebben  in  een  beschermende  woonomgeving.  Deze  cliënten  zijn  permanent  aanwezig  bij  de  
instelling  en  zullen  meestal  niet  meer  terugkeren  naar  een  zelfstandige  woonsituatie.  Daarnaast  zijn  
er  cliënten  die  voor  korte  duur  (meestal  2  tot  6  maanden)  bij  een  instelling  verblijven,  dit  zijn  
bijvoorbeeld  cliënten  die  een  medische  ingreep  hebben  gehad  en  voor  de  revalidatie  niet  thuis  
kunnen  verblijven  en  therapeutische  begeleiding  nodig  hebben.  De  andere  groep  cliënten  die  voor  
korte  duur  verblijven  zijn  mensen  in  een  terminale  levensfase,  die  hierin  intensieve  verzorging  nodig  
hebben.  
Tabel  3  Bevolkingsprognose  (CBS,  2010)  

Kerncijfers  bevolkingsprognose 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar 23,9% 23,7% 22,8% 22,1% 21,4% 21,4% 21,6% 21,7% 21,7% 21,6% 
Leeftijdsgroepen 20 tot 65 jaar 61,1% 60,9% 59,4% 58,2% 56,9% 55,0% 53,3% 52,6% 53,2% 53,9% 
Leeftijdsgroepen 65 jaar en ouder 15,0% 15,3% 17,8% 19,7% 21,7% 23,6% 25,1% 25,6% 25,1% 24,5% 

In  Tabel  3  is  de  ontwikkeling  van  de  Nederlandse  bevolking  te  zien  zoals  deze  geprognosticeerd  is  
door  het  CBS  tot  2050.  Het  grootste  deel  van  de  cliënten  voor  de  V&V-‐instellingen  bestaat  uit  de  
groep  65  jaar  en  ouder.  De  tabel  laat  een  groei  van  deze  groep  zien  tot  2040,  daarna  wordt  deze  
weer  kleiner.  
  
2.4 Het  vastgoed  
Binnen  de  verpleeg-‐    en  verzorgingsinstellingen  zijn  uiteenlopende  vastgoedobjecten  aanwezig.  Uit  
de  Zorgatlas  van  Nederland  gepubliceerd  door  het  ministerie  van  VWS  blijkt  dat  de  V&V-‐instellingen  
in  2009  in  totaal  479  verpleeghuizen,  1131  verzorgingshuizen  en  290  gecombineerde  huizen  hadden.  
In  totaal  beschikken  de  V&V-‐instellingen  samen  over  1900  vastgoedobjecten,  afgezien  van  het  
vastgoed  dat  aanwezig  is  ter  ondersteuning  van  het  bedrijfsproces  of  overige  zorgactiviteiten  die  
aangeboden  worden.  Ter  vergelijking  hebben  we  in  Nederland  met  alle  categorieën  bij  elkaar  114  
ziekenhuizen.  Welke  vastgoedobjecten  aanwezig  zijn  binnen  een  organisatie  is  vooral  afhankelijk  van  
de  omvang  van  de  organisatie,  de  zorg  die  aangeboden  wordt  en  hoe  verschillende  functies  
gecombineerd  zijn.  Daarnaast  is  de  naamgeving  binnen  de  V&V-‐instellingen  voor  eenzelfde  soort  
object  niet  altijd  gelijk.  Het  nu  volgend  overzicht  beschrijft  de  woonvormen  die  een  V&V-‐instelling  in  
portefeuille  kan  hebben.  Er  is  een  hoog  abstractieniveau  aangehouden  om  de  typering  van  het  
vastgoed  zo  uniform  mogelijk  te  houden,  de  typering  is  afkomstig  uit  een  rapport  van  de  Stichting  
Architectenonderzoek  Gebouwen  Gezondheidszorg  (STAGG,  2000).  
  
2.4.1 Verzorgd  wonen  
Deze  woonvorm  bestaat  uit  levensloopbestendige  woningen  met  de  aanwezigheid  van  een  
zorginstelling  met  24-‐uurs  zorgdienst  in  de  directe  omgeving.  Levensloopbestendig  wil  zeggen  dat  
men  in  principe  het  hele  leven  zelfstandig  in  de  woning  kan  blijven  wonen.  Hiervoor  is  rekening  
gehouden  met  de  inrichting  en  het  ontwerp,  zoals  een  slaap-‐  en  badkamer  op  de  begane  grond  en  
drempelloze  vloeren.  Een  V&V-‐instelling  is  dan  geen  eigenaar  van  het  complex,  maar  is  aanwezig  in  
een  ruimte  in  het  complex  en  verleent  van  daaruit  de  zorg,  hier  kan  een  dagverzorging  of  een  
ontmoetingsruimte  opgenomen  zijn.  Deze  complexen  zijn  in  de  praktijk  vaak  eigendom  van  een  
corporatie,  omdat  deze  net  als  de  zorginstellingen  een  maatschappelijke  doelstelling  hebben.  
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Daarnaast  zijn  de  woningen  in  een  dergelijk  complex  nauwelijks  te  onderscheiden  van  "normale"  
appartementen  waardoor  de  corporatie  deze  ook  aan  (nog)  niet  hulpbehoevende  mensen  kan  
verhuren.  Ook  zijn  er  investeerders  die  complexen  in  portefeuille  hebben.  Het  zorgvastgoed  wordt  
door  steeds  meer  beleggers  als  een  interessante  optie  gezien  door  de  vergrijzing  in  Nederland.  
Verder  kan  de  zorgvoorziening  uitgebreid  zijn  met  bijvoorbeeld  een  fysiotherapeut  of  apotheek.  De  
woningen  zijn  zodanig  van  opzet  dat  het  verkrijgen  van  zorg  in  de  eigen  woning  geen  probleem  is.  Er  
is  de  mogelijkheid  tot  het  verkrijgen  van  extramurale  verzorging,  verpleging  en  begeleiding  en  
afhankelijk  van  het  aangeboden  dienstenpakket  zelfs  hotel-‐  en  welzijnsdiensten.  Het  gaat  meestal  
om  een  geclusterd  complex,  zoals  een  woonzorgcomplex  (WoZoCo)  voor  ouderen.  
  
2.4.2 Beschermd  wonen  
Deze  woonvorm  biedt  intensievere  vormen  van  zorg  in  een  zo  gewoon  mogelijke  omgeving.  Bij  deze  
vorm  moet  gedacht  worden  aan  kleinschalig  wonen  voor  mensen  met  bijvoorbeeld  dementie.  De  
groepen  per  wooneenheid  omvatten  6  tot  8  personen.  Binnen  de  woonvorm  is  er  24  uur  per  dag  
toezicht  en  begeleiding  mogelijk.  De  bewoners  beschikken  zowel  over  privéruimten  (slaap/zitkamer)  
als  over  gemeenschappelijke  ruimten  (keuken,  gezamenlijke  woonkamer  en  tuin)  en  zorgruimten.  De  
woningen  zijn  vaak  in  groepen  geschakeld  om  een  efficiënte  personele  bezetting  te  hebben.  Het  
vastgoed  is  in  deze  opzet  meestal  eigendom  van  de  V&V-‐instelling  en  door  de  zorgindicatie  van  de  
bewoners  wordt  via  de  AWBZ  de  zorg  en  huisvesting  betaald.  Dat  het  bezit  van  deze  
woonvoorzieningen  veelal  bij  de  zorginstellingen  ligt,  heeft  ermee  te  maken  dat  het  om  erg  specifiek  
vastgoed  gaat  waar  de  alternatieve  aanwendbaarheid  vrij  laag  van  is.  Het  vastgoed  is  volledig  
ingericht  ter  ondersteuning  van  het  zorgproces.    
  
2.4.3 Intramuraal  wonen  
Deze  woonvorm  bestaat  uit  de  traditionele  verzorgings-‐  en  verpleeghuizen  waar  wonen,  zorg,  
toezicht,  dienstverlening,  behandeling  en  verpleging  op  één  plaats  worden  aangeboden.  De  
bewoners  zijn  niet  meer  in  staat  om  in  enige  vorm  van  zelfstandigheid  te  leven.  Net  als  bij  beschermd  
wonen  wordt  er  hier  geprobeerd  om  de  cliënten  een  eigen  slaap/zitkamer  aan  te  bieden  in  plaats  van  
kamers  waar  meer  dan  één  persoon  op  verblijft.  Hierover  in  de  paragraaf  trends  meer.  
  
2.4.4 Trends  
Door  veranderde  maatschappelijke  opvattingen,  onderzoek,  streven  naar  betere  kwaliteit  en  de  
noodzaak  om  kosten  te  besparen  zijn  er  een  aantal  trends  in  de  sector  van  verpleeg-‐  en  
verzorgingsinstellingen  waar  te  nemen.    
  
De  eerste  trend  is  de  toenemende  extramuralisering,  wat  inhoudt  dat  ouderen  steeds  vaker  de  zorg  
aan  huis  krijgen,  dus  in  hun  eigen  woonsituatie  en  niet  meer  in  de  instelling  zelf  wonen.  De  overheid  
zet  steeds  meer  in  op  het  scheiden  van  wonen  en  zorg,  er  wordt  gestreefd  naar  het  zoveel  mogelijk  
beperken  van  het  onderbrengen  van  cliënten  in  een  verzorgings-‐  of  verpleeghuis.  De  cliënten  moeten  
de  zorg  die  men  nodig  heeft  in  de  eigen  woning  krijgen.  Het  verlenen  van  zorg  bij  de  mensen  thuis  is  
goedkoper  in  vergelijking  met  het  wonen  in  de  instelling,  omdat  de  instelling  hiervoor  geen  vastgoed  
hoeft  te  bezitten.  Het  scheiden  van  wonen  en  zorg  is  al  een  langlopend  proces.  De  overheid  is  hier  in  
1980  al  mee  gestart,  dit  heeft  geresulteerd  in  een  grote  afname  van  de  capaciteit  van  de  
verzorgingshuizen.  Vanaf  2000  is  er  wel  een  groei  geweest  van  de  capaciteit  van  de  verpleeghuizen,  
zoals  blijkt  uit  onderzoek  van  Plexus  en  BKB  (2010)  en  de  cijfers  van  het  CBS  (2010).  De  oorzaak  van  
de  gegroeide  capaciteit  is  dat  de  mensen  langer  thuis  wonen  en  thuis  zorg  krijgen  en  op  latere  
leeftijd  met  meer  complicaties  naar  een  instelling  toekomen.  Relatief  gezien  zijn  er  minder  ouderen  
die  gebruik  maken  van  intramurale  zorg,  maar  het  aantal  ouderen  is  toegenomen  en  hiermee  de  
vraag.  Om  de  extramuralisering  verder  doorgang  te  laten  vinden  is  er  de  afgelopen  jaren  ingezet  op  
het  zogenaamde  "volledig  pakket  thuis".  Het  "volledig  pakket  thuis"  houdt  in  dat  de  mensen  de  
volledige  zorg  thuis  wordt  aangeboden.  Het  aanbieden  van  deze  zorg  is  niet  altijd  mogelijk  in  
bestaande  woningen.  De  zorginstellingen  hebben  dan  ook  al  dan  niet  met  hulp  van  corporaties  
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levensloopbestendige  woningen  gerealiseerd  in  de  directe  omgeving  van  een  zorgleverende  
instantie,  zodat  de  mensen  wel  de  zorg  volledig  aan  huis  kunnen  krijgen.  Het  tweede  effect  van  de  
toenemende  extramuralisering  is  dat  de  cliënten  midden  in  de  samenleving  blijven  wonen  en  
functioneren,  wat  resulteert  in  een  hogere  kwaliteitsbeleving  (Plexus  &  BKB,  2010).  
  
Een  tweede  trend  die  ook  gericht  is  op  
de  kwaliteitsbeleving,  is  het  vergroten  
van  het  aantal  eenpersoonskamers  en  
het  afbouwen  van  het  aantal  
meerpersoonskamers  bij  intramurale  
instellingen.  Door  het  grotere  gevoel  
van  privacy,  het  makkelijker  kunnen  
ontvangen  van  bezoek  en  het  
neerzetten  van  eigen  spullen  en/of  
meubilair  is  het  gevoel  van  kwaliteit  
danig  vergroot.  In  1992  was  nog  maar  
35%  van  de  kamers  eenpersoons,  dit  is  
gestegen  naar  een  percentage  van  79%  
in  2007.  In  dezelfde  periode  is  het  aantal  kamers  waar  5  of  6  personen  op  verbleven  gedaald  van  10%  
naar  nagenoeg  0%.  In  figuur  1  is  de  samenstelling  van  de  kamers  te  zien.  (Plexus  &  BKB,  2010).  
Tevens  wordt  er  meer  naar  de  leefwereld  van  de  cliënt  gekeken  met  betrekking  tot  de  inrichting.  
Zoals  al  aangegeven  kunnen  de  cliënten  de  kamer  waarin  ze  verblijven  enigszins  zelf  inrichten.  
Daarnaast  zijn  de  algemene  ruimtes  waar  de  cliënten  leven,  als  het  gaat  om  psychogeriatrische  
cliënten  (bijvoorbeeld  dementerende),  zodanig  ingericht  dat  een  omgeving  ontstaat  die  de  cliënten  
herkennen  uit  hun  jeugd,  omdat  door  hun  aandoening  deze  het  beste  onthouden  wordt.  Er  wordt  
voor  de  inrichting  dus  vanuit  het  cliëntbeeld  gedacht  in  plaats  vanuit  eigentijdse  standaarden  
(Verbraeck  &  Van  der  Plaats,  2008).  
  
Als  derde  trend  is  de  ontgroening  van  belang.  Deze  trend  is  "gevaarlijk"  voor  het  op  peil  houden  van  
het  niveau  van  de  zorg  zoals  blijkt  uit  de  publicatie  van  Adriaan  Wirtz,  manager  werkgeverszaken  bij  
ActiZ  (2008).  Hij  geeft  hierin  aan  dat  door  de  toenemende  vergrijzing  er  een  groter  beroep  gedaan  zal  
worden  op  de  zorg.  Echter  door  het  kleiner  aantal  jongeren  dat  er  is,  worden  er  minder  mensen  
opgeleid  die  als  "handen  aan  het  bed"  kunnen  functioneren.  Dit  fenomeen  wordt  de  ontgroening  in  
de  zorg  genoemd.  
  
Als  vierde  blijkt  uit  onderzoek  van  PCkwadraat  (2010)  dat  er  in  de  toekomst  vaker  een  beroep  gedaan  
zal  worden  op  kort  verblijf  in  een  zorginstelling.  Hier  zal  een  ander  soort  vastgoed  en  een  ander  soort  
inrichting  ervan  nodig  zijn.  Deze  vorm  van  verblijf  zal  plaats  hebben  in  de  zogenaamde  "zorghotels".  
Hier  kan  voor  een  bepaalde  tijd  zorg  met  verblijf  worden  aangevraagd.  
  
De  laatste  trend  is  het  toenemen  van  de  mogelijkheden  voor  kleinschalig  wonen.  Dit  zijn  
wooneenheden  waar  6  tot  8  ouderen  met  elkaar  een  huishouden  vormen  en  waar  op  deze  manier  
een  huiselijke  sfeer  ontstaat.  Er  wordt  geprobeerd  deze  vorm  van  wonen  zoveel  mogelijk  gewoon  in  
de  wijk  te  doen.  Zo  houden  de  bewoners  contact  met  de  samenleving  en  is  het  beter  voor  de  
alternatieve  aanwendbaarheid  van  het  vastgoed  indien  de  zorginstelling  het  gebouw  niet  meer  nodig  
heeft.  Vaak  is  er  een  situatie  waar  verschillende  kleinschalige  wooneenheden  bij  elkaar  of  zelfs  aan  
elkaar  gekoppeld  zijn.  Dit  wordt  gedaan  om  de  inzet  van  het  personeel  zo  efficiënt  mogelijk  te  laten  
zijn.  In  2005  waren  er  4442  plaatsen  in  kleinschalige  woonvormen,  dit  aantal  is  gegroeid  naar  
ongeveer  10.830  plaatsen  in  2010  (Platform  Kleinschalig  Wonen,  2010).  

Figuur  1  Samenstelling  kamers  
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2.5 Conclusie  
De  gezondheidszorg  is  een  belangrijke  sector  in  Nederland,  niet  alleen  vanwege  de  zorg  voor  de  
mensen,  maar  ook  voor  de  werkgelegenheid.  Van  de  beroepsbevolking  is  12%  actief  in  de  
gezondheidszorg.  Tevens  gaat  er  veel  geld  om  in  de  gezondheidszorg,  per  jaar  wordt  er  ongeveer  
5000  euro  per  hoofd  (tabel  2)  van  de  bevolking  uitgegeven  aan  zorg.  Van  deze  kosten  komt  83%  voor  
rekening  van  de  overheid.    
   De  bouwwereld  haalt  ongeveer  8%  van  hun  omzet  uit  opdrachten  van  de  zorg.  In  totaal  zijn  
er  in  Nederland  1900  verpleeg-‐  en  verzorgingshuizen.  De  clientèle  voor  de  V&V-‐instelling  zal  tot  2040  
blijven  stijgen.  De  ouderen  (65+)  maken  volgens  de  prognoses  25,6%  uit  van  de  bevolking  in  2040.  
Vanaf  2040  gaat  het  aantal  ouderen  weer  afnemen  en  inherent  daaraan  het  aantal  cliënten  voor  de  
instellingen.  De  investeringen  in  vastgoed  worden  minimaal  voor  30  jaar  gedaan  en  oplopend  tot  50  
jaar.  De  alternatieve  aanwendbaarheid  van  het  vastgoed  gaat  een  steeds  belangrijkere  rol  spelen.  
Het  vastgoedeigendom  voor  de  lichte  zorg,  die  in  zelfstandige  woningen  verleend  kan  worden,  is  
steeds  minder  in  het  bezit  van  de  instellingen.  Hiervoor  wordt  samenwerking  gezocht  met  
corporaties  of  andere  investeerders.  Voor  de  zwaardere  zorg  is  het  vastgoed  veelal  in  eigendom  
vanwege  de  specifieke  aard  van  het  vastgoed.  Daar  komt  bij  dat  vastgoed  niet  tot  de  core-‐business  
van  de  zorginstellingen  hoort.  De  vraag  is  echter  of  dit  zo  zal/moet  blijven  wanneer  er  rekening  
gehouden  wordt  met  de  veranderingen  in  het  beleid.  
  
Trends  die  gedefinieerd  kunnen  worden,  zijn:  

 Extramuralisering  
 Kwaliteitsverbetering  
 Ontgroening  
 Kort  verblijf  voor  herstel  
 Kleinschalig  wonen  

  
Deze  trends  hebben  op  verschillende  manieren  invloed  op  het  vastgoed  en  de  
bouworganisatievormen  en  zullen  verwerkt  worden  in  het  model.  Zo  zorgt  de  toenemende  
extramuralisering  ervoor  dat  er  steeds  meer  zorg  bij  de  mensen  thuis  verleend  wordt.  Bij  een  
gelijkblijvend  aantal  cliënten  zou  dit  betekenen  dat  er  minder  intramurale  capaciteit  nodig  is.  Echter  
met  de  toename  van  het  aantal  oudere  tot  2040  zal  er  een  waarschijnlijke  uitbreiding  van  de  
capaciteit  nodig  zijn.  Deze  capaciteit  van  intramurale  zorg  gaat  gepaard  met  een  
kwaliteitsverbetering  van  de  zorg,  waarin  onder  andere  de  meerpersoonskamers  worden  
afgebouwd.  Daarnaast  wordt  de  intramurale  zorg  meer  in  kleinschalige  woongroepen  gerealiseerd  
wat  anders  is  dan  de  grote  instellingsterreinen  die  er  voorheen  gerealiseerd  werden.  Verder  zullen  er  
cliënten  voor  kort  verblijf  naar  de  zorginstelling  komen  voor  revalidatie.  Dit  korte  verblijf  vraagt  een  
ander  soort  vastgoed  dan  de  intramurale  zorg.  
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3 Zorgbeleid  en  veranderingen  
  
In  dit  hoofdstuk  zal  duidelijk  worden  wat  er  de  afgelopen  jaren  veranderd  is  in  het  zorgbeleid  en  de  
bekostiging,  wat  het  doel  is  van  de  veranderingen  en  welke  gevolgen  deze  veranderingen  hebben  op  
de  manier  van  werken  van  de  zorginstellingen.  Eerst  zal  de  gehele  zorgsector  worden  belicht  om  
vervolgens  op  het  gebied  van  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  dieper  in  te  gaan.  
  
3.1 Het  oude  beleid  
Tot  2006  was  de  Wet  Ziekenhuisvoorzieningen  (WZV)  van  kracht,  deze  wet  is  verder  uitgelegd  in  de  
paragraaf  "Veranderde  wetgeving",  waarin  het  zogenoemde  bouwregime  is  opgenomen.  Het  
bouwregime  regelde  dat  de  toelating  om  bouwplannen  te  mogen  realiseren  aangevraagd  moest  
worden  bij  het  ministerie  van  Volksgezondheid,  Welzijn  en  Sport  (VWS).  Instellingen  dienden  hun  
bouwplannen  in  bij  het  College  Bouw  Zorginstellingen  (CBZ),  waar  de  plannen  getoetst  werden  aan  
de  gestelde  kaders.  Indien  het  CBZ  een  vergunning  afgaf  en  de  bouwinvestering  binnen  het  budget  
van  het  ministerie  van  Volksgezondheid,  Welzijn  en  Sport  (VWS)  paste,  kon  de  zorgaanbieder  starten  
met  de  bouw.  Er  werd  op  dat  moment  geld  vrijgemaakt  binnen  de  jaarrekening  van  de  Nederlandse  
Zorgautoriteit  (NZA),  waar  de  instelling  het  vrijgemaakte  bedrag  kon  opvragen.  Zorginstellingen  
hadden  geen  zorgen  over  de  kapitaallasten  van  het  nieuwe  gebouw,  omdat  na  afgifte  van  de  
vergunning  de  kapitaallasten  volledig  werden  vergoed  via  nacalculatie,  mits  het  binnen  het  budget  
gerealiseerd  was.  Deze  nacalculatie  hield  in  dat  de  instellingen,  wanneer  het  gebouw  binnen  de  
gestelde  kaders  gerealiseerd  werd,  jaarlijks  de  rente  en  de  afschrijving  vergoed  kregen  ongeacht  
leegstand  of  inefficiënt  ruimtegebruik.  De  ziekenhuizen,  inrichtingen  en  verpleeg-‐  en  
verzorgingshuizen  liepen  hierdoor  geen  risico  op  hun  vastgoedbeleid  en  hun  
investeringsbeslissingen.  Het  maakte  in  zekere  zin  niet  uit  wat  er  voor  een  gebouw  gebouwd  werd,  
wanneer  er  toestemming  voor  gekregen  was,  was  de  exploitatie  toch  gedekt.  Deze  situatie  vond  de  
toenmalige  minister  van  Volksgezondheid,  Welzijn  en  Sport  (VWS),  Hans  Hoogervorst  (2003-‐2007),  
niet  bevorderlijk  voor  een  ondernemend  bestuur  van  zorginstellingen,  het  zou  niet  goed  zijn  voor  de  
klantgerichtheid,  de  doelmatige  bedrijfsvoering  en  innovatief  vastgoedbeheer  (RVZ,  2006).  Tevens  
zouden  door  de  veranderingen  in  het  bestuur  van  de  zorginstellingen  de  kosten  voor  de  zorg  moeten  
worden  teruggedrongen.  
  
3.2 Veranderde  wetgeving  
Om  de  hierboven  genoemde  veranderingen  te  realiseren  zijn  er  verschillende  wetten  gewijzigd  (zie  
figuur  2),  omdat  de  veranderingen  binnen  de  bestaande  wetgeving  niet  mogelijk  waren.  De  wetten  
die  veranderd  zijn,  zijn  de  Algemene  Wet  Bijzondere  Ziektekosten  (AWBZ),  Wet  
ZiekenhuisVoorzieningen  (WZV)  en  Wet  Tarieven  Gezondheidszorg  (WTG).  Tevens  is  de  Wet  
Maatschappelijke  Ondersteuning  (WMO)  geïntroduceerd  om  een  deel  van  de  zorgverlening  in  onder  
te  brengen  (figuur  2).    

deel  OGGz  Wvg  
10-‐1993  

Welzijnswet  
06-‐1994  

WZV  
03-‐1987  

WTG  
11-‐1980  

AWBZ  

WMG  
invoering  10-‐2006  

ZVW  
invoering  1-‐2006  

Wmo  
invoering  1-‐2007  

AWBZ   WTZi  
invoering  1-‐2006  

Wetten  voor  de  veranderingen  

Wetten  na  de  veranderingen  

Figuur  2  Veranderingen  wetgeving  
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De  AWBZ  heeft  de  meeste  veranderingen  ondergaan.  Zo  is  het  deel  van  de  AWBZ  dat  de  
huishoudelijke  verzorging  regelt  overgegaan  naar  de  Wet  Maatschappelijke  Ondersteuning  (WMO).  
Verder  zijn  in  de  Wmo  de  Welzijnswet,  de  Wet  voorzieningen  gehandicapten  (Wvg)  en  delen  uit  de  
Openbare  Geestelijke  Gezondheidszorg  (OGGz)  opgenomen.  Voor  de  zorg  die  in  de  Wmo  wordt  
aangeboden  zijn  de  gemeenten  verantwoordelijk  voor  de  toewijzing.  De  Wmo  is  ingevoerd  per  1  
januari  2007.  Voorbeelden  van  zorg  die  in  de  Wmo  geregeld  wordt,  zijn  huishoudelijke  hulp,  
aanpassingen  van  woning  (een  traplift),  rolstoelen,  maar  ook  sociaal  cultureel  werk  (subsidies  voor  
verenigingen)  en  maatschappelijke  opvang  (daklozenopvang).  
  
Een  andere  wijziging  binnen  de  AWBZ  is  de  komst  van  de  Zorgverzekeringswet  (Zvw).  Deze  wet  regelt  
het  systeem  van  de  zorgverzekeringen  zoals  we  dat  op  dit  moment  in  Nederland  hebben  en  vervangt  
het  oude  systeem.  In  het  oude  systeem  moesten  de  mensen  die  minder  verdienden  dan  de  jaarlijks  
bepaalde  inkomensgrens  zich  verplicht  verzekeren  tegen  een  relatief  lage  premie  bij  de  
ziekenfondsverzekering.  Deze  inkomensgrens  voor  de  ziekenfondsverzekering  was  in  2005  €33.000.  
Iedereen  die  meer  verdiende  was  niet  verplicht  zich  te  verzekeren  of  kon  bij  een  particuliere  
verzekering  terecht.    Het  nieuwe  systeem  is  met  ingang  van  de  Zvw  per  1  januari  2006  een  feit.  In  het  
nieuwe  systeem  zijn  de  ziekenfondsverzekering  en  de  particuliere  verzekering  afgeschaft  en  
vervangen  door  een  basisverzekering  die  voor  iedereen  gelijk  en  verplicht  is.  Mensen  met  een  laag  
inkomen  worden  gecompenseerd  door  middel  van  zorgtoeslag  die  bij  de  belastingdienst  kan  worden  
aangevraagd.  De  verplichte  basisverzekering  kan  worden  uitgebreid  door  bij  de  zorgverzekeraar  
aanvullende  zorgpakketten  af  te  sluiten.  Deze  extra  zorgpakketten  resulteren  ook  in  een  hogere  
premie.  
  
De  laatste  grote  wijzing  binnen  de  AWBZ  is  het  aangepaste  financieringssysteem.  In  het  nieuwe  
systeem  wordt  "zorgzwaartebekostiging"  toegepast.  Zo  worden  de  instellingen  betaald  voor  de  
prestatie  die  aan  de  cliënt  geleverd  wordt.  Deze  prestaties  zijn  verwoord  in  zorgzwaartepakketten  
(ZZP's),  deze  ZZP's  worden  verderop  in  het  hoofdstuk  verder  verduidelijkt  (VWS,  2006).  In  bijlage  I  
zijn  de  tien  ZZP's  opgenomen  die  in  2010  voor  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  zijn  
geformuleerd.  Over  de  ingangsdatum  van  de  AWBZ  is  moeilijk  een  uitspraak  te  doen  omdat  deze  de  
laatste  jaren  en  nog  steeds  aan  wijziging  onderhevig  is.  In  2003  is  de  AWBZ  gemoderniseerd  en  in  
2009  is  er  gestart  met  de  "zorgzwaartebekostiging",  maar  er  is  nog  geen  definitief  besluit  genomen  
over  de  "normatieve  huisvestigingscomponent"  en  het  toelaten  van  risicodragend  vreemd  vermogen.  
  
De  WZV  is  vervangen  door  de  Wet  Toelating  Zorginstellingen  (WTZi)  per  1  januari  2006.  De  WTZi  
heeft  een  grotere  reikwijdte  dan  de  WVZ,  omdat  de  WTZi  betrekking  heeft  op  alle  zorginstellingen.  
De  WTZi  regelt  de  toelating  van  zorginstellingen  als  zij  zorg  willen  aanbieden  die  door  de  
Zorgverzekeringswet  of  AWBZ  wordt  vergoed.  De  WTZi  geeft  regels  voor  goed  bestuur  en  geeft  aan  
wanneer  er  winst  uitgekeerd  mag  worden.  Deze  winstuitkering  is  wel  opgenomen  in  de  wet,  maar  
hier  dient  nog  een  nader  besluit  over  genomen  te  worden  wanneer  daadwerkelijk  tot  uitkering  mag  
worden  overgegaan.  Het  doel  van  de  wet  is  om  zorginstellingen  geleidelijk  meer  vrijheid  en  
verantwoordelijkheid  te  geven  (Werkgroep  WTZi,  2006).  
  
De  WTG  is  per  1  oktober  2006  vervangen  door  de  Wet  Marktordening  Gezondheidszorg  (WMG).  
Deze  wetswijziging  heeft  het  mogelijk  gemaakt  om  meer  marktwerking  in  de  zorg  te  krijgen.  Dit  was  
binnen  de    WTG  niet  mogelijk.  De  verbeterde  marktwerking  wordt  bereikt  doordat  in  de  wet  is  
vastgelegd  dat  zorgaanbieders  en  ziektekostenverzekeraars  moeten  aangeven  wat  zij  te  bieden  
hebben.  Tevens  moeten  zorgaanbieders  en  ziektekostenverzekeraars  patiënten  en  cliënten  goed  
informeren  over  prijs,  kwaliteit  en  dekking  door  de  verzekering.  Daarnaast  regelt  de  wet  hoe  de  
tarieven  in  de  zorg  tot  stand  komen  en  controleert  de  Nederlandse  Zorgautoriteit  als  toezichthouder  
of  de  marktwerking  goed  functioneert  en  kan  zo  indien  nodig  ingrijpen  (NZa,  2010).  
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3.3 Marktwerking  in  de  zorg  
Het  doel  van  de  veranderingen  in  de  wetgeving  is  het  vergroten  van  de  marktwerking  in  de  zorg.  De  
grootste  veranderingen  hebben  plaatsgevonden  op  het  gebied  van  de  vergoedingen  die  
zorginstellingen  kregen  voor  de  zorg  die  aan  een  cliënt  gegeven  wordt,  de  zogenaamde  integrale  
prestatie  bekostiging  waar  in  2009  mee  gestart  is.  De  vergoedingen  voor  het  vastgoed  worden  
veranderd  in  de  Normatieve  huisvestingscomponent  (NHC).  De  instellingen  worden  zelf  
verantwoordelijk  voor  het  vastgoed  dat  zij  bezitten.  
   Deze  drie  belangrijke  veranderingen  zullen  nu  nader  verklaard  worden,  zodat  duidelijk  wordt  
hoe  ingrijpend  deze  veranderingen  zijn.  
  
3.3.1 Integrale  prestatiebekostiging  
Om  de  marktwerking  in  de  zorg  te  vergroten  en  de  kosten  voor  behandelingen  inzichtelijker  te  
maken  zijn  er  twee  vormen  van  integrale  prestatiebekostiging  ingevoerd,  namelijk  de  
DiagnoseBehandelingCombinaties  (DBC's)  voortkomend  uit  de  ZVW  en  ZorgZwaartePakketten  (ZZP's)  
voortkomend  uit  de  AWBZ.  
  
Een  DBC  is  de  zorg  die  gegeven  wordt  in  de  cure  sector.  De  zorg  uit  de  care  sector  wordt  
geformuleerd  in  ZZP's.  Er  is  nog  een  grijs  gebied  waarin  zorg  uit  de  care  sector  verleend  wordt,  maar  
wel  betaald  wordt  uit  de  ZVW  in  de  vorm  van  een  DBC.  Dit  is  het  geval  wanneer  het  gaat  om  
extramurale  behandeling  of  wanneer  het  een  eerste  jaar  van  een  intramurale  behandeling  betreft.  
Na  het  verstrijken  van  het  eerste  jaar  gaat  de  financiering  over  naar  een  ZZP  uit  de  AWBZ.    
  
Zowel  de  DBC  als  het  ZZP  zijn  all-‐in  pakketten  waarin  de  prijs  voor  de  geleverde  zorg  wordt  bepaald  
en  waarin  precies  vaststaat  wat  er  voor  deze  prijs  geleverd  wordt.  In  de  prijs  moeten  de  kosten  voor  
personeel,  apparatuur  en  het  vastgoed  allemaal  opgenomen  zijn.  Het  deel  van  het  vastgoed  dat  
opgenomen  is  in  de  pakketten,  wordt  ook  wel  de  Normatieve  HuisvestingsComponent  (NHC)  
genoemd.  Deze  component  zal  nog  nader  uitgelegd  worden.  
  
De  prijs  voor  de  ZZP's  worden  jaarlijks  door  de  NZa  vastgesteld.  Het  is  de  bedoeling  dat  in  2012  alle  
organisaties  die  in  dit  regiem  vallen  overgestapt  zijn  naar  ZZP  bekostiging.  Instellingen  die  de  
financiën  op  dit  moment  nog  niet  in  orde  hebben,  werken  gedeeltelijk  met  ZZP's  en  worden  streng  
gevolgd  door  de  NZa.  Voor  2010  heeft  de  NZa  52  ZZP's  vastgesteld  in  de  hele  care  sector  (NZa,  2010).  
De  zorg  in  de  care  sector  wordt  ingekocht  door  een  van  de  32  zorgkantoren  in  Nederland.  De  
zorgkantoren  zijn  ondergebracht  bij  de  verzekeraars  en  opereren  in  opdracht  van  het  ministerie  van  
VWS.  De  zorgkantoren  moeten  met  het  budget  van  het  ministerie  de  zorg  inkopen  in  een  bepaalde  
regio.  Op  dit  moment  is  het  zorgkantoor  verplicht  om  alle  zorgaanbieders  in  de  regio  te  contracteren.  
In  de  toekomst  moet  die  contracteerplicht  afgeschaft  worden  om  meer  marktwerking  te  creëren.  De  
bedoeling  was  om  dit  in  2012  door  te  voeren,  dit  is  echter  uitgesteld  tot  nader  order,  zo  blijkt  uit  een  
persbericht  van  Actiz  (06-‐07-‐2010).  
  
Binnen  de  DBC  bestaan  twee  groepen:  een  deel  waarvan  de  prijs  vaststaat,  dit  wordt  het  A-‐segment  
genoemd  en  een  deel  waarbij  de  prijs  vrij  onderhandelbaar  is,  dit  is  het  B-‐segment.  Ieder  jaar  tot  
2012  wordt  het  B-‐segment  uitgebreid  totdat  ongeveer  70%  van  de  prijzen  vrij  onderhandelbaar  zijn  
(RVZ,  2006).  De  zorgverzekeraars  zijn  binnen  dit  systeem  verantwoordelijk  en  zijn  vrij  om  deze  zorg  
bij  bepaalde  instellingen  (o.a.  ziekenhuizen)  te  contracteren.  
  
3.3.2 Normatieve  huisvestingscomponent    
Naast  de  invoering  van  de  ZZP's  en  DBC's  (van  2006  tot  2012)  als  vergoeding  voor  de  zorg  wordt  er  
voor  de  bekostiging  van  het  vastgoed  gewerkt  aan  de  invoering  van  de  "Normatieve  
HuisvestingComponent  (NHC)".  De  plannen  zoals  deze  nu  voorgesteld  en  uitgewerkt  worden,  zijn  
zodanig  dat  aan  het  ZZP  dat  door  de  zorginstelling  ontvangen  wordt  een  bepaalde  NHC  vergoeding  is  
gekoppeld.  Hoe  "zwaarder"  de  ZZP  mix  hoe  meer  NHC  de  instelling  zal  ontvangen.  Op  termijn  
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worden  de  ZZP  en  NHC  mogelijk  samengevoegd  tot  één  vergoeding  voor  de  zorg  inclusief  huisvesting  
van  een  cliënt.  De  discussie  die  gevoerd  wordt  om  de  tarieven  van  de  NHC  te  bepalen  heeft  
betrekking  op  verschillende  punten.  Er  moet  een  tarief  per  ZZP  komen  onafhankelijk  van  het  soort  
gebouw  (bestaand  of  nieuwbouw)  en  onafhankelijk  van  de  plaats  in  Nederland  (in  Drenthe  op  het  
platteland  of  in  het  centrum  van  Amsterdam).  De  voorgestelde  parameters  in  de  NHC  zijn:  het  
aanhouden  van  het  bouwkostenniveau  van  2008,  het  toepassen  van  een  investeringspatroon  van  30  
jaar  zonder  renovatie,  een  bedrag  voor  instandhoudingsonderhoud  van  0,8%  van  de  
nieuwbouwaarde  op  jaarbasis,  met  een  rente  van  5,2%  te  rekenen  voor  de  financiering,  een  bouwtijd  
van  18  maanden,  een  gemiddelde  prijs  voor  de  koop  van  de  grond  verhoogd  met  10%  voor  de  
inrichting  van  het  terrein  en  interim-‐huisvesting  van  cliënten,  het  toepassen  van  een  gedempte  
indexatie  en  een  bezettingsgraad  van  97%  (NZa,  2010).  De  zorginstellingen  zijn  echter  vrij  om  aan  
deze  parameters  te  voldoen,  maar  de  vergoeding  blijft  hierop  gebaseerd.  Om  de  instellingen  niet  
meteen  "in  het  diepe  te  gooien"  is  er  een  overgangsperiode  van  6  jaar  voorgesteld  (2012-‐2018)  
waarin  de  nacalculatie  wordt  afgebouwd  van  100%  in  2011  in  stappen  naar  0%  in  2018.  Vanaf  2018  
moeten  de  instellingen  dan  helemaal  zelf  verantwoordelijk  zijn  voor  hun  vastgoed.  
  
De  discussie  die  parallel  gevoerd  wordt  aan  de  invoering  van  de  NHC  is  of  de  situatie  die  gaat  
ontstaan  door  de  verdere  scheiding  van  wonen  en  zorg  niet  sneller  gaat  dan  de  invoering  van  de  NHC  
en  deze  daardoor  overbodig  maakt.    
  
De  overheid  speelt  met  het  idee  om  voor  de  lichtere  ZZP's  en  op  termijn  misschien  ook  voor  de  
zwaardere  geen  vergoeding  meer  te  geven  voor  de  huisvesting.  De  cliënten  moeten  de  huisvesting  
dan  zelf  huren,  al  dan  niet  bij  de  zorginstelling  (het  scheiden  van  wonen  en  zorg).  Wanneer  deze  
plannen  doorgaan  zal  er  voor  de  lichtere  ZZP's  geen  NHC  ingevoerd  hoeven  te  worden.  Het  zal  van  de  
uitvoersnelheid  voor  de  plannen  afhangen  of  er  een  dergelijk  situatie  gaat  ontstaan.  
     
Al  deze  onzekerheden  over  de  vergoeding  voor  het  vastgoed  vormen  voor  de  instellingen  een  extra  
risicofactor.  Deze  risicofactor  komt  nog  bij  het  feit  dat  men  überhaupt  zelf  verantwoordelijk  wordt  
voor  het  vastgoed  dat  men  in  portefeuille  heeft.  Hier  hangt  mee  samen  dat  investeerders  ook  
huiverig  zijn  om  geld  in  zorgvastgoed  te  steken.  
  
3.3.3 Eigen  verantwoordelijkheid  vastgoed  
De  discussie  rond  de  Normatieve  HuisvestingsComponent  is  op  gang  gekomen,  omdat  de  WTZi  de  
terugtrekking  van  de  overheid  op  het  gebied  van  investering  in  vastgoed  voor  de  zorginstelling  heeft  
geïnitieerd.  De  instelling  moet  voor  eigen  risico  investeringen  doen  en  beslissingen  nemen.  Dit  houdt  
in  dat  de  zorginstellingen  strategisch  vastgoedmanagement  moet  implementeren  binnen  de  
organisatie,  zodat  de  instelling  de  lusten  (gebruik,  rendement,  e.d.)  maar  ook  de  lasten  (leegstand,  
onderhoud,  rente  financiering)  kan  dragen  en  managen.  Strategisch  vastgoedmanagement  is  hier  
bedoeld  als  het  proces  dat  moet  resulteren  in  een  hogere  productiviteit,  vermindering  van  de  kosten  
en  een  bijdrage  moet  leveren  aan  het  rendement  van  de  organisatie.  Tevens  kan  het  strategisch  
vastgoedmanagement  het  imago  van  de  organisatie  ondersteunen.  
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De  transitie  die  binnen  de  zorginstellingen  op  het  gebied  van  het  vastgoedbeleid  moet  plaatsvinden  
is  in  onderstaande  tabel  te  zien  (Hoepel,2009).  
  
Tabel  4  transitie  naar  strategisch  vastgoed  beleid.  (Hoepel  et  al.,  2009)  gebaseerd  op  Fritsche  c.s.  2004  

  
  
Naast  de  punten  die  in  tabel  4  zijn  genoemd,  is  het  voor  de  vastgoedstrategie  van  belang  dat  er  voor  
de  objecten  over  alternatieve  aanwendbaarheid  wordt  gedacht.  Zo  lijkt  de  woonfunctie  die  de  
"lichte"  cliënten  hebben  heel  veel  op  die  van  een  normaal  appartement.  Deze  zouden  op  de  vrije  
markt  gebracht  kunnen  worden  wanneer  ze  binnen  de  organisatie  niet  meer  nodig  zijn.  Dit  geldt  ook  
voor  de  kantoorfunctie.  In  de  praktijk  zijn  al  woonruimtes  gerealiseerd  in  samenwerking  met  
corporaties  en  is  kantoorruimte  gehuurd.  Voor  de  ruimtes  waar  activiteiten  en  behandelingen  
uitgevoerd  worden  is  de  alternatieve  aanwendbaarheid  moeilijker.  Hier  moet  bij  
investeringsbeslissingen  en  ontwerpen  van  het  vastgoed  rekening  mee  worden  gehouden.  
  
Een  ander  belangrijk  punt  binnen  het  strategische  vastgoedmanagement  is  het  denken  in  de  hele  
levenscyclus  van  het  gebouw.  Zo  kan  een  hogere  investering  bij  de  realisatie  leiden  tot  een  reductie  
van  de  exploitatiekosten  tijdens  de  rest  van  de  levensduur.  Op  deze  manier  kan  de  hogere  
investering  tijdens  de  exploitatie  wel  terugverdiend  worden.  Met  andere  woorden  er  moet  van  
property  management  (het  bewaken  van  het    operationele  deel  van  een  gebouw)  en  asset  
management(het  bewaken  van  het    strategische  deel  van  een  gebouw),  waar  men  wel  al  mee  bezig  
was  (asset  management  in  mindere  mate),  nog  een  stap  gemaakt  worden  naar  
portefeuillemanagement  (het  bewaken  van  het    strategische  deel  van  de  hele  vastgoedportefeuille).  
In  onderstaand  figuur  zijn  de  verschillende  niveaus  aangegeven.  De  meeste  zorginstellingen  zijn  in  de  
eerste  twee  linkse  kolommen  actief,  sommige  ook  nog  in  de  derde.  In  de  toekomst  moet  er  
doorgegroeid  worden  naar  een  situatie  waarbij  alle  kolommen  vertegenwoordigd  zijn  (Olde  Bijvank,  
2010).  
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Figuur  3  niveau  maatschappelijk  vastgoedstrategie  (Olde  Bijvank,2010)  gebaseerd  op  Jorof,  2003  

  
  
Naast  het  zorgbedrijf  moet  er  een  heel  vastgoedbedrijf  gaan  ontstaan.  Wanneer  deze  kennis  niet  
binnen  de  instelling  aanwezig  is,  zal  deze  ingekocht  gaan  moeten  worden  bij  marktpartijen.  Bij  figuur  
3  is  de  opmerking  te  plaatsen  dat  de  veranderingen  voor  de  zorginstellingen,  in  het  bijzonder  op  
vastgoedgebied  snel  komen.  Vanaf  2006  is  het  beleid  pas  in  ontwikkeling  gekomen.  Hierdoor  zijn  de  
drie  rechtse  kolommen  moeilijk  te  verenigen  met  de  bestaande  voorraad  van  de  instellingen,  omdat  
in  het  oude  beleid  hier  nauwelijks  rekening  mee  gehouden  moest  worden.  Doordat  de  gebouwen  in  
het  oude  beleid  volgens  standaard  normen  gebouwd  werden,  zijn  deze  moeilijk  aan  te  passen  aan  
een  veranderende  vraag  en  is  de  alternatieve  aanwendbaarheid  vaak  laag,  het  gebouw  is  niet  te  
gebruik  voor  iets  anders  dan  het  leveren  van  zorg.  Zou  deze  functionaliteit  komen  te  vervalen  dan  is  
het  gebouw  niet  anders  te  gebruiken.  
  
3.4 Gevolgen  voor  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  
De  veranderingen  in  de  wet-‐  en  regelgeving  en  de  financiering  van  de  zorg  hebben  grote  gevolgen  
voor  de  manier  van  werken  van  de  V&V-‐instellingen.  De  instellingen  moeten  zelf  voor  voldoende  
financiële  middelen  zorgen  om  alle  bedrijfsprocessen  te  financieren.  Zo  zijn  de  V&V-‐instellingen  sinds  
2009  overgestapt  op  de  zorg  zwaartebekostiging.  Echter  is  er  nog  geen  duidelijkheid  over  de  wijze  
waarop  het  vastgoed  vergoed  gaat  worden  wanneer  dit  niet  meer  op  basis  van  nacalculatie  gebeurt,  
zoals  uitgelegd  in  paragraaf  3.3.2.  het  eigendom  van  het  vastgoess  komt  in  ieder  geval  bij  de  
instelling  te  liggen.  
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Bij  invoering  van  de  NHC  ontstaan  er  voor  de  instellingen  een  tweetal  knelpunten,  dit  zijn  het  
boekwaardeprobleem  en  de  financieringsbadkuip.    
  
Het  boekwaardeprobleem  is  ontstaan  doordat  in  het  oude  bouwregime  voor  de  afschrijving  van  alle  
gebouwen  met  een  periode  van  50  jaar  is  gerekend.  Echter  door  technologische  en  maatschappelijke  
ontwikkelingen  in  de  zorg  zal  deze  afschrijving  van  de  economische  levensduur  van  de  gebouwen  
korter  zijn,  bijvoorbeeld  30  of  40  jaar.  Een  gevolg  hiervan  is  dat  een  instelling  door  het  
vooruitschuiven  van  kosten  op  dit  moment  niet  de  financiële  middelen  heeft  om  een  nieuw  gebouw  
te  laten  bouwen.  Voor  dit  probleem  dient  ook  nog  een  oplossing  gevonden  te  worden  (NZA,  2010).  
Om  de  omvang  van  de  boekwaardeproblematiek  in  kaart  te  brengen  is  door  de  NZA  in  2010  een  
onderzoek  uitgevoerd  in  de  Care  sector  en  de  GGZ  instellingen.  Uit  het  rapport  dat  in  april  
gepresenteerd  is,  blijkt  dat  voor  de  instellingen  die  gereageerd  hebben  en  door  een  accountant  
gecontroleerd  zijn  (51%  van  de  populatie)  het  boekwaardeprobleem  in  totaal  €  1.463  miljoen  euro  
bedraagt.  Dit  bedrag  zal  door  de  instelling  afgeboekt  moeten  worden  omdat  het  gebouw  niet  meer  
voldoet  maar  er  wel  nog  een  grote  waarde  op  zit.  Hier  moeten  financiële  middelen  voor  gevonden  
worden.  
  
De  zogenaamde  financieringsbadkuip,  die  in  figuur  4  te  zien  is,  ontstaat  als  een  instelling  moet  
investeren  in  een  nieuw  gebouw.  In  figuur  4  is  te  zien  dat  de  lijn  van  de  cumulatieve  kasstroom  de  
eerste  jaren  negatief  is.  Deze  negatieve  kasstroom  heeft  tot  gevolg  dat  de  instellingen  uit  de  
positieve  kasstroom  van  andere  activiteiten  of  uit  het  eigen  vermogen  moet  bijspringen  om  het  
verschil  te  dichten.  Indien  bijspringen  niet  mogelijk  is,  ontstaat  de  dreiging  van  een  faillissement.  
Financiers  zien  de  negatieve  kasstroom  als  een  extra  risico  en  rekenen  hierdoor  een  hoger  
rentepercentage  over  een  lening  die  verstrekt  wordt  of  zien  zelfs  af  van  financiering.  Verder  moet  er  
op  gelet  worden  dat  de  positieve  kasstroom  in  met  name  de  laatste  jaren  van  de  levensloop  van  een  
gebouw  gereserveerd  wordt  voor  investeringen  in  een  nieuw  gebouw  wanneer  de  levensloop  van  30  
jaar  voorbij  is,  zoals  is  vastgelegd  in  de  uitgangspunten  voor  de  bepaling  van  de  NHC  (NZA,  2010).  
  
Figuur  4  Verloop  kapitaal  met  financieringsbadkuip  (eigen  opzet)  

  
  
Door  alle  veranderingen  in  de  wet-‐  en  regelgeving  om  de  V&V  instellingen  zelf  risicodragend  te  
maken  voor  de  investering  die  er  gedaan  worden,  wordt  er  door  de  instellingen  vreemd  vermogen  
aangetrokken  om  de  investeringen  te  financieren.  Het  is  echter  niet  toegestaan  om  winst  uit  te  
keren.  Het  aantrekken  van  vermogen  bij  derden  door  het  uitgeven  van  obligaties  of  aandelen  is  
hierdoor  niet  mogelijk.  Er  bestaat  nog  geen  duidelijkheid  over  hoe  en  of  er  verandering  in  deze  
situatie  gaat  komen,  omdat  de  overheid  wel  wil  dat  de  zorg  steeds  meer  als  een  vrije  marktpartij  gaat  
functioneren,  maar  bij  het  toelaten  van  risicodragend  vreemd  vermogen  de  financiers  ook  inspraak  in  
het  bedrijfsproces  willen.  Hierdoor  kan  de  situatie  ontstaan  dat  verliesgevende  zorg  niet  meer  wordt  
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aangeboden  en  de  focus  komt  te  liggen  op  het  maken  van  zoveel  mogelijk  winst  (Plexus  &  BKB,  
2010).  
  
3.5 Conclusie  
De  overheid  wil  dat  de  zorg  doelmatiger,  innovatiever,  klantgerichter  en  goedkoper  gaat  werken  en  
heeft  hier  veel  wetten  en  regels  voor  gewijzigd.  In  het  schema  (figuur  5)  is  weergegeven  welke  
wetten  hoe  gewijzigd  zijn.  

Figuur  5  Veranderingen  in  wetgeving  
Om  meer  marktwerking  te  generen  heeft  de  overheid  door  middel  van  bovengenoemde  wijzigingen  
in  de  wetgeving  drie  belangrijke  veranderingen  doorgevoerd  of  zal  deze  nog  doorvoeren.  

1. De  integrale  prestatie  bekostiging,  dit  zijn  de  ZZP's  voor  de  zorg  die  aan  cliënten  verleend  
wordt.  Op  dit  moment  is  er  een  contracteringsplicht  voor  de  inkoop  van  de  zorg.  Deze  gaat  in  
de  toekomst  verdwijnen,  op  dat  moment  is  de  verzekeraar  vrij  om  de  zorg  bij  iedere  
willekeurige  zorginstelling  te  betrekken.  

2. De  Normatieve  HuisvestingsComponent  (NHC),  dit  wordt  de  vergoeding  voor  het  vastgoed  
dat  de  instellingen  bezitten  en  is  net  als  de  ZZP's  afhankelijk  van  de  bezetting  van  de  
gebouwen.  De  NHC  geeft  een  vooraf  vastgestelde  vergoeding  voor  huisvesting  van  een  
bepaalde  ZZP.  De  NHC  wordt,  zoals  het  nu  voorgesteld  is,  ingevoerd  in  stappen  van  2012  tot  
2018.  Daarnaast  speelt  de  discussie  over  het  verder  scheiden  van  wonen  er  zorg  door  
zorginstellingen  geen  vergoeding  meer  te  geven  voor  de  huisvesting.  De  cliënt  dient  een  huur  
te  betalen,  al  dan  niet  aan  de  instelling  afhankelijk  van  de  aanbieder  van  het  vastgoed.  
Daarnaast  kan  de  cliënt  bij  een  zorginstelling  de  zorg  inkopen.  

3. De  instellingen  worden  zelf  verantwoordelijk  voor  het  vastgoed.  Dit  houdt  in  dat  de  instelling  
niet  alleen  meer  aan  property  management,  wat  in  het  oude  systeem  voldoende  was,  moet  
doen  maar  dat  dit  aangevuld  moet  worden  met  asset  en  portefeuillemanagement.  Er  moet  
gewerkt  worden  aan  strategisch  vastgoedmanagement,  omdat  de  instellingen  nu  al  de  
risico's  die  met  vastgoed  voortkomen  voor  eigen  rekening  krijgen.    

Het  gevolg  van  de  doorvoering  van  de  drie  genoemde  punten  is  dat  er  een  boekwaardeprobleem  zal  
ontstaan  en  de  zogenoemde  financieringsbadkuip.    
Zorginstellingen  worden  in  een  relatief  korte  tijd  zelf  verantwoordelijk  gemaakt  voor  het  vastgoed  
dat  men  in  bezit  heeft.  Hiervoor  dient  de  benodigde  vastgoedkennis  in  huis  gehaald  te  worden.  
Indien  de  instelling  hier  de  capaciteit  niet  voor  heeft,  zal  de  kennis  ingekocht  moeten  worden  bij  
marktpartijen  die  gespecialiseerd  zijn  op  het  gebied  van  vastgoed.  Het  model  dat  opgesteld  wordt  
moet  de  kennis  voor  de  keuze  voor  een  bouworganisatievorm  vergroten  en  ondersteunen.  

deel  OGGz  Wvg  Welzijnswet   WZV   WTG  AWBZ  

WMG  
invoering  10-‐2006  

ZVW  
invoering  1-‐2006  

Wmo  
invoering  1-‐2007  

AWBZ   WTZi  
invoering  1-‐2006  

Wetten  voor  de  veranderingen  

Wetten  na  de  veranderingen  



R.H.M.  Dols   Bouworganisatievormen  bij  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen   17-‐05-‐2011     

  
22  

4 Bouworganisatievormen  en  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  
  
In  dit  hoofdstuk  zullen  de  verschillende  bouworganisatievormen  voor  de  realisatie  van  een  
nieuwbouwobject  uiteen  worden  gezet.  Allereerst  zal  er  uitgelegd  worden  wat  er  verstaan  wordt  
onder  een  bouworganisatievorm.  Vervolgens  zullen  er  kaders  worden  geschetst  hoe  de  
bouworganisatievormen  vergeleken  gaan  worden  en  op  welke  manier  er  een  indeling  gemaakt  kan  
worden.  Als  laatste  zal  er  aandacht  besteed  worden  aan  de  juridische  basis  van  de  
bouworganisatievormen.  
  
4.1 Benadering  bouworganisatievorm  
Bij  het  bestuderen  van  de  literatuur  bleek  de  benadering  van  de  bouworganisatievorm  niet  
eenduidig.  Om  tot  een  voor  dit  onderzoek  duidelijke  benadering  te  komen,  zullen  in  deze  paragraaf  
de  verschillende  benaderingen  uiteengezet  worden  en  zal  de  definitie  die  in  het  verdere  verloop  van  
het  onderzoek  gebruikt  wordt  gedefinieerd  worden.  De  verschillen  wat  betreft  benadering  hebben  te  
maken  met  vanuit  welke  positie  in  het  bouwproces  de  bouworganisatievorm  wordt  benaderd,  
namelijk  vanuit  de  opdrachtgever  of  vanuit  de  opdrachtnemer.  Daarnaast  speelt  ook  de  formulering  
van  de  fasering  een  rol.  De  verschillende  benaderingen  zullen  toegelicht  worden  en  vervolgens  wordt  
de  benadering  die  voor  dit  onderzoek  relevant  is,  waar  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstelling  als  
opdrachtgever  optreden,  gevormd.  Als  eerste  zal  de  aangehouden  fasering  worden  uitgewerkt.  
  
4.1.1 Fasering  
Voor  de  selectie  van  de  fasering  die  aangehouden  wordt,  zijn  verschillende  bronnen  vergeleken,  
namelijk  De  Koning  &  Sproncken  (2001),  Pijpers  &  Van  der  Woude  (2004),  SBR  (1997),  Sijpersma  &  
Buur  (2005)  en  Van  de  Ven  (2004).  
  
In  deze  bronnen  is  gelet  op  volledigheid  van  het  proces.  Dit  wil  zeggen  dat  de  complete  levenscyclus  
van  een  gebouw  is  opgenomen,  van  het  eerste  idee  voor  de  realisatie  tot  de  uiteindelijke  sloop  en  
herontwikkeling.  Wanneer  de  beschrijvingen  worden  vergeleken  zijn  de  faseringen  van  Pijpers  &  Van  
der  Woude  (2004),  SBR  (1997),  Sijpersma  &  Buur  (2005)  en  Van  de  Ven  (2004)  hetzelfde.  De  fasering  
van  Pijpers  &  Van  der  Woude    is  gebruikt,  omdat  deze  veel  omvattend  en  het  meest  uitgebreid  
beschreven  is.  In  figuur  6  is  deze  fasering  uitgewerkt.  De  Koning  &  Sproncken  (2001)  hebben  een  
afwijkende  en  minder  uitgewerkte  fasering.  Zij  hebben  een  aparte  fase  voor  financiering  benoemd  en  
hebben  ten  opzichte  van  de  andere  drie  uitwerkingen  sommige  werkzaamheden  in  een  fase  
verplaatst  naar  een  andere  fase.  In  figuur  7  is  deze  fasering  te  zien.  De  fasering  die  voor  de  keuze  van  
de  bouworganisatievormen  aangehouden  kan  worden  en  voor  optimalisatie  van  het  proces  van  
belang  is,  is  een  combinatie  van  figuur  6  en  7.  In  deze  combinatie  is  de  financiering  in  de  
programmafase  opgenomen.  Financiers  hebben  vaak  eisen  aan  de  bouwplannen  die  vergaande  
gevolgen  kunnen  hebben  wanneer  deze  in  een  later  stadium  pas  duidelijk  worden.  Meestal  worden  
de  financiers  pas  benaderd  bij  afronding  van  de  uitwerkingsfase.  In  figuur  8  is  de  ideale  fasering  te  
zien,  hier  is  in  de  programmafase  expliciet  de  financiering  opgenomen,  zodat  de  financiers  in  een  
vroeg  stadium  de  plannen  te  zien  krijgen  en  uitgangspunten  kunnen  formuleren  waar  in  de  
vervolgfases  rekening  mee  gehouden  kan  worden.  
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Figuur  6  Bron:  Pijpers  &  Van  de  Woude  (2004)  

  
Figuur  7.  Bron  De  Koning  &  Sproncken  (2001)  
  

  
Figuur  8.  Eigen  bewerking  Pijpers  &  Van  de  Woude  
  
4.1.2 Typering  bouworganisatievorm  
Voor  de  benadering  van  de  bouworganisatievormen  zijn  de  volgende  bronnen  gebruikt:  De  Koning  &  
Sproncken  (2001),  Pries  et  al.  (2006),  SBR  (1997)  en  Sijpersma  &  Buur  (2005).  In  de  benaderingen  
zitten  verschillen.    
  
Alleen  SBR  (1997)  en  Sijpersma  &  Buur  (2005)  zitten  op  één  lijn  en  benaderen  de  
bouworganisatievormen  met  het  oog  op  de  functionele  verhoudingen,  de  verdeling  van  risico  en  
taken  en  de  manieren  en  het  tijdstip  waarop  een  belanghebbende  partij  bij  het  proces  wordt  
betrokken.  Hierbij  vullen  Sijpersma  &  Buur  (2005)  dit  nog  aan  met  de  invloed  van  de  opdrachtgever.  
Door  SBR  (1997)  zijn  de  bouworganisatiemodellen  vervolgens  ingedeeld  in  drie  verschillende  types:  

 Het  delegatiemodel,  in  dit  model  besteedt  de  opdrachtgever  de  verschillende  fases  van  het  
bouwproces  uit  aan  verschillende  opdrachtnemers.  De  opdrachtgever  wordt  door  de  
opdrachtnemers  geïnformeerd  over  de  voortgang.  

 Het  onderhandelingsmodel,  bij  dit  model  heeft  de  opdrachtgever  een  grote  inhoudelijke  
betrokkenheid  bij  het  proces  van  het  tot  stand  komen  van  een  vastgoedobject.  

 Het  koopmodel,  in  dit  model  maakt  de  opdrachtgever  heldere  afspraken  over  wat  hij  wil  en  
koopt  hij  aan  het  einde  van  het  proces  een  kant-‐en-‐klaar  product.  In  de  tussentijd  zijn  er  in  
principe  geen  overleg-‐  of  afstemmingsmomenten  meer.  
  

Pries  et  al.  (2006)  benaderen  de  bouworganisatievormen  vanuit  de  competenties  die  de  
opdrachtgever  heeft.  Hiervoor  is  een  indeling  gemaakt  op  basis  van  beschikbare  tijd  en  aandacht,  
bouwprofessionaliteit,  samenwerkingsvaardigheid,  besluitvaardigheid,  omgeving,  financiering  en  
bouwgrond.  Afhankelijk  van  de  invulling  van  de  competentie  hebben  Pries  et  al.  (2006)  de  
bouworganisatie  vormen  in  vier  groepen  ingedeeld.  Deze  vier  groepen  zeggen  iets  over  de  mate  van  
integratie  van  de  werkzaamheden  bij  de  bouworganisatievorm.  
Deze  vier  groepen  waarin  Pries  et  al.  (2006)  de  bouworganisatievormen  indelen  zijn:  

 Traditioneel,  de  opdrachtgever  vertaalt  zijn  opdracht  met  behulp  van  architecten  en  
adviseurs  naar  bestek  en  tekeningen.  Deze  worden  vervolgens  aanbesteed.  De  bouwer  die  
de  laagste  aanbieding  doet  mag  het  werk  uitvoeren.  

 Teamvariant,  de  opdrachtgever  vertaalt  zijn  vraag  met  behulp  van  adviseurs  naar  een  
ruimtelijk  ontwerp.  Bij  de  vertaling  van  een  ruimtelijk  naar  een  technisch  ontwerp  wordt  het  
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team  bijgestaan  door  één  bouwbedrijf  dat  specifieke  uitvoeringskennis  in  het  proces  
inbrengt.  

 Geïntegreerde  bouworganisatievormen,  in  deze  vorm  formuleert  de  opdrachtgever  eisen  
(eventueel  een  voorontwerp  of  een  schetsontwerp).  Marktpartijen  bieden  een  concept  voor  
een  ontwerp  en  de  uitvoering  van  het  werk  vergezeld  van  een  richtprijs.  Ontwerprisico’s  
liggen  hier  bij  de  aanbieder.  Het  exploitatierisico  ligt  bij  de  opdrachtgever  en/of  aanbieder,  
afhankelijk  van  het  gevraagde.  Bij  deze  vorm  is  ook  een  combinatie  met  onderhoud  mogelijk.  

 Strategische  samenwerking,  bij  deze  vorm  werken  de  opdrachtgever  en  bouwpartners  samen  
aan  complexe  projecten.  Hierbij  zijn  de  aansprakelijkheden  en  verantwoordelijkheden  van  de  
partners  precies  geformuleerd.  
     

Als  laatste  hebben  De  Koning  &  Sproncken  (2001)  een  indeling  van  de  bouworganisatievormen  
gemaakt  aan  de  hand  van  vier  punten.  Voor  deze  vier  punten  moet  de  opdrachtgever  bepalen  
hoeveel  invloed  hij  wenst  te  hebben  en/of  hoeveel  invloed  een  bepaald  punt  heeft  op  de  
opdrachtgever.  Deze  vier  punten  zijn:  
1.  "scheiding  tussen  exploitatie  en  ontwikkeling"  
2.  "onafhankelijkheid  van  beïnvloeding  door  de  markt,  politiek  en/of  omgeving"  
3.  "integreren  van  opbrengsten  van  het  project  in  de  uitbesteding"  
  4.  "invloed  door  de  opdrachtgever"  
  Aan  de  hand  van  deze  vier  punten  hebben  De  Koning  &  Sproncken  (2001)  de  
bouworganisatievormen  ingedeeld  in  vier  groepen:  

 Ontwerp  &  uitvoering,  deze  groep  bevat  alle  bouworganisatievormen  die  uitsluitend  
betrekking  hebben  op  het  ontwerp  en  de  realisatie  van  gebouwen,  met  de  daarbij  behorende  
diensten.  

 Projectontwikkeling  of  koop,  deze  groep  behelst  alle  bouworganisatievormen  waarbinnen  
een  grote  integratie  is  van  het  ontwerp  en  de  uitvoering,  met  de  daarbij  behorende  diensten.  

 Totaalontwikkeling,  deze  groep  bouworganisatievormen  omvat  vormen  waar  het  ontwerp  en  
de  uitvoering  geïntegreerd  zijn  en  tevens  de  financiering  en  exploitatie  zijn  meegenomen.  

 Strategische  samenwerking,  in  deze  groep  bevinden  zich  de  bouworganisatievormen  waarbij  
opdrachtgever  en  -‐nemer  een  duurzame  relatie  aangaan,  waarin  voor  beiden  een  win-‐win  
situatie  gecreëerd  wordt.  

  
Deze  drie  beschrijvingen  vormen  samen  de  grondslag  voor  de  uiteindelijke  definitie  van  de  
bouworganisatievorm  die  voor  het  verdere  verloop  van  dit  onderzoek  aangehouden  zal  worden.  
Deze  definitie  wordt  geformuleerd  om  voor  dit  onderzoek  een  eenduidige  benadering  en  uitleg  te  
geven  van  het  begrip  bouworganisatievorm.  Daarnaast  zal  aan  de  hand  van  de  verschillende  
benaderingen  een  indeling  van  de  bouworganisatievormen  gemaakt  worden.  De  indeling  van  de  
bouworganisatievormen  is  in  de  volgende  paragraaf  uitgewerkt.  
  
De  te  hanteren  definitie  van  bouworganisatievorm  in  dit  onderzoek  is:  
  
  
  
  
  

  
  
Hierbij  moet  opgemerkt  worden  dat  de  aanpak  van  Pries  et  al.  (2006)  voor  het  selecteren  van  een  
bouworganisatievorm  goed  aansluit  bij  de  zorginstellingen.  Er  wordt  namelijk  gekeken  naar  de  
competentie  die  de  opdrachtgever  heeft.  Bij  de  keuze  voor  een  bouworganisatievorm  moet  het  
geheel  aan  competenties  aanwezig  zijn  om  de  hele  levenscyclus  van  een  gebouw  te  door  lopen.  De  

De  wijze  waarop  de  samenwerking  van  opdrachtgever  ten  opzichte  van  opdrachtnemers  is  
vormgegeven  voor  de  duur  van  de  verstrekte  opdracht.  De  wijze  van  samenwerking  is  verdeeld  in  
taken,  verantwoordelijkheden,  aansprakelijkheden,  bevoegdheden,  risico's  en  invloed.  Deze  zijn  
zo  veel  mogelijk  contractueel  vastgelegd.  
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competenties  die  niet  bij  de  opdrachtgever  (zorginstelling)  aanwezig  zijn  zullen  door  een  marktpartij  
of  marktpartijen  (aannemer,  ontwikkelaar,  adviesbureau  e.d.)  aangevuld  moeten  worden.  
Het  ideaal  dat  hieruit  zou  moeten  ontstaan  is  dat  iedere  partij  die  aan  het  proces  deelneemt  zich  
inzet  voor  de  doelstelling  die  de  opdrachtgever  heeft.  Dit  alles  op  een  zodanige  manier  dat  alle  
partijen  hier  een  economisch  verantwoorde  samenwerking  aangaan.  
  
4.1.3 Overzicht  gehanteerde  bouworganisatievormen  
In  onderstaande  lijst  is  een  overzicht  gegeven  van  de  bouworganisatievormen  die  in  dit  onderzoek  
verder  uitgewerkt  zullen  worden.  Deze  lijst  zal  de  in  de  literatuur  meest  voorkomende  vormen  
bevatten.  Veelal  verschilt  alleen  de  naam  die  er  aan  gegeven  wordt,  maar  is  de  manier  van  
organiseren  hetzelfde.  Dit  laatste  zal  duidelijk  naar  voren  komen  in  het  hoofdstuk  over  de  juridische  
aspecten,  hoofdstuk  4.3.  Hierbij  dient  opgemerkt  te  worden  dat  het  overzicht  zo  volledig  mogelijk  is  
gemaakt,  echter  niet  noodzakelijk  uitputtend  is.  Dit  geldt  met  name  voor  de  bouworganisatievormen  
waarbij  sprake  is  van  vergaande  integratie.  In  deze  groep  zijn  namelijk  veel  combinaties  te  maken  en  
zijn  verschillende  namen  voor  dezelfde  organisatie  mogelijk.  Hier  zal  in  de  desbetreffende  paragraaf  
dieper  op  ingegaan  worden.  
  
Bouworganisatievormen  waarbij  ontwerp  en  uitvoering  gescheiden  zijn  of  alleen  sprake  is  van  een  
adviesfunctie1:  

 Traditioneel  
 Bouwteam  
 Management  Contracting  

  
Bouworganisatievormen  waarbij  ontwerp  en  uitvoering  geïntegreerd  zijn:  

 Design  &  Build  
 General  Contracting/Engineering  Contracting  
 Turnkey  
 Brochureplan  

  
Bouworganisatievormen  waarbij  sprake  is  van  vergaande  integratie:  

 Design,  Build,  Maintain  (DBM)  
 Design,  Build,  Finance,  Maintain  (DBFM)  
 Design,  Build,  Finance,  Operate  (DBFO)  
 Design,  Build,  Finance,  Maintain,  Operate  (DBFMO)  
 Build  Operate  Transfer  (BOT)  

  
Organisatorische  samenwerkingen:  

 Publieke  Private  Samenwerking  (PPS)  
 Living  Building  Concept  (LBC)  
 Alliantie  

  

                                                                                                                      
1  De  literatuur  die  gebruikt  is  voor  dit  overzicht  en  de  beschrijving  in  de  volgende  paragraaf,  is:  
Jansen,  C.  (2009),  De  Koning  &  Sproncken  (2001),  Pijpers  &  Van  der  Woude  (2004),  Pries  et  al.  (2006),  De  
Ridder  (2006),  SBR  (1997),  Sijpersma  &  Buur  (2005),  Van  de  Ven  (2004),  Vermeulen,  S.  (2009).  
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4.2 Uitwerking  van  de  bouworganisatievormen  
  
De  bouworganisatievormen  zullen  uiteengezet  worden,  zodat  helder  is  op  welke  manier  gewerkt  
wordt  binnen  de  beschreven  bouworganisatievorm.  Voor  de  verschrijving  wordt  gebruik  gemaakt  
van  Jansen,  C.  (2009),  De  Koning  &  Sproncken  (2001),  Pijpers  &  Van  der  Woude  (2004),  Pries  et  al.  
(2006),  De  Ridder  (2006),  SBR  (1997),  Sijpersma  &  Buur  (2005),  Van  de  Ven  (2004),  Vermeulen,  S.  
(2009),  daarnaast  is  er  gebruik  gemaakt  van  de  keuzecriteria  die  Bruggeman  et  al.,  (2010)  gebruiken  
voor  de  selectie  van  een  bouworganisatievorm.  In  de  beschrijvingen  zal  vooral  gelet  worden  op  de  
volgende  factoren:    

 Abstractieniveau  van  de  vraagstelling  
 Invloed  van  de  opdrachtgever  tijdens  het  proces  
 Snelheid  van  het  proces  
 Stimulatie  van  innovaties  
 Vereiste  vastgoedkennis  bij  de  opdrachtgever  
 Economisch  meest  gunstige  organisatievorm    
 Rekening  houden  met  de  hele  levenscyclus  van  een  gebouw.  

  
4.2.1 Traditioneel  
Deze  bouworganisatievorm  kenmerkt  zich  door  het  eigen  initiatief  van  de  opdrachtgever.  De  
opdrachtgever  ontwerpt  het  gebouw  al  dan  niet  bijgestaan  door  een  architect  en/of  adviesbureaus.  
Wanneer  het  ontwerp  gereed  is,  zal  aan  een  uitvoerende  partij  de  realisatie  gegund  worden.  De  
architect  kan  eventueel  namens  de  opdrachtgever  toezicht  houden  op  de  realisatie.  Bij  het  opleveren  
van  het  gebouw  wordt  de  opdrachtgever  weer  verantwoordelijk  voor  het  onderhoud,  dat  hij  
mogelijkerwijs  door  een  derde  partij  laat  uitvoeren.  Alle  betrokken  partijen  in  dit  proces  worden  los  
van  elkaar  gecontracteerd  en  er  is  geen  onderlinge  afstemming  tussen  ontwerp,  realisatie  en  beheer.    
  
Er  is  bij  deze  bouworganisatievorm  een  strikte  scheiding  tussen  alle  fases,  hierdoor  is  de  snelheid  van  
het  totaal  proces  laag.  Bij  deze  bouworganisatievorm  wordt  helemaal  niet  gedacht  in  termen  van  de  
levenscyclus  van  het  gebouw.  De  architect  is  betrokken  bij  de  ontwerp-‐  en  uitwerkingsfase.  De  
realisatiefase  wordt  uitgevoerd  door  de  aannemer  en  wanneer  het  gebouw  opgeleverd  is,  wordt  de  
beheer-‐  en  sloopfase  door  de  opdrachtgever  weer  uitgevoerd.  De  vraagstelling  naar  de  partijen  
marktpartijen  geschiedt  met  een  gedetailleerd  functioneel  en  technisch  programma  van  eisen  en  
naar  de  ontwerpfase  met  een  bestek  met  bijbehorende  tekeningen.  Het  abstractieniveau  van  de  
vraagstelling  is  laag.  
  
De  functionele  verhoudingen  bij  deze  bouworganisatievorm  zijn  zodanig  dat  de  architect  als  adviseur  
en  deskundige  voor  de  opdrachtgever  het  ontwerp  maakt,  waarin  de  opdrachtgever  de  regie  heeft  
over  het  proces.  Hetzelfde  geldt  voor  de  verhouding  met  de  aannemer:  deze  voert  het  werk  namens  
de  opdrachtgever  uit,  maar  de  opdrachtgever  heeft  de  regie.  Doordat  de  opdrachtgever  overal  de  
regie  voert  is  de  invloed  op  het  totale  proces  zeer  groot.  Om  het  proces  is  goed  banen  te  leiden  is  er  
bij  de  opdrachtgever  voldoende  kennis  van  de  vastgoedpraktijk  vereist.  De  aannemer  heeft  wel  de  
regie  over  de  door  de  aannemer  gecontracteerde  onderaannemers.  Dit  brengt  ons  bij  de  
contractuele  verhoudingen.  De  contractuele  verhouding  is  bij  deze  bouworganisatievorm  hetzelfde  
als  de  functionele  verhouding.  De  architect  of  adviseurs  hebben  een  contract  met  de  opdrachtgever.  
De  aannemer  heeft  een  contract  met  de  opdrachtgever  en  eventuele  onderaannemers  hebben  een  
contract  met  de  aannemer.  
  
Doordat  bij  deze  bouworganisatievorm  de  verschillende  fases  gescheiden  zijn,  is  het  goed  mogelijk  
een  project  te  realiseren  voor  een  goede  prijs,  waardoor  er  een  economische  gunstig  beslissing  
wordt  genomen.  Er  kunnen  na  iedere  fase  verschillende  partijen  aangeschreven  worden  om  een  
prijsaanbieding  te  doen.  Dit  alles  kost  echter  veel  tijd  van  de  opdrachtgever  om  het  geheel  te  
coördineren.  Daarnaast  kunnen  er  afstemmingsproblemen  ontstaan  doordat  het  ontwerp  niet  
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aansluit  bij  de  bouwtechniek  van  de  uitgekozen  aannemer.  De  goede  prijs  die  op  voorhand  verkregen  
kan  worden,  kan  teniet  gedaan  worden  door  de  regelingen  voor  meer-‐  en  minderwerk  die  bij  deze  
bouworganisatievorm  horen.  Er  wordt  niet  gestimuleerd  naar  de  opdrachtnemers  om  met  
innovatieve  oplossingen  te  komen.  Op  deze  manier  wordt  al  jaren  gewerkt  in  de  bouw  en  is  nog  
steeds  de  meest  gebruikte  bouworganisatievorm.  
  
4.2.2 Bouwteam  
Deze  bouworganisatievorm  lijkt  heel  veel  op  de  traditionele  vorm.  De  werkzaamheden  worden  nog  
steeds  los  van  elkaar  uitbesteed.  Echter  de  partij  die  voor  de  realisatie  verantwoordelijk  zal  zijn,  
wordt  eerder  benaderd,  zodat  deze  een  adviserende  rol  binnen  het  ontwerpproces  kan  hebben.  Er  is  
bij  een  bouwteam  nadrukkelijk  geen  sprake  van  een  gezamenlijk  ontwerp  door  architect  en  
aannemer.  De  architect  blijft  verantwoordelijk  voor  het  ontwerp  en  de  aannemer  voor  de  realisatie.  
  
Wanneer  er  naar  de  fasering  bij  deze  bouworganisatievorm  gekeken  wordt,  verschilt  deze  ten  
opzicht  van  de  traditionele  vorm  in  de  ontwerp-‐  en  uitwerkingsfase.  In  deze  twee  fases  fungeert  de  
aannemer  als  adviseur  bij  de  architect,  zodat  er  enige  afstemming  is  tussen  ontwerp  en  uitvoering,  
dit  verhoogd  de  snelheid  in  het  proces.  De  architect  blijft  echter  verantwoordelijk  voor  het  ontwerp  
en  de  aannemer  voor  de  uitvoering.  Dit  geeft  meteen  de  functionele  verhoudingen  binnen  deze  
bouworganisatievorm  weer.  De  opdrachtgever  heeft  nog  altijd  de  regie  over  de  deelnemers  aan  het  
proces  en  hiermee  een  grote  invloed  op  het  proces.  Dit  vereist  een  grote  kennis  van  de  
vastgoedpraktijk  van  de  opdrachtgever.  Ook  contractueel  zijn  het  ontwerp  en  de  realisatie  nog  altijd  
gescheiden,  net  als  bij  de  traditionele  vorm.  De  aannemer  kan  ook  hier  onderaannemers  
contracteren  die  vervolgens  werk  voor  hem  verrichten.  
  
Bij  deze  bouworganisatievorm  zijn  de  verschillende  fases  gescheiden,  echter  moet  er  eerder  in  het  
proces  een  aannemer  gecontracteerd  worden  waardoor  het  moeilijker  is  dit  in  concurrentie  te  doen  
en  de  prijs  hoger  zal  zijn  dan  bij  "traditioneel",  waardoor  deze  bouworganisatievorm  niet  de  
economisch  meest  gunstige  is  .  Afstemmingsproblemen  worden  voorkomen  door  de  adviserende  rol  
van  de  aannemer,  hierdoor  zal  een  tijdwinst  geboekt  worden  ten  aanzien  van  een  traditionele  
organisatie.  Net  als  bij  traditioneel  is  ook  bij  het  bouwteam  de  vraagstelling  op  een  laag  
abstractieniveau,    is  de  opdrachtgever  na  oplevering  van  het  gebouw  verantwoordelijk  voor  de  
overige  fases  van  de  levenscyclus  en  worden  de  opdrachtnemers  niet  gestimuleerd  om  tot  
innovatieve  concepten  te  komen.  
  
4.2.3 Management  Contracting  
Management  Contracting  kenmerkt  zich  door  het  aanstellen  van  een  zogenaamde  management  
contractor.  Management  contractors  zijn  meestal  bouwmanagementbureaus  of  ingenieursbureaus.  
De  management  contractor  voert  in  het  bouwproces  zelf  geen  werk  uit,  hij  heeft  een  coördinerende  
taak  in  het  gehele  proces,  dit  kan  tijdsbesparing  opleveren  waardoor  de  snelheid  in  het  proces  ten  
opzichte  van  "traditioneel"  hoger  is.  Deze  bouworganisatievorm  kenmerkt  zich  door  het  ontbreken  
van  een  hoofdaannemer.  De  management  contractor  contracteert  namens  de  opdrachtgever  alle  
betrokken  partijen  voor  de  realisatie  van  de  bouw.  De  vraagstelling  voor  de  contractering  is  op  een  
laag  abstractie  niveau  met  een  gedetailleerd  technisch  en  functioneel  programma  van  eisen  en  
uitgewerkt  bestek  voor  alle  nevenaannemers.  Er  wordt  in  deze  vorm  gewerkt  met  nevenaannemers  
waarover  de  management  contractor  de  coördinatie  heeft.  Zo  zitten  de  functionele  verhoudingen  in  
elkaar.  
  
In  de  fasering  houdt  dit  in  dat  in  het  begin  bij  de  programmafase  een  management  contractor  wordt  
aangesteld.  Voor  de  ontwerp-‐  en  programmafase  wordt  een  architect  bij  het  proces  betrokken.  
Wanneer  het  ontwerp  klaar  is,  wordt  de  aannemer  aan  het  proces  toegevoegd  voor  de  realisatie.  Als  
het  object  is  opgeleverd,  is  de  opdrachtgever  zelf  weer  verantwoordelijk  voor  de  beheer-‐  en  
sloopfase  van  de  levenscyclus.  Contractueel  is  deze  bouworganisatievorm  vrij  intensief,  aangezien  er  
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met  nevenaanneming  gewerkt  wordt  en  iedere  betrokken  partij  apart  gecontracteerd  moet  worden.  
De  management  contractor  contracteert  de  partij  namens  en  voor  rekening  en  risico  van  de  
opdrachtgever.    
  
Deze  bouworganisatievorm  valt  of  staat  met  de  kwaliteit  van  de  management  contractor  en  de  
zuiverheid  van  het  werk  met  nevenaanneming.  De  management  contractor  wordt  betaald  door  de  
opdrachtgever,  echter  blijft  de  opdrachtgever  aansprakelijk  voor  alle  gemaakte  afspraken.  De  
opdrachtgever  heeft  een  grote  invloed  op  de  management  contractor  aangezien  deze  direct  voor  de  
opdrachtgever  werkt.  Met  deze  invloed  heeft  de  opdrachtgever  een  grote  invloed  op  het  totale  
proces.  De  management  contractor  neemt  wel  de  coördinatie  van  de  opdrachtgever  over,  waardoor  
het  proces  sneller  zou  moeten  gaan.  Tevens  hoeft  de  kennis  van  de  vastgoedpraktijk  bij  de  
opdrachtgever  minder  groot  te  zijn  als  bij  "traditioneel"  vanwege  de  expertise  van  de  management  
contractor.  Door  alles  in  nevenaanneming  uit  te  laten  voeren  worden  opslagen  die  door  een  
hoofdaannemer  gerekend  worden  over  het  werk  van  onderaannemers  bespaard,  hierdoor  is  
management  contracting  een  economisch  gunstige  bouworganisatievorm,  de  management  
contractor  komt  daarentegen  erbij  als  kostenpost.  Ook  bij  deze  bouworganisatievorm  wordt  er  nog  
steeds  naar  de  goedkoopste  prijs  gestreefd  en  wordt  innovatie  niet  gestimuleerd.  
  
4.2.4 Design  &  Build  
Het  kenmerk  van  deze  bouworganisatievorm  is  het  uitbesteden  van  het  ontwerp  en  de  uitvoering  
aan  één  partij.  Verder  wijkt  deze  vorm  niet  af  van  het  traditionele  model.  Echter  door  de  integratie  
van  ontwerp  en  uitvoering  zijn  er  mogelijkheden  om  tot  innovaties  te  komen  en  verandert  de  
juridische  aansprakelijkheid.  Hier  zal  later  in  dit  onderzoek  verder  op  ingegaan  worden.  Bij  deze  
bouworganisatievorm  wordt  één  partij  gecontracteerd  met  één  contract  voor  het  ontwerp  en  de  
realisatie.  De  opdrachtgever  heeft  dus  één  aanspreekpunt  voor  de  fases  Ontwerp,  Uitwerking  en  
Realisatie.  De  opdrachtgever  heeft  midner  kennis  van  de  vastgoedpraktijk  nodig  dan  bij  
"traditioneel"  aangezien  een  groot  deel  van  het  werkt  bij  een  andere  partij  wordt  gelegd,  die  hier  ook  
verantwoordelijk  voor  is.    De  fases  Beheer  en  Sloop    in  de  levenscyclus  vallen  onder  de  
verantwoordelijkheid  van  de  opdrachtgever.  Deze  bouworganisatievorm  leidt  tot  een  optimale  
afstemming  van  ontwerp  en  realisatie,  waardoor  efficiënt  gewerkt  kan  worden,  de  snelheid  in  het  
proces  hoog  ligt  en  tijdwinst  kan  ontstaan  ten  opzichte  van  "traditioneel".  
  
Het  voordeel  van  deze  bouworganisatievorm  is  dat  de  opdrachtgever  één  aanspreekpunt  en  één  
aansprakelijke  partij  heeft  voor  het  ontwerp  en  de  uitvoering.  Het  programma  van  eisen  zal  echter  
anders  geformuleerd  moeten  zijn.  De  gewenste  prestaties  zullen  omschreven  moeten  worden  in  
plaats  van  het  gedetailleerd  uitwerken  van  verschillende  functionaliteiten.  Het  abstractieniveau  van  
de  vraagstelling  is  dus  hoog.  Door  het  omschrijven  van  de  prestatie  is  de  opdrachtnemer  vrij  in  de  
keuze  van  uitwerking  om  de  gewenste  prestaties  te  bereiken.  Doordat  de  keuzes  in  ontwerp  en  
realisatie  volledig  bij  de  opdrachtnemer  worden  gelegd  hoeft  de  kennis  van  de  vastgoedpraktijk  bij  
de  opdrachtgever  minder  groot  te  zijn  dan  bij  "traditioneel".  De  invloed  van  de  opdrachtgever  is  op  
het  vlak  van  ontwerp  en  realisatie  veel  kleiner  dan  bij  "traditioneel".  Het  is  bij  deze  
bouworganisatievorm  echter  moeilijker  om  concurrerend  aan  te  besteden  waardoor  de  kosten  
meestal  hoger  zullen  zijn,  omdat  er  een  afspraak  met  één  partij  gemaakt  wordt  voor  de  uitvoering  
voor  ontwerp  en  uitvoering.  Deze  bouworganisatievorm  is  niet  economisch  de  meest  gunstige.  
  
4.2.5 General  Contracting/Engineering  Contracting  
Deze  bouworganisatievorm  kan  qua  naam  voor  verwarring  zorgen  omdat  in  de  literatuur  uit  
Engeland  en  Amerika  General  Contracting  hetzelfde  is  als  de  "traditionele"  vorm  in  Nederland.  In  
Nederland  is  General  Contracting,  ook  wel  Engineering  Contracting  genoemd  in  een  industriële  
context,  vrijwel  hetzelfde  als  Management  Contracting  met  het  verschil  dat  bij  General  Contracting  
de  General  Contractor  buiten  de  coördinerende  rol  in  het  proces  ook  financieel  verantwoordelijk  is  
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voor  het  project.  De  over-‐  of  onderschrijding  van  het  budget  komt  voor  rekening  van  de  General  
Contractor.  
  
De  opdrachtgever  contracteert  in  de  programmafase  een  General  Contractor,  deze  gaat  voor  de  
opdrachtgever  aan  de  slag  als  risicodragende  persoon  in  de  volgende  fases.  De  General  Contractor  
contracteert  vervolgens  de  partijen  die  het  ontwerp  moeten  maken  en  het  object  moeten  realiseren  
en  is  hier  ook  verantwoordelijk  voor.  Na  het  opleveren  van  het  gebouw  is  de  opdrachtgever  
verantwoordelijk  voor  de  overige  fases  van  het  gebouw.  Doordat  ontwerp  en  realisatie  bij  deze  
bouworganisatievorm  bij  een  partij  liggen  kan  er  tijdwinst  geboekt  worden.    
  
Deze  bouworganisatievorm  wordt  meestal  gebruikt  voor  industriële  bouw  waarbij  technische  
installaties  "geëngineerd"moeten  worden  waar  de  opdrachtgever  onvoldoende  kennis  voor  in  huis  
heeft.  Deze  kennis  wordt  met  het  aanstellen  van  een  General  Contractor  ingekocht.  Er  dienen  met  de  
General  Contractor  goede  afspraken  gemaakt  te  worden  over  de  vergoeding  en  de  gewenste  
prestatie.  Met  deze  bouworganisatievorm  koopt  de  opdrachtgever  namelijk  veel  risico's  af  waar  de  
General  Contractor  een  vergoeding  voor  verwacht.  Daarnaast  bestaat  de  kans  dat  de  General  
Contractor  voor  een  zo  goedkoop  mogelijk  project  gaat  terwijl  de  opdrachtgever  een  economisch  
meest  verantwoord  project  wil.  Hierdoor  zullen  de  in  opdracht  de  verwachte  prestatie  goed  
omeschreven  moeten  worden,  waardoor  het  programma  van  eisen  op  een  hoog  abstractieniveau  is.  
De  opdrachtgever  is  na  realisatie  namelijk  verantwoordelijk  voor  de  resterende  levenscyclus.  
Hierdoor  worden  innovatieve  oplossing  gestimuleerd.  Als  laatste  punt  heeft  de  opdrachtgever,  
wanneer  aan  het  project  begonnen  wordt,  nog  maar  weinig  invloed  op  het  ontwerp  en  het  proces  of  
hier  zal  een  hoog  prijskaartje  aan  hangen.  
  
4.2.6 Turnkey  
Deze  bouworganisatievorm  is  eigenlijk  een  verzamelnaam  voor  de  contracten  waarbij  het  ontwerp  
en  de  uitvoering  bij  één  partij  liggen.  Hierdoor  wordt  tijdwinst  geboekt  en  ligt  de  snelheid  in  het  
proces  hoger  ten  opzichte  van  "traditioneel".  In  de  meest  zuivere  vorm  betekent  turnkey  als  
bouworganisatievorm  dat  er  sprake  is  van  een  koopovereenkomst.  Inherent  aan  een  
koopovereenkomst  vindt  maar  één  betaling  plaats,  namelijk  bij  de  overdracht  van  het  eigendom.  
Opdrachtgever  en  opdrachtnemer  komen  ontwerpuitgangspunten  en  randvoorwaarden  voor  het  te  
leveren  gebouw  met  elkaar  overeen,  waarna  de  opdrachtnemer  geheel  verantwoordelijk  is  tot  de  
overdracht  van  het  eigendom.  Deze  bouworganisatievorm  lijkt  heel  veel  op  werken  met  een  General  
Contractor.  Het  verschil  tussen  een  General  Contractor  en  een  turnkey-‐opdrachtnemer  is  dat  een  
turnkey-‐opdrachtnemer  alles  zelf  uitvoert  in  plaats  van  alle  partijen  te  contracteren.  Tevens  heeft  de  
opdrachtgever  na  het  opstellen  van  de  ontwerpuitgangspunten  en  randvoorwaarden  weinig  invloed  
meer  op  het  proces  tot  de  eigendomsoverdracht.  Doordat  de  opdrachtnemer  verantwoordelijk  is  
voor  de  uitwerking  van  de  verwachte  prestaties  wordt  innovatie  gestimuleerd,  daarnaast  heeft  de  
opdrachtgever  minder  kennis  van  de  vastgoedpraktijk  nodig  dan  bij  "traditioneel".  Na  de  
eigendomsoverdracht  is  de  opdrachtgever  verantwoordelijk  voor  de  Beheer-‐  en  Sloopfase  in  de  
levenscyclus.  
  
De  voordelen  voor  de  opdrachtgever  is  dat  er  maar  één  betaling  plaatsvindt  en  de  prijs  vaststaat  voor  
het  project  begint.  Hier  staat  tegenover  dat  de  opdrachtnemer  gecompenseerd  wil  worden  voor  de  
risico's  die  van  de  opdrachtgever  worden  overgenomen,  hierdoor  is  deze  bouworganisatievorm  niet  
de  economisch  meest  gunstige.  Het  programma  van  eisen  zal  prestaties  moeten  bevatten  waaraan  
het  project  bij  oplevering  getoetst  wordt.  Het  abstractieniveau  van  de  vraagstelling  is  dus  hoog.  
Wijzigingen  aanbrengen  gedurende  het  project  zullen  tot  hogere  kosten  leiden.  
  
4.2.7 Brochureplan  
Het  brochureplan  als  bouworganisatievorm  heeft  als  kenmerk  dat  de  opdrachtgever  kan  kiezen  uit  
door  de  opdrachtnemer  aangeboden  standaardoplossingen.  Hierdoor  heeft  de  opdrachtgever  weinig  
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invloed  op  het  totaal  proces.  Bij  de  vraagstelling  moet  er  gekeken  worden  in  hoeverre  de  wensen  van  
de  opdrachtgever  ingepast  kunnen  worden  binnen  de  standaard  oplossingen  van  de  opdrachtnemer,  
het  abstractieniveau  van  de  vraagstelling  moet  hierdoor  laag  zijn.  De  opdrachtnemer  kan  in  deze  
vorm  dan  ook  meer  als  leverancier  worden  gezien.  De  opdrachtgever  heeft  weinig  mogelijkheden  om  
het  ontwerp  aan  te  passen.  De  ontwerpen  die  aangeboden  worden  zijn  dan  ook  onafhankelijk  van  de  
locatie  en  hebben  een  vaste  prijs.  Verder  ziet  deze  bouworganisatievorm  er  hetzelfde  uit  als  de  
turnkey-‐vorm.  Er  is  niet  veel  kennis  van  de  vastgoedpraktijk  nodig  omdat  het  aangeboden  product  
volledig  uitwerkt  is,  hierdoor  is  de  snelheid  in  het  proces  ook  hoog.  De  opdrachtgever  is  na  
oplevering  verantwoordelijk  voor  de  overige  fases  in  de  levenscyclus.  Doordat  er  met  
standaardoplossingen  gewerkt  wordt  is  de  innovatie  bij  deze  bouworganisatievormen  erg  laag.  
  
De  vaste  prijs  is  een  voordeel  voor  de  opdrachtgever  waardoor  deze  bouworgniastievorm  
economisch  een  gunstige  keuze  kan  zijn,  echter  zijn  afwijkingen  van  de  aangeboden  oplossing  niet  
mogelijk  of  tegen  een  hoge  meerprijs.  Het  risico  is  echter  laag.  De  objecten  die  aangeboden  worden,  
zijn  opgebouwd  uit  standaardmodules  die  geschakeld  kunnen  worden  en  op  die  manier  kan  het  
gewenste  gebouw  samengesteld  worden.  
  
4.2.8 Design,  Build,  (Finance),  (Maintain),  (Operate)  (DB(F)(M)(O))  
Finance,  Maintain  en  Operate  zijn  additionele  onderdelen  van  fases  in  de  levenscyclus  van  een  
gebouw  die  eveneens  aan  een  opdrachtnemer  uitbesteed  kunnen  worden  en  kunnen  daardoor  apart  
of  gezamenlijk  toegevoegd  worden  aan  de  bouworganisatievorm  Design  en  Build.  Op  deze  manier  
wordt  er  een  vergaande  vorm  van  integratie  bewerkstelligd.  In  het  geval  dat  alle  onderdelen  worden  
uitbesteed  en  er  dus  een  DBFMO  bouworganisatievorm  ontstaat,  wordt  door  de  opdrachtgever  het  
ontwerp,  de  realisatie,  de  financiering,  het  onderhoud  en  het  exploiteren  van  het  gebouw  
uitbesteed.  De  opdrachtgever  is  alleen  betrokken  in  de  Programma-‐  en  Sloopfase.  
  
Er  zullen  in  de  praktijk  niet  of  nauwelijks  opdrachtnemers  in  staat  zijn  zulke  opdrachten  zelfstandig  
aan  te  nemen,  vanwege  het  gebrek  aan  financiële  middelen  en/of  expertise  op  een  bepaald  gebied.  
Hiervoor  zullen  vaak  consortia  gevormd  worden,  zeker  wanneer  het  gaat  om  grote  projecten  die  
gefinancierd  moeten  worden  of  wanneer  de  exploitatie  voor  rekening  van  de  opdrachtnemer  is.  
Minder  uitgebreide  vormen  zoals  DBM  kunnen  in  de  praktijk  wel  door  een  architect-‐
aannemerscombinatie  uitgevoerd  worden.  Hiervoor  is  een  samenwerking  met  een  consortium  niet  
nodig.  Doordat  bij  deze  bouworganisatievorm  veel  aspecten  bij  de  opdrachtnemer  gelegd  kunnen  
worden,  worden  innovatieve  oplossingen  gestimuleerd.  Alles  in  het  proces  kan  op  elkaar  afgestemd  
worden  waardoor  tijdwinst  geboekt  kan  worden  en  de  snelheid  in  het  proces  hoog  ligt.    De  
opdrachtgever  kan  optimaal  gebruik  maken  van  de  kennis  van  de  vastgoedpraktijk  die  de  
opdrachtnemers  hebben.  Door  het  uitbesteden  van  de  verschillende  aspecten  wordt  de  kennis  als  
het  ware  door  de  opdrachtgever  ingekocht,  zo  heeft  de  opdrachtgever  zelf  minder  kennis  van  de  
vastgoedpraktijk  nodig.  Deze  bouworganisatievorm  wordt  veelal  toegepast  in  de  weg-‐  en  
waterbouw.  
  
Binnen  deze  bouworganisatievorm  heeft  de  opdrachtgever  een  contract  met  één  partij,  waarin    als  
vraagstelling  verschillende  eisen  met  betrekking  tot  functionaliteit,  beschikking,  ontwerp,  onderhoud  
en  dergelijke  zijn  opgenomen.  Het  abstractieniveau  is  hoog  bij  deze  vraagstelling.    Voor  al  deze  
verschillende  facetten  van  een  vastgoedobject  heeft  de  opdrachtgever  één  aanspreekpunt.  De  
vergoeding  die  de  opdrachtnemer  krijgt  is  ook  afhankelijk  van  de  verantwoordelijkheden  en  
werkzaamheden  die  hij  van  de  opdrachtgever  overneemt.  Er  wordt  verschillende  risico's  van  de  
opdrachtgever  overgedragen  naar  de  opdrachtnemer  hier  wil  de  opdrachtnemer  voor  
gecompenseerd  worden.  Hierdoor  kan  deze  bouworganisatievorm  economisch  minder  gunstig  zijn.  
  
Deze  projecten  zijn  moeilijk  in  concurrentie  in  de  mark  te  zetten,  aangezien  er  een  programma  van  
eisen  geschreven  moet  worden  waar  het  gebouwde  aan  moet  voldoen  wat  betreft  prestatie,  niveau  



R.H.M.  Dols   Bouworganisatievormen  bij  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen   17-‐05-‐2011     

  
31  

van  onderhouden  en  de  randvoorwaarden  voor  financiering.  Hiervoor  dient  vaak  een  relatie  
opgebouwd  te  worden  met  een  bepaalde  opdrachtnemer.  Er  zijn  veel  partijen  betrokken  bij  een  
dergelijk  project  die  allemaal  invloed  willen  hebben  op  de  uitwerking.  Daarnaast  is  de  markt  vaak  nog  
niet  ingesteld  op  deze  integrale  vragen.  De  opdrachtgever  geeft  ook  veel  invloed  uit  handen  en  
wanneer  hij  toch  iets  anders  wil  hebben,  zijn  hieraan  grote  meerkosten  verbonden.  
  
4.2.9 Build  Operate  Transfer  (BOT)  
Deze  bouworganisatievorm  wordt  gebruikt  wanneer  er  veel  belangstelling  is  voor  de  realisatie  van  
een  bepaald  project,  maar  er  te  weinig  financiële  middelen  bij  de  opdrachtgever  aanwezig  zijn  om  
het  project  te  realiseren.  In  ruil  voor  het  realiseren  en  financieren  van  het  project  mag  de  
opdrachtnemer  het  project  gedurende  een  afgesproken  tijd  exploiteren.  Met  de  opbrengst  van  de  
exploitatie  kan  de  opdrachtnemer  de  investering  terug  verdienen.  De  opdrachtnemer  is  in  de  meeste  
gevallen  een  consortium  waarin  verschillende  partijen  zich  verenigen.  Na  het  verlopen  van  de  
exploitatietermijn  gaat  het  project  over  naar  de  opdrachtgever,  die  daarna  verantwoordelijk  wordt  
voor  de  verdere  exploitatie.  
  
De  opdrachtgever  heeft  een  contract  met  één  partij  waarin  verschillende  eisen  met  betrekking  tot  
functionaliteit,  beschikking,  ontwerp,  onderhoud  en  dergelijke  zijn  opgenomen.  De  vraagstelling  is  op  
een  hoog  abstractieniveau.  Voor  al  deze  verschillende  facetten  van  een  vastgoedobject  heeft  de  
opdrachtgever  één  aanspreekpunt.  De  opdrachtgever  wordt  afgerekend  aan  de  hand  van  de  eisen  
die  in  het  contract  zijn  opgenomen;  waarneer  deze  niet  behaald  worden,  wordt  de  opdrachtnemer  
gekort  op  zijn  vergoeding.    
  
Deze  bouworganisatievorm  wordt  veelal  gebruikt  wanneer  de  opdrachtgever  geen  geld  heeft  om  het  
project  te  realiseren,  maar  de  komst  van  het  project  wel  belangrijk  en  gevraagd  is.  Een  voorbeeld  
hiervan  zijn  verschillende  tolwegen.  Hieruit  blijkt  meteen  de  meest  voorkomende  projectcategorie,  
die  is  namelijk  infrastructurele  werken.  De  opdrachtgever  dient  duidelijke  afspraken  te  maken  over  
de  geëiste  prestatie  van  het  project  met  regelingen  voor  bonussen  en  boetes  wanneer  de  prestatie  
niet  gehaald  worden  of  een  betere  prestatie  wordt  behaald.  Er  zijn  veel  partijen  betrokken  bij  een  
dergelijk  project  die  allemaal  invloed  willen  hebben  op  de  uitwerking.  
  
  
4.2.10 Publieke  Private  Samenwerking  (PPS)  
Bij  deze  bouworganisatievorm  is  een  publieke  partij  opdrachtgever,  dit  kunnen  de  rijksoverheid,  een  
provincie,  een  gemeente  of  andere  overheden  zijn.  De  publieke  partij  zoekt  een  samenwerking  met  
een  private  partij,  zoals  wegenbouwers  of  aannemers.  Een  publieke  private  samenwerking  wordt  
gedefinieerd  als:  "een  samenwerking  waarbij  overheid  en  bedrijfsleven,  met  behoud  van  eigen  
identiteit  en  verantwoordelijkheid,  gezamenlijk  een  project  realiseren  op  basis  van  een  heldere  taak-‐  
en  risicoverdeling"  (Sijpersma  &  Buur,  2005).  PPS  geeft  alleen  aan  welke  partijen  bij  het  proces  
betrokken  zijn  en  wat  de  belangen  zijn  van  de  partijen  binnen  de  samenwerking.  De  daadwerkelijke  
bouworganisatievorm  zal  de  vorm  hebben  van  de  eerder  genoemde  Design,  Build,  (Finance),  
(Maintain),  (Operate)  of  Build  Operate  Transfer  (BOT).  Tevens  wordt  de  term  PPS  gebruikt  voor  
bijvoorbeeld  een  gebiedsontwikkeling  waarbij  de  gemeente  grond  in  brengt  in  een  te  ontwikkelen  
gebied.    
  
4.2.11 Living  Building  Concept  (LBC)  
Het  Living  Building  Concept  is  een  bouworganisatievorm  die  nog  in  de  kinderschoenen  staat.  Dit  
komt  met  name  door  het  revolutionaire  karakter  van  deze  organisatievorm.  De  keten  die  in  de  bouw  
is  van  architecten,  adviseurs,  aannemer  met  onderaannemers  en  installateurs  moet  samengesmolten  
worden  tot  een  geheel  dat  innovatief  gaat  samenwerken  om  voor  de  opdrachtgever  het  perfecte  
project  te  maken.  Dit  wordt  ook  wel  de  ketenintegratie  in  de  bouw  genoemd.  Het  is  de  bedoeling  dat  
de  opdrachtgever  en  de  geïntegreerde  keten  van  opdrachtnemers  een  alliantie  vormen  en  het  
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gebouw  voortdurend  aanpassen,  zodat  er  op  ieder  moment  in  de  levenscyclus  van  het  gebouw  een  
optimale  gebruikswaarde  is  en  de  technische  installaties  up-‐to-‐date  blijven.  
  
Hier  moet  echter  opgemerkt  worden  dat  het  geschetste  beeld  het  ideaalbeeld  is  van  het  Living  
Building  Concept.  Er  zijn  in  Nederland  een  paar  try-‐out  projecten,  zoals  de  nieuwbouw  voor  de  
Christelijke  Scholengemeenschap  Veenendaal  en  het  ROC  A12  uit  Ede,  waarbinnen  deze  theorieën  
getest  worden.  Zoals  al  opgemerkt  zal  er  een  grote  revolutie  moeten  plaatsvinden  in  de  bouw  
voordat  het  Living  Building  Concept  gemeengoed  is,  maar  de  eerste  stappen  worden  gezet.  
  
Contractueel  behoeft  deze  bouworganisatievorm  ook  nog  enige  ontwikkeling,  bij  de  try-‐out  
projecten  is  er  gekeken  naar  de  traditionele  contractvormen  in  combinatie  met  een  DBFMO-‐contract.  
  
4.2.12 Alliantie  
Deze  bouworganisatievorm  is  bijzonder  omdat  de  opdrachtgever  en  opdrachtnemers  zich  verenigen  
in  de  alliantie.  Los  van  elkaar  krijgen  deze  partijen  het  project  niet  gerealiseerd.  Door  het  afsluiten  
van  een  alliantiecontract  verenigen  de  opdrachtgever  en  opdrachtnemers  zich.  In  dit  contract  zijn  
zowel  de  risicoverdeling  als  de  processen  voor  communicatie,  informatie  en  afstemming  geregeld.  
Daarnaast  wordt  onderling  meestal  gewerkt  met  een  systeem  van  bonussen  en  boetes  voor  de  
geleverd  prestaties,  zodat  er  door  alle  partners  zo  efficiënt  mogelijk  gewerkt  wordt.  Dit  heeft  als  doel  
dat  er  voor  alle  partners  een  optimale  win-‐win  situatie  wordt  gecreëerd.  Vanuit  de  alliantie  worden  
de  andere  partijen  die  voor  het  bouwproces  nodig  zijn  aangestuurd  en  gecontracteerd.  
  
Het  tot  stand  brengen  van  een  alliantie  kan  op  twee  manieren,  namelijk  met  een  contract  voor  het  
oprichten  van  een  maatschap  of  door  het  oprichten  van  een  rechtspersoon  waar  iedere  deelnemer  
van  de  alliantie  in  participeert.  Afgesproken  wordt  hoe  de  taken  en  verantwoordelijkheden  verdeeld  
worden  evenals  de  verdeling  van  winst  of  verlies.  De  opdrachtgever  is  zelf  een  van  de  partners  die  in  
de  rechtspersoon  of  maatschap  deelnemen,  inherent  hieraan  krijgt  de  opdrachtgever  bepaalde  
verantwoordelijkheden  toebedeeld.  
  
  Wanneer  op  deze  manier  met  elkaar  samengewerkt  wordt,  is  het  niet  mogelijk  om  iets  in  
concurrentie  aan  de  markt  aan  te  bieden.  Dit  zou  echter  ook  niet  nodig  moeten  zijn  omdat  er  voor  
beide  partijen  een  win-‐win  situatie  behaald  moet  worden.  Dit  lijkt  in  de  bouwwereld  echter  een  
moeilijk  situatie  om  voor  iedere  partij  eenzelfde  belang  te  creëren.  Daarnaast  is  voor  het  opzetten  
van  een  Alliantie  een  groot  deel  vertrouwen  nodig  en  voor  het  opbouwen  van  dit  vertrouwen  is  tijd  
nodig.  
  
4.3 Juridische  aspecten  
Wanneer  een  project  volgens  één  van  de  aangegeven  bouworganisatievormen  gestalte  gaat  krijgen,  
zal  er  tussen  de  betrokken  partijen  wilsovereenstemming  bereikt  moeten  worden.  
Wilsovereenstemming  kan  omschreven  worden  als  "het  door  de  contractanten  aan  elkaar  afleggen  
van  in  elkaar  grijpende  wilsverklaringen,  teneinde  door  middel  daarvan  de  overeenkomst  tot  stand  te  
brengen"  (Hartkamp  &  Sieburgh,  2010).  Er  is  wilsovereenstemming  als  alle  betrokken  partijen  voor  
zichzelf  een  beslissing  hebben  genomen  die  overeenstemt  met  de  wil  van  de  anderen.  Simpel  gezegd  
komt  dit  neer  meneer  X  wil  iets  van  mevrouw  Y  kopen  voor  prijs  Z  en  mevrouw  Y  is  bereid  het  iets  
voor  prijs  Z  aan  meneer  X  te  verkopen.  Hierdoor  is  wilsovereenstemming  de  belangrijkste  
voorwaarde  voor  het  tot  stand  komen  van  een  overeenkomst.  In  de  bouwpraktijk  houdt  de  
wilsovereenstemming  in  dat  voor  de  partijen  in  het  proces  ten  opzichte  van  elkaar  helder  moet  zijn  
wat  het  voorgeschreven  programma  van  eisen  inhoudt.  Alleen  op  deze  manier  kan  er  
wilsovereenstemming  worden  bereikt  over  hetgeen  gerealiseerd  moet  worden.  Maar  alleen  
wilsovereenstemming  bereiken  is  niet  voldoende,  deze  dient  tevens  kenbaar  gemaakt  te  worden.  
Vervolgens  kan  een  overeenkomst  tussen  de  betrokken  partijen  aangegaan  worden.  De  vragen  die  
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hier  rijzen  zijn:  wat  is  een  overeenkomst,  waarom  wordt  er  een  overeenkomst  opgesteld  en  wat  kan  
er  in  de  overeenkomst  opgenomen  zijn?    
  
De  definitie  van  een  overeenkomst  die  in  het  Burgerlijk  Wetboek  (BW),  art  6:213  is  opgenomen  is:  
"een  overeenkomst  in  de  zin  van  deze  titel  is  een  meerzijdige  rechtshandeling,  waarbij  één  of  meer  
partijen  tegenover  één  of  meer  anderen  een  verbintenis  aangaan.".  Deze  definitie  bevat  nog  andere  
begrippen  die  uitleg  behoeven,  zoals  rechtshandeling  en  verbintenis.  Een  rechtshandeling  is  een  
handeling  waarmee  de  handelende  persoon  een  rechtsgevolg  beoogt.  Dit  wil  zeggen  dat  hetgeen  
afgesproken  is  afdwingbaar  is.  Bij  het  sluiten  van  een  contract  betreft  het  een  meerzijdige  
rechtshandeling,  omdat  meer  dan  één  persoon  dezelfde  rechtshandeling  wil  onderschrijven  (Chao-‐
Duivis,  2001).  Een  verbintenis  is  een  vermogensrechtelijke  verhouding,  wat  wil  zeggen  dat  op  grond  
van  de  verbintenis  een  partij  A  iets  van  partij  B  te  vorderen  heeft  en  andersom  (Chao-‐Duivis,  2001).  
Bij  een  verbintenis  is  men  verplicht  te  leveren  wat  afgesproken  is.    
  
Het  contractrecht  heeft  drie  beginselen,  namelijk  contractvrijheid,  bindende  kracht  van  de  
overeenkomst  en  vormvrijheid  (Bruggeman  et  al.,  2010).  

1. Contractvrijheid  houdt  in  dat  men  in  beginsel  vrij  is  om  te  kiezen  met  wie  een  overeenkomst  
wordt  aangegaan.  

2. De  bindende  kracht  van  de  overeenkomst  houdt  in  dat  partijen  in  beginsel  moeten  doen  wat  
overeengekomen  is.  

3. De  vormvrijheid  houdt  in  dat  het  in  beginsel  niet  uitmaakt  of  een  overeenkomst  mondeling,  
schriftelijk  of  met  een  notariële  akte  gesloten  is.  

     
Een  overeenkomst  wordt  opgesteld  om  hetgeen  overeengekomen  is  vast  te  leggen  en  om  
misverstanden  die  gedurende  het  proces  om  wat  voor  een  reden  dan  ook  kunnen  ontstaan  te  
voorkomen.  Zo  kan  altijd  nagegaan  worden  wat  er  afgesproken  is  en  kunnen  partijen  door  middel  
van  de  "bindende  kracht"  gehouden  worden  aan  het  overeengekomene.  
  
Wat  er  dan  in  een  overeenkomst  opgenomen  kan  worden  is  afhankelijk  van  de  betrokken  partijen.  Er  
moet  nagegaan  worden  wat  men  vastgelegd  wil  hebben.  Bij  het  "Kenniscentrum  Wonen-‐Zorg"  heeft  
men  een  checklist  gemaakt  waarin  de  volgende  punt  opgenomen  zijn:  

 De  betrokken  partijen  
 Reden  van  het  aangaan  van  de  overeenkomst  
 De  verwachtingen  die  men  van  de  betrokkenen  heeft  
 De  omschrijving  van  het  project  dat  gerealiseerd  wordt  
 De  wijze  van  samenwerking  
 De  looptijd  
 Een  geschillenregeling  
 Een  verdeling  van  verantwoordelijkheden  en  risico's  

Deze  punten  bevatten  de  kern  van  iedere  overeenkomst  met  betrekking  tot  bouworganisatievormen.  
Om  niet  bij  iedere  overeenkomst  al  deze  punten  uit  te  werken,  zijn  er  voor  veel  voorkomende  
overeenkomsten  standaardovereenkomsten  opgesteld.  
     
4.3.1 Standaard  overeenkomsten  
Er  zijn  verschillende  standaardovereenkomsten  met  de  daarbij  behorende  algemene  voorwaarden.  In  
de  literatuur  wordt  veel  gesproken  over  de  standaarden  die  bestaan  in  de  Angelsaksische  landen  
zoals  de  Verenigde  Staten  en  het  Verenigd  Koninkrijk,  omdat  men  hier  meer  ervaring  heeft  in  het  
werken  met  geïntegreerde  bouworganisatievormen(Bruggeman  et  al.,  2010;  De  Koning  &  Sproncken,  
2001).  Echter  moet  hierbij  opgemerkt  worden  dat  deze  standaarden  niet  zomaar  overgenomen  
kunnen  worden  in  Nederland.  Dit  heeft  te  maken  met  fundamentele  verschillen.  In  Nederland  wordt  
namelijk  rekening  gehouden  met  redelijkheid  en  billijkheid,  wat  een  essentieel  uitgangspunt  vormt  in  
de  rechtsbetrekkingen,  dit  is  zelfs  opgenomen  in  het  Burgerlijk  Wetboek  (o.a.  BW  6.2  lid  2).  
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Redelijkheid  en  billijkheid  zijn  gevestigd  met  de  zogenaamde  "Haviltex-‐formule"  (Hoge  Raad,  13  
maart  1981).  Deze  formule  houdt  in  dat  er  niet  alleen  naar  de  grammaticale  en  taalkundige  uitleg  
gekeken  moet  worden,  maar  tevens  rekening  gehouden  dient  te  worden  met  redelijkheid  en  
billijkheid.  
     
4.3.2 Standaard  algemene  voorwaarden  
  In  Nederland  zijn  er  voor  bepaalde  overeenkomsten  standaard  algemene  voorwaarden  opgesteld.  
Dit  is  vaak  gebeurd  door  een  brancheorganisatie  of  een  vereniging  van  een  bepaalde  beroepsgroep.  
Er  dient  in  de  overeenkomst  wel  vermeld  te  worden  dat  er  algemene  voorwaarden  zijn  die  aanvaard  
worden  bij  ondertekening  van  de  overeenkomst.  Algemene  voorwaarden  zijn  niet  
dwingendrechtelijke  van  aard,  waardoor  er  met  goedkeurig  van  beide  partijen  van  afgeweken  kan  
worden  (Chao-‐Duivis,  2001).  Dit  dient  echter  duidelijk  in  de  overeenkomst  opgenomen  te  zijn  om  
misverstanden  bij  een  geschil  te  voorkomen.  Bij  een  geschil  zullen  onduidelijkheden  in  de  algemene  
voorwaarden  ten  gunste  van  de  wederpartij  worden  uitgelegd.  Een  wederpartij  moet  ook  altijd  in  
staat  gesteld  worden  om  de  algemene  voorwaarden  te  kunnen  inzien.  Wanneer  een  partij  onredelijk  
bezwaard  wordt  door  de  algemene  voorwaarden  is  het  mogelijk  deze  te  laten  vernietigen  door  een  
rechter  of  arbiter.  Bovendien  is  er  in  de  wet  een  zwarte  lijst  (artikel  6:236  BW)  en  een  grijze  lijst  
(artikel  6:237)  opgenomen  met  bedingen  die  in  de  algemene  voorwaarden  opgenomen  kunnen  
worden  waardoor  de  wederpartij  onredelijk  bezwaard  wordt.  Het  verschil  tussen  de  zwarte  en  grijze  
lijst  is  dat  de  bepalingen  op  de  zwarte  lijst  onredelijk  bezwarend  zijn  en  de  bepalingen  op  de  grijze  
lijst  het  vermoeden  wekken  dat  iemand  onredelijk  bezwaard  wordt  (Van  de  Berg,  2007).  
  
In  Nederland  zijn  verschillende  algemene  voorwaarden  ontwikkeld  die  gebruikt  kunnen  worden  voor  
de  verschillende  bouworganisatievormen,  deze  algemene  voorwaarden  zijn  onder  andere  
(Bruggeman  et  al.,  2010):  

 DNR  2005  (De  Nieuwe  Regeling),  voor  de  Adviseursovereenkomst,  zoals  een  overeenkomst  
met  een  architect,  constructeur  of  ander  soort  adviesbureau.  

 UAV  1989  (Uniforme  Administratieve  Voorwaarden),  voor  de  Aannemingsovereenkomst.  
Deze  overeenkomst  is  tussen  een  aannemer  en  de  opdrachtgever.  

 Model  Bouwteamovereenkomst  1992,  deze  regelt  alleen  de  samenwerking  tussen  de  
architect  en  de  aannemer  wanneer  het  project  in  bouwteamverband  georganiseerd  wordt,  
het  is  een  coördinatieovereenkomst.  De  opdrachtgever  dient  daarnaast  nog  een  
Adviseursovereenkomst  met  de  architect  te  sluiten  voor  het  ontwerp  en  een  
Aannemingsovereenkomst  met  de  aannemer  voor  de  realisatie.  Het  is  echter  niet  nodig  om  
een  coördinatieovereenkomst  te  sluiten,  dit  kan  eventueel  opgenomen  worden  in  de  
Adviseurs-‐  en  Aannemingsovereenkomst.  

 UAV-‐GC  2005  (Uniforme  Administratieve  Voorwaarde  -‐  Geïntegreerde  Contracten),  deze  kan  
gebruikt  worden  bij  bouworganisatievormen  waarbij  sprake  is  van  integratie  van  
werkzaamheden  door  de  opdrachtnemer,  zoals  Turn-‐key  en  Design  &  Build.  De  rol  van  de  
opdrachtgever  is  bij  deze  vorm  passiever.  Dit  blijkt  van  groot  belang  voor  het  aanhouden  van  
de  standaardvoorwaarden,  zo  blijkt  uit  jurisprudentie  van  de  Raad  voor  Arbitrage  voor  de  
Bouw  1  juni  2010,  nr.  30.589  gepubliceerd  in  Bouwrecht  nr.  9    in  september  2010.  Twee  
partijen  hadden  een  geschil  over  het  al  dan  niet  hebben  van  een  turn-‐key  overeenkomst  
waarbij  alle  risico's  bij  de  opdrachtnemer  liggen.  De  arbiter  stelde  dat  er  een  zodanige  
gedocumenteerde  overlegstructuur  was  dat  er  geen  sprake  meer  was  van  een  passieve  rol  
van  de  opdrachtgever  en  er  geen  sprake  is  van  een  turn-‐key  overeenkomst.  

 Bij  de  vergaande  geïntegreerde  bouworganisatievormen,  zoals  DBFMO,  BOT  en  Alliantie  zijn  
er  in  Nederland  nog  geen  echte  standaarden  ontwikkeld  zoals  de  standaarden  die  hierboven  
genoemd  zijn.  Bij  de  vergaande  geïntegreerde  bouworganisatievormen  is  het  de  markt  die  
een  samenwerking  een  naam  geeft,  zoals  DBFMO  en  Alliantie,  maar  het  zijn  in  beginsel  op  
zich  staande  rechtspersonen  of  een  contractuele  samenwerking,  zoals  een  maatschap  die  
opgericht  worden.  Zo  kunnen  de  opdrachtnemers  of  opdrachtgever  en  opdrachtnemers  een  
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BV  of  Maatschap  opzetten  voor  de  looptijd  van  het  project.  De  afspraken  die  bij  de  andere  
bouworganisatievormen  in  de  overeenkomst  worden  opgenomen,  kunnen  hier  opgenomen  
worden  in  de  statuten  van  de  rechtspersoon.  Een  schoolvoorbeeld  is  de  analyse  die  M.  van  
den  Berg  gemaakt  heeft  in  2002  van  de  Waardse  Alliantie.  Door  terug  te  gaan  naar  
beginselen  van  hetgeen  overeengekomen  door  de  "alliantie"partners  kon  deze  alliantie  
getypeerd  worden  als  maatschap.  Waarbij  de  maatschap  een  in  het  Burgerlijk  Wetboek  
geregelde  vorm  van  samenwerking  is  op  basis  van  een  overeenkomst.  

    
Naast  het  verbintenissenrecht  is  ook  het  aanbestedingsrecht  nauw  verweven  met  de  
bouworganisatievormen.  De  regelgeving  rond  het  aanbestedingsrecht  is  ook  volop  in  ontwikkeling  
met  name  rond  Europese  regels  over  dit  ontwerp.  Echter  zal  in  dit  onderzoek  het  aanbestedingsrecht  
niet  verder  behandeld  worden.  

  
4.4 Bouworganisatievormen  bij  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  
Vanuit  de  oude  beleidssituatie  (het  bouwregime)  waren  de  instellingen  verplicht  om  een  project  
traditioneel  aan  te  pakken.  Bij  hoge  uitzondering  werd  er  toegestaan  om  een  project  (met  name  
grote  verbouwingen)  in  bouwteam  uit  te  voeren.  Hier  waren  argumenten  als  bekendheid  van  
architect  met  het  gebouw  en  de  aannemer  voor  nodig.  Daarnaast  werd  een  project  toch  vaak  in  een  
management  contracting  vorm  uitgevoerd,  omdat  de  kennis  binnen  een  instelling  die  benodigd  was  
voor  het  begeleiden  van  het  project  niet  aanwezig  was.  De  management  contractor  diende  
vervolgens  het  project  in  de  traditionele  vorm  uit  te  voeren.  
  
De  verschillende  bouworganisatievormen  vereisen  bepaalde  competenties  van  de  opdrachtgevers.  Er  
is  bij  verschillende  bouworganisatievormen  veel  vastgoedkennis  bij  de  opdrachtgever  vereist,  terwijl  
bij  andere  bouworganisatievormen  de  opdrachtgever  alleen  initiator  van  het  idee  is  en  gebruik  gaat  
maken  van  het  vastgoed,  maar  het  proces  met  betrekking  tot  het  vastgoed  bij  de  opdrachtnemers  
ligt.  Er  wordt  nu  aangegeven  hoe  geschikt  de  bouworganisatievormen  zijn  voor  de  verpleeg-‐  en  
verzorgingsinstellingen.  
  
Bij  de  traditionele,  bouwteam  en  design  &  build  vorm  heeft  de  opdrachtgever  een  grote  invloed  op  
het  proces.  Voor  een  soepel  verloop  van  het  proces  moet  bij  de  opdrachtgever  voldoende  kennis  van  
bouwen  en  vastgoed  aanwezig  zijn.  Dit  kan  ondervangen  worden  door  een  management  contractor  
aan  te  stellen.  Het  aanstellen  van  een  management  contractor  verkort  tevens  de  doorlooptijd  van  de  
fases  ontwerp,  uitwerking  en  realisatie,  omdat  de  management  contractor  het  werk  coördineert  en  
dus  faseoverstijgend  werkt.  Hoewel  de  traditionele,  bouwteam  en  design  &  build  vorm  relatief  veel  
tijd  kosten,  staat  hier  tegenover  dat  met  name  bij  de  traditionele  vorm  het  gemakkelijk  is  om  lage  
bouwkosten  te  realiseren,  omdat  ieder  bedrijf  apart  gecontracteerd  wordt  waardoor  er  iedere  keer  
over  de  prijs  onderhandeld  kan  worden.  
  
De  voordelen  van  een  turnkeyproject  of  een  brochureplan  voor  een  verpleeg-‐  en  
verzorgingsinstelling  is  dat  er  vooraf  een  vaste  kostprijs  afgesproken  wordt  en  de  begeleiding  tijdens  
de  bouw  minimaal  is.  Voor  instellingen  waar  weinig  vastgoedkennis  aanwezig  is  zou  dit  een  goede  
oplossing  kunnen  zijn.  De  kostprijs  zal  alleen  niet  zo  scherp  zijn  als  bij  de  traditionele  vorm.  
  
Wanneer  er  naar  de  geïntegreerde  vormen  gekeken  worden,  zoals  DB(F)(M)(O),  is  vertrouwen  in  de  
opdrachtnemer  van  groot  belang.  Concurrentie  is  moeilijk  te  realiseren  bij  dergelijke  
bouworganisatievormen  en  om  te  voorkomen  dat  er  mogelijk  te  veel  betaald  wordt  kan  het  
verstandig  zijn  een  onafhankelijke  bouwkostenexpert  naar  de  aanbieding  te  laten  kijken.  Voor  
instellingen  die  onvoldoende  mogelijkheden  hebben  om  het  beheer  en  de  exploitatie  van  het  
vastgoed  te  regelen  zou  een  dergelijke  bouworganisatievorm  uitkomst  kunnen  bieden.    
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Tabel  10  Percentage  grote  opdrachtgevers  (Overheid,  corporatie,  grote  bedrijven  en  ontwikkelaars)  
naar  voorkeur  voor  bouworganisatievorm  (Regieraad  Bouw  en  PSIBouw,  2008)  

Het  is  onwaarschijnlijk  dat  een  PPS  constructie  waarbij  direct  met  een  instelling  wordt  samengewerkt  
tot  stand  komt  aangezien  de  overheid  zich  steeds  verder  uit  de  zorg  wil  terugtrekken  en  de  overheid  
de  zorginstellingen  zelf  verantwoordelijk  gaat  maken  voor  hun  vastgoed.  Van  BOT  zal  geen  gebruik  
gemaakt  worden  omdat  de  instelling  zelf  het  bedrijfsproces  uitvoeren  en  deze  bouworganisatievorm  
veelal  gericht  is  op  infrastructurele  werken.  Voor  de  bouworganisatievorm  alliantie  zijn  de  
bouwopgaven  die  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  hebben  te  klein  en  zal  het  niet  haalbaar  
zijn  om  voor  dergelijke  projecten  een  alliantie  op  te  zetten.  
  
In  onderstaande  tabel  zijn  voor  de  instellingen  de  mogelijkheden  samengevat,  hierin  zijn  de  punten  
die  in  de  beschrijving  omschreven  worden  aangegeven.  Deze  tabel  is  gemaakt  aan  de  hand  van  de  
beschrijvingen  van  de  bouworganisatievormen  in  combinatie  met  de  tabellen  van  De  Koning  &  
Sproncken  (2001)  en  Pries  et  al.  (2006),  daarnaast  is  er  gebruik  gemaakt  van  de  keuzecriteria  die  
Bruggeman  et  al.,  (2010)  gebruiken  voor  de  selectie  van  een  bouworganisatievorm.  
  
Tabel  9  Samenvatting  mogelijke  bouworganisatievormen  

Abstractieniveau  vraagstelling

Invloed  opdrachtgever  tijdens  proces

Snelheid  gehele  proces  (tijd)

Stimulering  van  innovatie

Vastgoedkennis  aanwezig

Economisch  meest  gunstig  (geld)

Rekening  houden  met  levenscyclus

Traditioneel   -‐-‐ ++ -‐-‐ -‐-‐   ++ +   -‐
Bouwteam   -‐-‐ ++ + -‐   ++ -‐   -‐
Management  Contracting   -‐-‐ ++ ++ -‐ + ++   -‐
Design  &  Build ++ + ++ + + -‐   -‐
Brochureplan   -‐ -‐-‐ ++ -‐-‐   + +   -‐
Turnkey ++ -‐ + + + +   -‐
DB(F)(M)(O) ++ -‐-‐ -‐ ++   -‐ ++ +   
    
Wanneer  de  bouworganisatievormen  in  de  totale  Nederlandse  markt  beschouwd  worden,  heeft  de  
Regieraad  Bouw  samen  met  PSI  Bouw  een  onderzoek  uitgevoerd  naar  welke  bouworganisatievormen  
toegepast  worden.  In  tabel  10  zijn  de  uitkomsten  van  het  onderzoek  te  zien.  Hieruit  moet  
geconcludeerd  worden  dat  de  traditionele  vorm  nog  altijd  het  meest  gebruikt  wordt.  Het  bouwteam  
en  de  traditionele  vorm  vormen  samen  ongeveer  80%  uit  van  alle  bouworganisatievormen.    
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4.5 Conclusie  
Voor  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  is  het  aanbod  van  bouworganisatievormen  
overweldigend.  De  instellingen  worden  vanaf  2012  zelf  verantwoordelijk  voor  hun  vastgoed.  Niet  alle  
bouworganisatievormen  die  in  de  opsomming  zijn  opgenomen  kunnen  gebruikt  worden  of  zijn  voor  
de  hand  liggend  om  gebruikt  te  gaan  worden.  
  
Naast  de  zorgspecifieke  redenen  waarom  vaak  nog  met  een  traditionele  bouworganisatievorm  of  
bouwteam  wordt  gewerkt,  is  er  de  reden  dat  binnen  de  bouwwereld  in  het  algemeen  de  toepassing  
van  vergaande  geïntegreerde  bouworganisatievormen  geen  gemeengoed  is.  Het  organiseren  van  
werken  op  een  traditionele  manier  heeft  voor  een  groot  deel  te  maken  met  het  systeem  dat  al  
decennia  lang  op  een  niet  geïntegreerde  manier  werkt.  Voor  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen  
geldt  verder  dat  de  keuze  voor  een  bouworganisatievorm  veelal  afhangt  van  de  invloed  die  zij  als  
opdrachtgever  op  het  proces  willen  hebben,  de  beschikbaarheid  van  kapitaal  voor  het  realiseren  van  
de  bouwplannen  en  de  aanwezigheid  van  voldoende  "mankracht"  met  kennis  van  bouwen  en  
vastgoed  om  de  projecten  te  ontwikkelen,  te  begeleiden  en  te  beheren.  Het  blijft  dus  
situatieafhankelijk  welke  bouworganisatievorm  het  meest  voor  de  hand  ligt.  Er  moet  een  
bouworganisatievorm  gezocht  worden  waarbij  de  competenties  die  nodig  zijn  voor  de  gehele  
levenscyclus  van  een  gebouw  gedekt  worden  door  de  opdrachtgever  en  opdrachtnemer.  Daar  komt  
bij  dat  de  financiering  voor  het  project  in  de  programmafase  van  het  project  opgestart  moet  worden.  
  
Op  de  volgende  pagina  wordt  het  model  gepresenteerd  waarin  een  overzicht  gegeven  is  van  alle  
bouworganisatievormen.  Per  organisatievorm  zijn  de  factoren  uitgewerkt  die  door  het  hele  
onderzoek  aan  bod  gekomen  zijn.  Het  model  werkt  de  factoren  uit  tabel  9  verder  uit.  Per  factor  is  
aangegeven  welke  actie  of  welk  gevolg  de  factor  voor  de  zorginstelling  heeft.  Onder  het  model  zijn  
opmerkingen  geformuleerd  met  betrekking  tot  het  model.  
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Bouworganisatievorm   Snelheid  gehele  proces  
(tijd)  

Abstractieniveau  
vraagstelling  

Vastgoedkennis  aanwezig   Economisch  meest  gunstig  
(geld)  

Invloed  opdrachtgever  
tijdens  proces  

Rekening  houden  met  
levenscyclus  

Stimulering  van  innovatie  

Traditioneel  
  

Iedere  stap  apart  
doorlopen  en  contracteren  
  lange  doorlooptijden  en  

mogelijke  
afstemmingsproblemen.  

-‐  Laag.  
-‐  Instelling:  gedetailleerd  
functioneel  en  technisch  
programma  van  eisen  
opstellen.  

Voldoende  kennis  en  
mankracht  nodig  om  
proces  te  begeleiden  en  
partijen  van  informatie  te  
voorzien.  

Apart  contracteren  en  
meer  patijen  voor  een  
prijsopgave  vragen     
grote  kans  op  goede  prijs.  

Intensieve  begeleiding       
invloed  groot  tijdens  het  
hele  proces.  

-‐  Gecontracteerde  partijen:  
alleen  ontwerp  en  
realisatie.    
-‐  Instelling:  verdere  
levenscyclus  na  realisatie.  

Geen  stimulering  innovatieve  
oplossingen  door  prijsselectie  
en  laag  abstractieniveau  
vraagstelling.    

Bouwteam  
  

  

Tijdens  het  ontwerp  
afstemming  met  bouwer     
minder  afstemmings-‐
problemen  en  proces  korter  
dan  traditioneel.  

-‐  Laag.  
-‐  Instelling:  gedetailleerd  
functioneel  en  technisch  
programma  van  eisen  
opstellen.  

Voldoende  kennis  en  
mankracht  nodig  om  
proces  te  begeleiden  en  
partijen  van  informatie  te  
voorzien.  

Vroeg  in  proces  bouwer  
contracteren     moeilijker  
laagste  prijs  selecteren     
duurder  dan  traditioneel.    

Intensieve  begeleiding       
invloed  groot  tijdens  het  
hele  proces.  

-‐  Gecontracteerde  partijen:  
alleen  ontwerp  en  
realisatie.    
-‐  Instelling:  verdere  
levenscyclus  na  realisatie.  

Geen  stimulering  innovatieve  
oplossingen  door  prijsselectie  
en  laag  abstractieniveau  
vraagstelling.  

Management    
Contracting  
  
  

Management  contracter  die  
proces  t/m  realisatie  
begeleidt     goed  
afgestemd  en  snel  proces.  

-‐  Laag.  
-‐  Instelling  en    
management    contractor:  
gedetailleerd  functioneel  
en  technisch  programma  
van  eisen  opstellen.  

Weinig  kennis  en  
mankracht  nodig  door  
management  contracter.  
Wel  een  progamma  van  
eisen  moeten  kunnen  
opstellen.  

Management  contracter  
betalen,  maar  door  
nevenaanneming  een  
optimale  prijs  mogelijk       
niet  of  nauwelijks  duurder  
dan  traditioneel.  

Management  contracter  
werkt  voor  instelling       
invloed  groot  tijdens  het  
hele  proces.  

-‐  Gecontracteerde  partijen:  
alleen  ontwerp  en  
realisatie.    
-‐  Instelling:  verdere  
levenscyclus  na  realisatie.  

Geen  stimulering  innovatieve  
oplossingen  door  prijsselectie  
(door  management  
contractor)  en  laag  
abstractieniveau  vraagstelling.    

Design  &  Build  
  
  

1  gecontracteerde  partij  
voor  ontwerp  en  realisatie  
  fases  sneller  doorlopen  
  minder  afstemmings-‐

problemen  en  proces  korter  
dan  traditioneel.  

-‐  Hoog.  
-‐  Instelling:  prestaties  
formuleren  waar  het  te  
realiseren  gebouw  aan  
moet  voldoen.  

In  staat  zijn  gewenste  
prestaties  te  formuleren  en  
bij  oplevering  te  toetsen.  

1  gecontracteerde  partij  
voor  ontwerp  en  realisatie  
  duurdere  werkwijze  dan  

traditioneel,  maar  1  
aanspreekpunt  en  wel  
innovatiekracht.  

Invloed  bij  opstellen  van  
programma  van  eisen.  
Gedurende  proces  een  
passieve  rol.  

-‐  Gecontracteerde  partij:  
alleen  ontwerp  en  
realisatie.    
-‐  Instelling:  verdere  
levenscyclus  na  realisatie.  

Prestaties  overeenkomen,  
maar  manier  waarop  vrij     
innovatieve  oplossingen  wel  
mogelijk.  

Brochureplan  
  
  

Product  samenstellen  uit  
vooraf  vastgesteld  modules  
bij  aanbieder     ontwerp  
en  bouw  snel.  

-‐  Laag.  
-‐  Instelling:  gedetailleerd  
functioneel  en  technisch  
programma  van  eisen  
opstellen,  passend  
binnen  aanbod.  

Weinig  kennis  en  
mankracht  nodig  om  
proces  te  begeleiden,    
producten  door  de  
opdrachtnemer  ontwikkeld  
en  bekend.  

Gestandaardiseerde  
repeteerbare  elementen     
kosten  lager  dan  bij  
traditioneel.  

Invloed  afhankelijk  van  
aangeboden  keuzeopties  
(meestal  vrij  beperkt).  

-‐  Gecontracteerde  partij:  
alleen  ontwerp  en  
realisatie.    
-‐  Instelling:  verdere  
levenscyclus  na  realisatie.  

Gestandaardiseerde  
ontwerpen   weinig  
aanpassingsruimte   weinig  
innovatieruimte.  

Turnkey  
  
  

  

1  gecontracteerde  partij  
voor  sleutelklaar  gebouw  
  kortere  doorlooptijden  

dan  traditioneel,  wel  
langere  voorbereiding.  

-‐  Hoog.  
-‐  Instelling:  prestaties  
formuleren  waar  het  te  
realiseren  gebouw  aan  
moet  voldoen.  

In  staat  zijn  gewenste  
prestaties  te  formuleren  en  
bij  oplevering  te  toetsen.  

1  gecontracteerde  partij  
voor  ontwerp  en  realisatie  
  duurdere  werkwijze  dan  

traditioneel,  maar  1  
aanspreekpunt  en  wel  
innovatiekracht.  

Invloed  bij  opstellen  van  
programma  van  eisen.  
Gedurende  proces  een  
passieve  rol.  

-‐  Gecontracteerde  partij:  
alleen  ontwerp  en  
realisatie.    
-‐  Instelling:  verdere  
levenscyclus  na  realisatie.  

Prestaties  overeenkomen,  
maar  manier  waarop  vrij     
innovatieve  oplossingen  wel  
mogelijk.  

DB(F)(M)(O)  
  
  

1  gecontracteerde  partij  
voor  hele  levenscyclus     
gebouw-‐technische  
afstemming     ontwerp,  
bouw  en  onderhoud  snel  en  
soepel     kortere  doorloop-‐
tijden  dan  traditioneel,  wel  
langere  voorbereiding.  

-‐  Hoog.  
-‐  Instelling:  prestaties  
formuleren  voor  gebouw  
en  voor  staat  tijdens  rest  
van  levenscyclus.  

In  staat  zijn  gewenste  
prestaties  te  formuleren  en  
bij  oplevering  te  toetsen.  

1  gecontracteerde  partij  
voor  ontwerp  en  realisatie  
  duurdere  werkwijze  dan  

traditioneel,  maar  1  
aanspreekpunt  en  wel  
innovatiekracht.  Ook  
duidelijkheid  over  kapitaal-‐
lasten  tijdens  levenscyclus.  

Invloed  bij  opstellen  van  
programma  van  eisen.  
Gedurende  proces  een  
passieve  rol.  

-‐  Gecontracteerde  partij:  
hele  levenscyclus  en  
overeengekomen  staat  
gebouw  
-‐  Instelling:  controlerende  
rol.  

Prestaties  overeenkomen,  
maar  manier  waarop  vrij     
innovatieve  oplossingen  wel  
mogelijk.  

Opmerkingen:  
 Voor  verschillende  werkzaamheden  die  in  het  model  genoemd  zijn,  is  het  mogelijk  dat  een  zorginstelling  een  (advies)bureau  inschakelt  voor  het  uitvoeren  of  begeleiden  van  een  stap  in  het  proces.  Dit  zal  situatieafhankelijk  zijn.  

Kleinere  zorginstellingen  zullen  vaak  niet  de  kennis  en  de  mankracht  hebben  om  alles  met  de  eigen  organisatie  uit  te  voeren.  
 Er  is  in  het  model  uitgegaan  van  de  bouworganisatievormen  in  hun  puurste  vorm.  Door  aanpassingen  aan  de  praktische  uitvoering  kunnen  er  kleine  afwijkingen  ontstaan.  Hier  kan  gedacht  worden  dat  een  turnkey  opdracht  

bijvoorbeeld  openbaar  aanbesteed  wordt.  Dit  zal  op  het  gebied  van  "geld"  een  voordeel  opleveren,  omdat  er  concurrentie  wordt  gecreëerd.  De  voorbereiding  zal  op  zo'n  moment  meer  tijd  in  beslag  nemen  waardoor  de  tijdwinst  
die  er  ten  opzichte  van  traditioneel  behaald  wordt  teniet  gedaan  wordt.  
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5 Interviews  
In  dit  hoofdstuk  wordt  uitgelegd  hoe  de  interviews  gebruikt  worden  in  het  onderzoek,  hoe  de  te  
interviewen  personen  geselecteerd  zijn,  wie  er  geïnterviewd  is  en  welke  vragen  er  gebruikt  zijn  als  
leidraad  voor  het  interview.  Daarnaast  zullen  conclusies  met  betrekking  tot  de  interviews  opgesteld  
worden.  
  
5.1 Opzet  
De  interviews  zijn  afgenomen  door  vragen  te  stellen  die  de  onderwerpen  van  het  onderzoek  dekken.  
Er  was  sprake  van  een  halfgestructureerd  interview.  Naar  gelang  van  het  verloop  van  het  interview,  
kon  de  volgorde  van  de  vragen,  de  formulering  van  de  vragen  en  de  duur  van  het  interview  variëren.  
Door  een  variatie  aan  vragen  te  stellen  en  te  anticiperen  op  gegeven  antwoorden  werd  grotendeels  
voorkomen  dat  een  antwoord  uitbleef.  De  vooraf  opgestelde  vragen  zijn  terug  te  vinden  in  bijlage  II.  
De  vragen  zijn  geformuleerd  met  behulp  van  de  beschrijvingen  van  de  bouworganisatievormen  zoals  
die  in  hoofdstuk  4  zijn  verwoord,  daarnaast  is  er  gebruik  gemaakt  van  de  keuzecriteria  die  
Bruggeman  et  al.  (2010)  gebruiken  voor  de  juridische  selectie  van  een  bouworganisatievorm.  
  
Het  interview  bestond  uit  verschillende  vragen.  Hieronder  worden  de  vragen  toegelicht  en  wordt  
aangegeven  waarom  deze  vragen  gesteld  werden  en  op  welke  punten  specifiek  werd  gelet.  
  

1. Functieomschrijving:  de  functieomschrijving  werd  gevraagd  om  een  duidelijk  beeld  te  
krijgen  van  de  werkzaamheden  van  de  organisatie  waar  de  geïnterviewde  persoon  actief  
is  en  om  inzicht  te  krijgen  in  de  dagelijkse  werkzaamheden  en  verantwoordelijkheden  
van  de  geïnterviewde.  

2. De  ervaring  met  bouwprojecten:  hiermee  werd  duidelijk  op  welk  beslissings-‐  en/of  
abstractieniveau  de  geïnterviewde  met  bouwprojecten  bezig  is  geweest  en  hoeveel  
ervaring  is  opgedaan  met  deze  projecten.  

3. Positieve  &  negatieve  ervaringen  met  verschillende  bouworganisatievormen:  deze  vraag  
werd  gesteld  om  inzicht  te  krijgen  in  de  bouworganisatievormen  die  de  organisatie  in  de  
praktijk  al  heeft  toegepast.  Vervolgens  is  doorgevraagd  naar  voor-‐  en  nadelen  die  men  
heeft  ondervonden  in  het  proces.  Hiermee  kan  een  vergelijking  gemaakt  worden  met  
andere  bouworganisatievormen.  Een  andere  vorm  kan  namelijk  eventuele  nadelen  die  
men  ondervonden  heeft  oplossen  of  op  een  andere  manier  regelen.    

4. Aanpak  in  de  toekomst:  deze  vraag  borduurt  voort  op  de  vorige  vraag,  er  wordt  nog  
geïnformeerd  over  hoe  men  in  de  toekomst  denkt  de  bouworganisatie  vorm  te  geven.  

5. Abstractieniveau  van  de  vastgoedvraag:  bij  verschillende  bouworganisatievormen  
verschilt  de  vraagstelling  naar  de  markt.  Die  kan  heel  uitgebreid  tot  in  detail  beschreven  
en  technische  uitgewerkt  zijn  tot  prestatie-‐eisen  waar  de  aangeschreven  partij  aan  moet  
voldoen  en  zelf  invulling  aan  kan  geven.  

6. Rekening  houden  met  alternatieve  aanwendbaarheid:  bij  deze  vraag  werd  ingegaan  op  
de  flexibiliteit  van  het  vastgoed,  omdat  de  zorg  en  het  zorgproces  steeds  veranderen  en  
dit  invloed  heeft  op  het  vastgoed.  Tevens  werd  hier  gerefereerd  aan  de  alternatieve  
aanwendbaarheid  van  het  vastgoed,  mocht  het  de  zorgfunctie  verliezen.  

7. Omgang  met  de  kapitaallasten  in  combinatie  met  de  eigendomsvorm:  hier  werd  
geïnformeerd  naar  de  manier  van  financieren.  Dit  heeft  een  sterke  samenhang  met  de  
eigendomspositie,  namelijk  de  voorkeur  voor  huren  of  kopen.  

8. De  mate  van  beschikking  over  het  vastgoed  en  de  mate  van  invloed  op  het  proces  van  
de  realisatie  van  nieuwbouw:  hier  werd  de  geïnterviewde  gevraagd  naar  zijn  of  haar  
mening  over  de  mate  waarin  een  instelling  het  vastgoed  zal  moeten  claimen  en  op  
welke  vlakken  de  beslissingen  over  het  vastgoed  bij  een  derde  partij  kan  worden  
neergelegd.  Oftewel  wat  moet  de  instelling  met  betrekking  tot  het  vastgoed  altijd  zelf  



R.H.M.  Dols   Bouworganisatievormen  bij  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen   17-‐05-‐2011     

   40  

kunnen  beslissen  of  regelen  en  welke  beslissingen  kunnen  bij  een  derde  partij  gelegd  
worden?  

  
Met  het  oog  op  de  toekomstige  ontwikkelingen  werden  de  volgende  vragen  nog  gesteld:  

9. Inspelen  op  demografische  ontwikkelingen  
10. Veranderingen  in  de  manier  van  financieren  
11. Het  verder  scheiden  van  wonen  en  zorg  

   Deze  drie  punten  hebben  een  grote  invloed  op  het  vastgoed  en  zijn  hierdoor  van  belang  voor  
de  keuze  van  de  bouworganisatievorm.  Door  ontwikkelingen  op  demografisch  gebied  (afname  van  
het  aantal  ouderen  na  2040),  het  volledig  verantwoordelijk  worden  voor  de  financiële  huishouding  
zowel  van  de  zorg  als  het  vastgoed  en  de  verdere  scheiding  van  wonen  en  zorg  (de  extramuralisatie)  
ontstaan  verschuivingen  van  zwaarwegende  beslissingspunten  in  de  toekomst.  Hierdoor  kunnen  
andere  bouworganisatievormen  in  de  toekomst  interessanter  worden  in  vergelijking  met  de  huidige  
situatie.  
  
5.2 Verwerking  van  gegevens  
De  interviews  zijn  opgenomen,  zodat  de  gegevens  die  verstrekt  zijn  op  ieder  moment  in  het  
onderzoek  letterlijk  teruggezocht  konden  worden.  Door  de  verkregen  informatie  uit  de  interviews  te  
vergelijken  met  het  literatuuronderzoek  kunnen  de  aannames  die  aan  de  hand  van  het  
literatuuronderzoek  zijn  gedaan  worden  aangepast.  Op  deze  manier  moet  het  instrument  dat  
ontwikkeld  wordt  een  zo  nauwkeurig  mogelijke  weergave  hebben  en  overeenkomen  met  de  realiteit.  
De  uitwerking  van  de  interviews  zijn  in  bijlage  III  terug  te  vinden.  
  
5.3 Deelnemers  
Om  een  zo  compleet  en  breed  mogelijk  beeld  te  krijgen  van  partijen  die  kunnen  deelnemen  in  het  
realisatieproces  voor  nieuwbouw  zijn  de  meest  uiteenlopende  partijen  gevraagd  voor  een  interview.  
De  geïnterviewden  bevinden  zich  in  de  sectoren:  

 Zorginstellingen,  dit  zijn  de  opdrachtgevers  in  dit  onderzoek,  door  de  interviews  kunnen  
verschillende  opvattingen  met  betrekking  tot  het  vastgoed  inzichtelijk  worden  gemaakt.  

 De  brancheorganisatie  voor  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen,  zij  behartigen  de  
belangen  voor  de  aangesloten  zorginstellingen.  

 Het  Waarborgfonds  voor  de  Zorg,  deze  instantie  beoordeelt  financieringsaanvragen  van  de  
aangesloten  zorginstellingen  en  geven  hier  een  borging  op  af  wanneer  de  aanvraag  wordt  
goedgekeurd.  

 Adviesbureaus,  de  zorginstellingen  zijn  klanten  van  de  adviesbureaus  hierdoor  hebben  zij  
inzicht  in  waar  de  instelling  ondersteuning  in  willen  hebben,  hoe  gedachtegangen  zijn  en  wat  
de  aanwezige  kennis  is.  

 Ontwikkelaars,  doordat  zorginstellingen  nu  vrij  zijn  om  te  kiezen  hoe  men  het  vastgoed  wil  
realiseren  wordt  de  zorgvastgoedmarkt  interessant  voor  ontwikkelaars.  

 Financiers,  deze  partijen  hebben  aan  de  zorginstellingen  een  nieuw  soort  klanten,  omdat  
"Den  Haag"  niet  meer  als  financier  optreedt.  Door  deze  ontwikkeling  wordt  de  
financieringsaanvraag  van  zorginstellingen  anders  behandeld.  

  
In  de  hierna  volgende  tabel  staat  het  overzicht  van  de  geïnterviewde  personen  met  een  beschrijving  
van  de  organisatie  waarvoor  zij  actief  zijn.  Iedere  partij  heeft  zijn  eigen  specifieke  kennisgebied.  Door  
deze  partijen  hetzelfde  interview  voor  te  leggen,  kunnen  de  verschillende  opvattingen  vergeleken  
worden  zodat  overeenkomsten,  verschillen  en  eventuele  misvattingen  of  vooroordelen  aan  het  licht  
kunnen  komen.  In  totaal  zijn  er  veertien  interviews  afgenomen.  Na  het  overzicht  van  de  personen  die  
geïnterviewd  zijn  aan  de  hand  van  de  uitgewerkt  interviews  de  conclusies  geformuleerd,  hierbij  is  
steeds  aangegeven  hoeveel  deelnemers  een  bepaald  antwoord  of  opvatting  delen.
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Persoon  (functie)   Bedrijf/instelling   Beschrijving  werkzaamheden  
Maike  van  Lipzich  
(Adviseur  strategisch  
vastgoedbeleid)  

GGZ    
Noord-‐  en  Midden-‐Limburg  
(Venray)  

GGZ  Noord-‐  en  Midden-‐Limburg  en  het  Regionaal  Centrum  GGZ  Weert  bieden  een  breed  en  
volledig  zorgpakket  van  geestelijke  gezondheidszorg  aan  mensen  met  (ernstige)  psychische  
problemen  of  psychiatrische  ziektebeelden,  met  locaties  in  de  regio  Noord-‐  en  Midden-‐
Limburg  en  gericht  op  jongvolwassenen  (16-‐18  jaar),  volwassenen  (18-‐60  jaar)  en  ouderen  
(60+).  

Toin  de  Haan  
(Staf  vastgoed  &  
huisvesting)  

Vivent  
(Den  Bosch)  

Vivent  is  een  zorgverlener  met  een  breed  en  kwalitatief  zorgaanbod  in  de  regio  's  
Hertogenbosch.  Hun  dienstverlening  richt  zich  op  mensen  die  thuiszorg,  kraamzorg,  
jeugdgezondheidszorg  en  ouderenzorg  wensen.  En  op  mensen  die  vanwege  specifieke  
beperkingen  behoefte  hebben  aan  heel  speciale  zorg.  

Jean  Egtberts  
(Stafhoofd  Bouw  &  
Huisvesting)  

De  Zorggroep  
(Venlo)  

De  Zorggroep  is  een  zorgverlener  in  Noord-‐  en  Midden-‐Limburg  met  diensten  als  kraamzorg,  
jeugdgezondheidszorg,  thuiszorg,  voedings-‐  en  dieetvoorlichting,  wonen  met  zorg,  
revalidatie,  verzorging,  verpleging  en  terminale  zorg.  

Marcel  Rozendaal  
(Projectontwikkelaar)  

Amstelring  &  Osira  groep  
(Amsterdam)  

Amstelring  is  een  organisatie  voor  wonen  en  zorg.  Zij  bieden  de  zorg  in  o.a.  Amstelveen,  
Diemen,  Zwanenburg,  Badhoevedorp,  Hoofddorp,  Haarlem,  Nieuw-‐Vennep,  Aalsmeer  en  
Uithoorn.  
De  OsiraGroep  is  een  zorgorganisatie  in  Amsterdam.  Zij  bieden  zorg,  welzijn  en  wonen  voor  
ouderen,  (chronisch)  zieken  en  mensen  met  een  lichamelijke  beperking.  

Ton  Borghs  
(Raad  van  Bestuur)  
  

De  Zorgboog  
(Bakel)  

De  Zorgboog  is  een  regionale  organisatie  voor  verpleging,  verzorging  en  wonen  in  de  regio  
Helmond.  De  Zorgboog  biedt  onder  andere  prenatale  zorg,  kraamzorg,  
jeugdgezondheidszorg,  voedings-‐  en  dieetvoorlichting,  wonen  met  zorg,  revalidatie,  
verzorging,  verpleging  en  terminale  zorg.  

Frank  Rijnders  
(Raad  van  Bestuur)  

De  Zorggroep  
(Venlo)  

De  Zorggroep  is  een  zorgverlener  in  Noord-‐  en  Midden-‐Limburg  met  diensten  als  kraamzorg,  
jeugdgezondheidszorg,    thuiszorg,  voedings-‐  en  dieetvoorlichting,  wonen  met  zorg,  
revalidatie,  verzorging,  verpleging  en  terminale  zorg.  

Lenard  Markus    
(Senior  
beleidsmedewerker)  

Actiz  
(Utrecht)  

Actiz  is  de  organisatie  die  randvoorwaarden  creëert  voor  het  ondernemerschap  van  
aanbieders  in  verpleeg-‐  en  verzorgingshuiszorg,  thuiszorg,  kraamzorg  en  
jeugdgezondheidszorg.  ActiZ  heeft  415  leden.  Daarmee  vertegenwoordigt  zij  ongeveer  73%  
van  de  verpleeg-‐  en  verzorgingshuizen  en  thuiszorg;  70%  van  de  jeugdgezondheidszorg  voor  
0-‐4  jarigen  en  70%  van  de  kraamzorgorganisaties.  
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Resi  Kösters  
(Senior  Bedrijfseconomisch  
Analist)  

Waarborgfonds  voor  de  
Zorg  (WfZ)  
(Utrecht)  

Het  Waarborgfonds  voor  de  Zorgsector  (WFZ)  is  een  onafhankelijk  instituut  dat  
zorginstellingen  de  mogelijkheid  biedt  voordelige  leningen  af  te  sluiten.  Het  WFZ  doet  dit  
door  geldgevers  de  betaling  van  rente  en  aflossing  te  garanderen.  

Michiel  Wentges    
(Algemeen  directeur)  

BOB  advies  
(Zeist)  

BOB  advies  is  een  onafhankelijk  adviesbureau  dat  al  ruim  50  jaar  bestaat.  Zij  ondersteunen  
en  adviseren  organisaties  in  de  zorg,  het  maatschappelijk  veld  en  de  overheid  over  hun  
huisvesting.  Van  strategisch  vastgoedadvies  tot  nieuwbouw  en  onderhoud.  

Jan  Luursema  
(Directeur)  

AAG  
(Den  Bosch)  

AAG  is  een  advies-‐  en  servicebureau  voor  zorg,  welzijn,  kinderopvang,  volkshuisvesting  en  
overheden.  Zij  zijn  breed  vertegenwoordigd  in  deze  sectoren,  met  opdrachtgevers  in  heel  
Nederland.  De  dienstverlening  van  AAG  wordt  vormgegeven  vanuit  vier  specialisaties:  
Organisatie  &  Vastgoed,  Payroll  &  Hrm  Services,  Financial  Services  en  Opleidingen.  

Elle  Olde  Bijvank  
(Senior  consultant  
maatschappelijk  vastgoed)  

Quintis  
(Nieuwegein)  

Quintis  is  een  managementadviesbureau  op  het  gebied  van  wonen,  zorg  en  welzijn.  Hun  
opdrachtgevers  zijn  woningcorporaties,  gemeenten,  zorgorganisaties  en  andere  
maatschappelijke  ondernemingen.  

Gerold  Vereijken  
(Hoofd  ontwikkelbedrijf)  

CRA  Vastgoed  
(Eindhoven)  

CRA  vastgoed  is  een  ontwikkelaar  van  woningen  en  commercieel  vastgoed.  Deze  
(her)ontwikkelingen  betreffen  zowel  grondgebonden  woningen,  appartementen  als  
kantoorpanden,  bedrijventerreinen,  binnenstedelijke  gebieden  en  andere  specifieke  
projecten.    Daarnaast  is  men  bezig  met  de  ontplooiing  van  nieuwe  activiteiten  zoals  de  
(her)ontwikkeling  van  zorgvastgoed,  maatschappelijk  vastgoed  en  een  grondbank.  

Joris  de  Haan  
(Financieringsspecialist  
Credit  &  Loans)  

Rabobank  &  Bouwfonds  
(Utrecht)  

De  Rabobank  Groep  biedt  in  Nederland  alle  financiële  diensten  aan  die  voor  deelname  aan  
het  economisch  verkeer  in  een  moderne  samenleving  noodzakelijk  zijn.  
Bouwfonds  is  onderdeel  van  Rabo  Vastgoedgroep  en  zijn  actief  op  het  gebied  van  
projectontwikkeling  en  vastgoedbeleggingen.  Hierdoor  is  men  betrokken  bij  de  financiering  
van  zorgvastgoed  

Hans  Krabbe    
(Vastgoedadviseur,  oude  
directeur  bestuurder  
Wonen  Limburg)  

Freelance  vastgoedadviseur   Wonen  Limburg  is  een  woningcorporatie  die  24.000  woningen  beheert.  Zij  verhuren,  
beheren,  verkopen  en  realiseren  nieuwbouw.  Men  is  bij  verschillende  projecten  als  partner  
opgetreden  van  een  zorginstelling.  



R.H.M.  Dols   Bouworganisatievormen  bij  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen   17-‐05-‐2011     

  
43  

5.4 Uitwerking  
De  antwoorden  van  de  14  geïnterviewde  personen  zullen  nu  per  vraag  aangegeven  worden.  Bij  de  
vragen  zal  aangegeven  worden  hoeveel  personen  een  bepaald  antwoord  hebben  gegeven.  Hierbij  is  
gekeken  naar  de  strekking  van  het  antwoord  aangezien  iedereen  anders  verwoordt,  maar  het  
antwoord  wel  zodanig  te  generaliseren  is.  De  letterlijke  antwoorden  zijn  terug  te  vinden  in  bijlage  III.  
De  eerste  twee  vragen  zijn  niet  verwerkt  in  deze  conclusie,  aangezien  deze  bedoeld  waren  als  
introductie  voor  de  geïnterviewde  persoon  en  de  organisatie.  De  nummers  voor  de  antwoorden  
corresponderen  met  de  nummers  van  de  gestelde  vragen.  

1. Wat  is  uw  functieomschrijving?  
2. Wat  is  uw  ervaring  met  bouwprojecten?  
3. Wat  zijn  positieve  en  negatieve  ervaringen  met  verschillende  

bouworganisatievormen?  Hier  werd  door  zes  personen  (adviesbureaus,  ontwikkelaar  
en  zorginstellingen)  aangegeven  dat  de  kennis/expertise  bij  de  zorginstellingen  
ontbreekt  of  niet  in  voldoende  mate  aanwezig  is  waardoor  het  proces  niet  goed  
verloopt.  Hiermee  komt  meteen  het  antwoord  dat  zeven  personen  (adviesbureaus,  
financier  en  zorginstellingen)gaven  aan  bod,  zij  gaven  aan  dat  het  proces  oftewel  het  
teamwork  dat  geleverd  moet  worden  binnen  een  bouworganisatievorm  het  
belangrijkste  is.  Er  werd  regelmatig  gerefereerd  aan  het  feit  dat  de  mens  al  eeuwen  
bouwt  en  dit  wel  lukt,  maar  dat  het  proces  hoe  het  bouwwerk  tot  stand  komt  het  
belangrijkste  is.  Vooral  duidelijkheid  over  wat  er  wordt  verlangd,  wordt  aangeven  als  
een  groot  struikelblok  in  de  samenwerking  met  zorgpartijen.  

4. Hoe  denkt  men  in  de  toekomst  de  bouworganisatie  vorm  te  geven?  Vijf  
geïnterviewde  personen(adviesbureaus,  corporatie  en  zorginstellingen)  gaven  aan  
dat  de  zorginstellingen  hun  kennis  op  het  vastgoedgebied  moeten  vergroten  en  
vanuit  een  visie  hun  vastgoedvragen  moeten  gaan  stellen.  Negen  personen  
(adviesbureaus,  waarborgfonds,  ontwikkelaar  en  zorginstellingen)antwoordden  dat  
er  andere  samenwerkingen  gezocht  moeten  gaan  worden  voor  het  realiseren  en  
exploiteren  van  vastgoed,  zodat  de  zorginstellingen  zich  met  hun  core-‐business  
kunnen  bezig  houden,  namelijk  het  verlenen  van  zorg.  

5. Op  welk  abstractieniveau  wordt  de  vastgoedvraag  gesteld?  Alle  partijen  waren  het  
erover  eens  dat  op  dit  moment  het  overgrote  deel  van  de  opdrachten  op  een  heel  
laag  abstractieniveau  wordt  uitgewerkt.  Er  wordt  dus  uitvoerig  beschreven  wat  men  
verwacht.  Zes  personen  (zorginstellingen  en  adviesbureau)  gaven  aan  dat  dit  ook  
helemaal  niet  erg  is,  met  dien  verstande  dat  de  zorginstelling  goed  weet  wat  men  wil  
en  dit  vervolgens  duidelijk  omschrijft.  Zeven  personen  (zorginstellingen,  
ontwikkelaar,  adviesbureau  en  corporatie)  gaven  echter  aan  dat  de  vraagstelling  
beter  naar  een  hoger  niveau  kan.  Er  moeten  verwachte  prestaties  omschreven  
worden  en  de  partijen  die  het  vastgoed  moeten  realiseren  hebben  een  grotere  
kennis  en  expertise  op  dit  gebied  dan  de  zorginstellingen,  waardoor  de  
vastgoedpartijen  het  beste  kunnen  bepalen  hoe  de  prestaties  behaald  kunnen  
worden.    

6. Hoe  wordt  er  rekening  gehouden  met  alternatieve  aanwendbaarheid?  Bij  deze  vraag  
waren  de  partijen  duidelijk  in  twee  groepen  in  te  delen.  Zeven  personen  
(adviesbureaus,  financier,  waarborgfonds,  ontwikkelaar  en  brancheorganisatie)  
gaven  aan  dat  alternatieve  aanwendbaarheid  er  niet  is.  De  gebouwen  moeten  zo  
gemaakt  worden  dat  ze  de  hele  exploitatieperiode  met  de  initiële  functie  kunnen  
volmaken.  De  andere  groep  van  zeven  personen  (de  zorginstellingen,  een  
adviesbureau  en  corporatie)    denkt  dat  er  meer  gekeken  moet  worden  dat  het  
vastgoed  couranter  wordt  zodat  het  als  het  de  zorgfunctie  zou  verliezen  met  een  
kleine  aanpassing  als  gewone  woning  de  markt  op  kan.  

7. Hoe  wordt  er  omgegaan  met  de  kapitaallasten  in  combinatie  met  de  
eigendomsvorm?  Bij  deze  vraag  hadden  de  geïnterviewde  personen  verschillende  
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opvattingen.  Zes  partijen  (zorginstellingen  en  adviesbureaus)  gaven  aan  dat  het  
vastgoed  het  beste  in  eigendom  kan  zijn  wanneer  het  vastgoed  de  hele  levensduur  
goed  gebruik  kan  worden  door  de  zorginstelling  en  er  voldoende  kennis  in  huis  is  of  
gehaald  wordt.  Wanneer  er  courant  vastgoed  nodig  is  en  de  instelling  dit  niet  in  
eigendom  wil  of  kan  verwerven,  is  huren  een  goede  oplossing.  Door  de  courantheid  
is  het  risico  voor  de  verhuurder  niet  te  groot  en  kan  er  een  reële  huur  
overeengekomen  worden.  Voor  specifiek  vastgoed  gaven  zeven  partijen  
(adviesbureaus,  zorginstellingen,  corporatie  en  financier)  aan  dat  huren  tot  de  
mogelijkheden  kan  behoren.  Hier  dienen  dan  goede  afspraken  gemaakt  te  worden  
over  de  verwachte  prestaties.  De  algemene  opmerking  die  hier  vaak  gemaakt  werd,  
is  dat  de  huurtermijn  met  20  tot  30  en  soms  zelfs  40  jaar  wel  erg  lang  is.  Daarnaast  
gaven  zes  personen  nog  aan  dat  buiten  de  discussie  van  huur  of  eigendom  er  ook  
goed  op  het  evenwicht  in  de  totale  portefeuille  gelet  dient  te  worden.  Dit  houdt  in  
dat  in  de  portefeuille  een  ballans  moet  zijn  tussen  de  hoeveelheid  vastgoed  in  
eigendom  en  gehuurd  met  de  verschillende  fases  in  de  levenscyclus  zodat  er  een  
gezond  financieel  plaatje  ontstaat.  

8. In  welke  mate  moet  een  instelling  vrij  over  het  vastgoed  kunnen  beschikken  en  welke  
invloed  moet  een  instelling  hebben  op  het  proces  van  de  realisatie  van  nieuwbouw?  
Het  grootste  deel  (acht)  (adviesbureaus,  zorginstellingen,  brancheorganisatie,  
ontwikkelaar  en  corporatie)van  de  personen  gaf  aan  dat  de  invloed  van  de  
zorginstelling  in  het  begin  van  het  proces  groot  moet  zijn.  Dit  komt  ook  overeen  met  
de  conclusie  bij  vraag  drie  en  vier  waar  aangegeven  wordt  dat  de  zorginstelling  goed  
moet  weten  wat  men  wil  en  dit  goed  moet  verwoorden.  Daarnaast  geven  zeven  
personen  aan  dat  het  niet  per  se  nodig  is  dat  de  zorginstelling  vrij  over  het  vastgoed  
kan  beschikken,  vooral  niet  als  vooraf  duidelijk  is  gemaakt  wat  men  wil  en  verwacht.  
Vijf  geïnterviewden  gaven  aan  dat  volgens  hen  de  beschikking  over  het  vastgoed  heel  
groot  moet  zijn  omdat  er  anders  niet  mee  gestuurd  kan  worden  en  er  niet  flexibel  
genoeg  aanpassingen  aan  de  gebouwen  gedaan  kan  worden.    

9. Inspelen  op  demografische  ontwikkelingen.  Hier  gaven  alle  partijen  aan  dat  het  
moeilijk  is  om  tot  2040  (top  in  vergrijzing)  vooruit  te  kijken.  Er  moet  geen  
overcapaciteit  gecreëerd  worden,  maar  er  moet  per  tien  jaar  gekeken  worden  waar  
de  portefeuille  eventueel  aangepast  moet  worden.  

10. Veranderingen  in  de  manier  van  financieren.  De  meerderheid  gaf  aan  dat  de  
zorginstellingen  hier  wel  op  "voorgesorteerd"  zijn  omdat  er  al  lang  bekend  is  dat  het  
systeem  van  nacalculatie  zal  verdwijnen.  Echter  wordt  er  verwacht  dat  dit  in  
sommige  instellingen  waar  de  boekwaardeproblemen  groot  zijn  toch  tot  moeilijke  
situaties  kan  leiden.  

11. Het  verder  scheiden  van  wonen  en  zorg.  Alle  partijen  gaan  er  op  dit  moment  van  uit  
dat  ZZP  1  t/m  3  geen  vergoeding  meer  zullen  krijgen  voor  huisvesting.  Een  paar  
partijen  zeggen  dat  het  scheiden  van  wonen  en  zorg  zelfs  integraal  ingevoerd  kan  
worden.  Hier  is  echter  politieke  moed  voor  nodig  en  zal  daarom  naar  verwachting  
ook  niet  zo’n  vaart  lopen.  

  
  
5.5 Conclusie  
Uit  de  interviews  zijn  verschillende  punten  naar  voren  gekomen,  waar  de  zorginstellingen  en  partijen  
waarmee  samengewerkt  wordt  rekening  mee  moeten  houden  of  die  kunnen  veranderen  waardoor  
het  proces  van  de  realisatie  van  nieuwbouw  en  de  samenwerking  met  derden  beter  werkt  of  
soepeler  verloopt.  In  onderstaande  opsomming  zijn  de  belangrijkste  en  meest  opvallende  punten  
opgenomen.  Deze  punten  zijn  door  de  geïnterviewde  personen  aangegeven  voor  de  zorginstellingen  
in  het  algemeen,  maar  kunnen  per  instelling  verschillen.    
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De  punten  zijn:  
 De  zorginstellingen  moeten  hun  specifieke  vastgoedkennis  en  expertise  vergroten.  Indien  dit  

door  de  omvang  van  de  organisatie  niet  mogelijk  is,  dient  deze  kennis  bij  een  marktpartij  
ingekocht  te  worden.  

 Er  moet  meer  samengewerkt  worden  met  vastgoedprofessionals,  zodat  de  zorginstelling  zich  
kan  richten  op  de  core-‐business.  

 De  vraagstelling  naar  de  markt  moet  naar  een  hoger  abstractieniveau  gebracht  worden.  Er  
moeten  prestaties  geformuleerd  worden  in  plaats  van  technische  en  functionele  eisen.  De  
vastgoedpartijen  hebben  meer  kennis  en  expertise  op  het  gebied  van  de  technische  
uitwerking.  

 Er  dient  gezocht  te  worden  naar  oplossing  voor  zorghuisvesting  in  meer  courantere  vormen  
van  vastgoed.  

 Vastgoed  in  eigendom  is  mogelijk  zolang  er  een  hoge  zekerheid  is  over  de  exploitatie.  
 De  huurmarkt  voor  zorgvastgoed  moet  meer  volwassen  worden,  zodat  de  huurtermijnen  

omlaag  kunnen.  
 De  zorginstellingen  moeten  meer  inzicht  krijgen  in  de  totale  vastgoedportefeuille  zodat  hier  

in  gestuurd  kan  worden.  
 De  invloed  van  de  zorginstelling  op  het  vastgoed  moet  vooral  in  het  begin  van  het  proces  

heel  groot  zijn.  Dan  moet  een  duidelijk  verwoorde  vraagstelling  geformuleerd  worden.    
 Het  inspelen  op  de  demografische  ontwikkeling  naar  de  top  in  de  vergrijzing  in  2040  wordt  

als  moeilijk  ervaren  vanwege  de  grote  horizon.  
 De  zorginstellingen  zijn  voorbereid  op  de  veranderingen  in  de  financiering.  Er  zullen  alleen  

nog  problemen  ontstaan  met  de  boekwaarde  bij  oudere  gebouwen.  
 Er  wordt  verwacht  dat  op  korte  termijn  ZZP  1  t/m  3  geen  vergoeding  meer  krijgen  voor  

huisvesting  in  het  kader  van  scheiden  van  wonen  en  zorg.  
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6 Het  model  
  
Het  model  dat  in  hoofdstuk  4.5  gepresenteerd  is,  is  opgesteld  vanuit  een  theoretisch  kader.  Om  de  
praktijk  te  koppelen  aan  het  theoretische  kader  worden  de  bevindingen  uit  de  interviews  gekoppeld  
aan  het  model.  Daarbij  worden  de  conclusies  van  de  overige  hoofdstukken  verwerkt  in  het  model.  
Allereerst  zal  aan  de  hand  van  de  interviews  een  model  opgezet  worden  vanuit  het  oogpunt  van  de  
zorgpartijen.  Vervolgens  zal  hetzelfde  model  opgezet  worden  maar  dan  vanuit  een  visie  die  de  
marktpartijen  hebben  over  de  zorgpartijen.  Dit  zal  gebeuren  door  het  toekennen  van  een  
kleurcodering  aan  de  verschillende  bouworganisatievormen.  Aan  de  hand  van  de  kleuren  groen,  geel  
en  rood  zal  worden  aangegeven  hoe  geschikt  een  bouworganisatievorm  wordt  bevonden  voor  de  
realisatie  van  nieuwbouw  bij  een  zorginstelling.  De  twee  modellen  zullen  vervolgens  gecombineerd  
worden  naar  één  model  waarbij  een  schaal  van  vijf  kleuren  gebruikt  zal  worden  (rood,  oranje,  geel,  
licht  groen  en  groen),  om  zo  tot  het  definitieve  managementmodel  te  komen  waar  de  
zorginstellingen  en  marktpartijen  zich  in  kunnen  vinden.  De  kleurcoderingen  zullen  verder  worden  
toegelicht  bij  de  betreffende  modellen.    
  
6.1 Speelveld  van  de  zorginstellingen  
De  zorginstellingen  zien  in  een  relatief  korte  tijd  veel  veranderingen  doorgevoerd  worden  op  het  
gebied  van  regelgeving.  Door  de  veranderingen  zijn  veel  verantwoordelijkheden  bij  de  
zorginstellingen  komen  te  liggen.  Alle  risico's  die  van  toepassing  zijn  op  vastgoed  maken  hiervan  deel  
uit.  Het  gevolg  van  het  verleggen  van  die  risico's  naar  de  zorginstellingen  zelf  is  dat  een  instelling  een  
professionele  houding  ten  aanzien  van  het  vastgoed  moet  aannemen.  Naast  de  veranderingen  die  
direct  betrekking  hebben  op  het  vastgoed  zijn  er  verschillende  trends  vanuit  de  zorg  die  vergaande  
gevolgen  hebben  voor  het  vastgoed.  Met  de  extramuralisering  wordt  er  meer  zorg  bij  de  cliënten  aan  
huis  geleverd  in  plaats  van  binnen  de  muren  van  een  zorginstelling.  Binnen  de  muren  van  de  
instellingen  worden  kwaliteitsverbeteringen  (afschaffen  meerpersoonskamers  e.d.)  doorgevoerd  in  
combinatie  met  kleinschaliger  wonen.  Daarnaast  zal  tot  2040  het  aantal  ouderen  groeien.  Deze  groei  
in  combinatie  met  de  kwaliteitsverbeteringen  en  het  kleinschalig  wonen  zorgen  ervoor  dat  er  minder  
grootschalige  instellingsterreinen  gaan  ontstaan  waar  grote  verpleeg-‐  en  verzorgingshuizen  op  te  
vinden  zijn.  Hierdoor  heeft  de  zorg  de  komende  jaren  een  grote  bouwopgave.  Om  dit  alles  voor  
elkaar  te  krijgen  zal  er  veel  nieuwbouw  gepleegd  worden  door  de  instellingen.  Voor  de  realisatie  van  
nieuwbouw  zijn  verschillende  bouworganisatievormen  mogelijk.  Uit  de  interviews  blijkt  dat  de  
zorginstellingen  bouwexpertise  uit  de  markt  moeten  halen  zolang  deze  binnen  de  instelling  niet  in  
voldoende  mate  aanwezig  is.  De  vraagstelling  zou  naar  een  hoger  abstractieniveau  moeten  zodat  er  
meer  goed  verwoorde  gebouwprestaties  voorgelegd  kunnen  worden  aan  de  marktpartijen.  De  
invloed  van  de  zorginstelling  in  het  begin  van  het  totstandkomingproces  moet  aan  de  hand  van  de  
vraagstelling  heel  groot  zijn.  Daarbij  moeten  de  vastgoedpartijen  de  mogelijkheid  krijgen  om  
innovatief  zorgvastgoed  te  ontwerpen  en  te  ontwikkelen  dat  couranter  is,  zodat  er  een  grotere  
alternatieve  aanwendbaarheid  is.  Het  zorgvastgoed  moet  meer  gaan  lijken  op  vastgoed  dat  
makkelijker  te  verhandelen  is,  zoals  woningen,  winkels  en  kantoren.  Door  het  vergroten  van  de  
courantheid  worden  de  risico’s  kleiner,  waardoor  huurcontracten  kortere  looptijden  kunnen  hebben.  
  
6.2 Interviews  en  factoren  bouworganisatievormen  
Om  de  theorie  aan  de  praktijk  te  koppelen  zijn  de  conclusies  uit  de  interviews  gekoppeld  aan  de  
factoren  uit  het  model  dat  gepresenteerd  is  in  hoofdstuk  4.5.  Deze  koppeling  is  weegegeven  in  
onderstaande  tabel.  Aan  de  hand  van  deze  tabel  wordt  de  koppeling  gemaakt  voor  de  kleurcodering  
van  het  model  vanuit  het  zorgoogpunt  en  vervolgens  vanuit  het  oogpunt  van  de  marktpartijen.    
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   Snelheid  
gehele  proces  
(tijd)  

Abstractieniveau  
vraagstelling  

Vastgoedkennis  
aanwezig  

Economisch  
meest  gunstig  
(geld)  

Invloed  
opdrachtgever  
tijdens  proces  

Rekening  houden  
met  levenscyclus  

Stimulering  van  
innovatie  

INTERVIEWS   In  de  
voorbereiding  
van  het  proces  
voor  de  
realisatie  van  
nieuwbouw  
moet  veel  tijd  
worden  
uitgetrokken,  
aangezien  de  
zorginstelling  
hier  de  meeste  
invloed  heeft  
en  moet  
uitoefenen  en  
de  
vraagstelling  
duidelijk  
geformuleerd  
moet  worden.  

De  vraagstelling  
naar  de  markt  
moet  naar  een  
hoger  
abstractieniveau  
gebracht  worden.  
Er  moeten  
prestaties  
geformuleerd  
worden  in  plaats  
van  technische  
en  functionele  
eisen.  De  
vastgoedpartijen  
hebben  meer  
kennis  en  
expertise  op  het  
gebied  van  de  
technische  
uitwerking.  

-‐  De  zorginstellingen  
moeten  hun  specifieke  
vastgoedkennis  en  
expertise  vergroten.  
Indien  dit  door  de  
omvang  van  de  
organisatie  niet  
mogelijk  is,  dient  deze  
kennis  bij  een  
marktpartij  ingekocht  
te  worden.  
-‐  Er  moet  meer  
samengewerkt  worden  
met  
vastgoedprofessionals,  
zodat  de  zorginstelling  
zich  kan  richten  op  de  
core-‐business  

-‐  De  
zorginstellingen  
zijn  voorbereid  
op  de  
veranderingen  
in  de  
financiering.  Er  
zullen  alleen  
nog  problemen  
ontstaan  met  de  
boekwaarde  bij  
oudere  
gebouwen.  
-‐  Er  wordt  
verwacht  dat  op  
korte  termijn  
ZZP  1  t/m  3  
geen  
vergoeding  
meer  krijgen  
voor  huisvesting  
in  het  kader  van  
scheiden  van  
wonen  en  zorg.  

-‐  De  invloed  
van  de  
zorginstelling  
op  het  
vastgoed  moet  
vooral  in  het  
begin  van  het  
proces  heel  
groot  zijn.  Dan  
moet  een  
duidelijk  
verwoorde  
vraagstelling  
geformuleerd  
worden.  
-‐  Vastgoed  in  
eigendom  is  
mogelijk  zolang  
er  een  hoge  
zekerheid  is  
over  de  
exploitatie.  

-‐  De  huurmarkt  voor  
zorgvastgoed  moet  
meer  volwassen  
worden,  zodat  de  
huurtermijnen  
omlaag  kunnen.  
-‐  De  zorginstellingen  
moeten  meer  inzicht  
krijgen  in  de  totale  
vastgoedportefeuille  
zodat  hier  in  
gestuurd  kan  
worden.  
-‐  Het  inspelen  op  de  
demografische  
ontwikkeling  naar  de  
top  in  de  vergrijzing  
in  2040  wordt  als  
moeilijk  ervaren  
vanwege  de  grote  
horizon.  

Er  dient  gezocht  
te  worden  naar  
oplossingen  
voor  
zorghuisvesting  
in  meer  
courantere  
vormen  van  
vastgoed.  
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6.3 Codering  model  
Als  eerste  wordt  het  model  met  de  kijk  op  de  bouworganisatievormen  vanuit  de  zorginstelling  gecodeerd.  In  de  rij  "oogpunt  zorginstellingen"  wordt  per  
factor  weergegeven  wat  de  zorginstellingen  aangaven  tijdens  de  interviews.  Vanuit  het  oogpunt  dat  geformuleerd  is,  is  vervolgens  met  de  codering  "groen"  
voor  "geschikt",  "geel"  voor  "redelijk"  geschikt  en  "rood"  voor  "niet  geschikt"  gekeken  per  factor  van  een  bouworganisatievorm  hoe  deze  overeenkomt  met  
het  oogpunt  van  de  zorginstellingen.  
  
Bouw-‐
organisatievorm  

Snelheid  gehele  
proces  (tijd)  

Abstractieniveau  
vraagstelling  

Vastgoedkennis  
aanwezig  

Economisch  
meest  gunstig  
(geld)  

Invloed  
opdrachtgever  
tijdens  proces  

Rekening  
houden  met  
levenscyclus  

Stimulering  van  
innovatie  

Oogpunt  
zorginstellingen  

Er  is  een  project  
dat  zorgvuldig,  
maar  zo  snel  
mogelijk  
gerealiseerd  
dient  te  worden.  
Afhankelijk  van  
partners  in  
proces  

Is  laag,  vaak  
wordt  gedacht  
dat  men  in  staat  
is  een  goed  PVE  
te  schrijven.  
Voor  toekomst  
wordt  hoger  
abstractieniveau  
overwogen.  

In  het  oude  regime  
werd  altijd  zelf  
gebouwd.  Nu  de  
zorg  zelf  
verantwoordelijk  is  
blijkt  toch  op  
punten  een  te  kort  
aan  kennis  

Er  wordt  
meestal  op  
laagste  prijs  
geselecteerd,  
naar  toekomst  
toe  toch  meer  
naar  exploitatie  
kijken.  

Veel  invloed  op  
het  proces  
houden.  

Gebouw  moet  
hele  
levenscyclus  
gebruikt  
worden,  dus  
rekening  mee  
houden,  maar  
gebeurt  nog  te  
weinig  

Wanneer  dit  
bijdraagt  in  een  
beter  
werkproces  is  
innovatie  
welkom.  

Traditioneel  
  

                    

Bouwteam  
  

                    

Management    
Contracting  

                    

Design  &  Build  
  

                    

Brochureplan  
  

                    

Turnkey  
  

                    

DB(F)(M)(O)  
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Naast  de  zorginstellingen  zijn  de  marktpartijen  gevraagd  naar  bouworganisatievormen  voor  de  realisatie  van  nieuwbouw  bij  verpleeg-‐  en  
verzorgingsinstellingen.  In  onderstaand  model  is  de  kijk  op  de  bouworganisatievormen  vanuit  de  marktpartijen  opgenomen.  In  de  rij  "oogpunt  
marktpartijen"  wordt  per  factor  weergegeven  wat  de  marktpartijen  aangaven  tijdens  de  interviews,  hier  is  nadrukkelijk  naar  de  zorginstellingen  gevraagd.  
Vanuit  het  oogpunt  dat  geformuleerd  is,  is  vervolgens  met  de  codering  "groen"  voor  "geschikt",  "geel"  voor  "redelijk"  geschikt  en  "rood"  voor  "niet  
geschikt"  gekeken  per  factor  van  een  bouworganisatievorm  hoe  deze  overeenkomt  met  het  oogpunt  van  de  marktpartijen.  
  
Bouworganisatie-‐
vorm  

Snelheid  gehele  
proces  (tijd)  

Abstractieniveau  
vraagstelling  

Vastgoedkennis  
aanwezig  

Economisch  meest  
gunstig  (geld)  

Invloed  
opdrachtgever  
tijdens  proces  

Rekening  
houden  met  
levenscyclus  

Stimulering  
van  innovatie  

Oogpunt  
marktpartijen  

Zorginstellingen  
zijn  organisaties  
waar  veel  
beslissingslagen  
zijn,  waardoor  
het  proces  
langzaam  gaat.  

Hoog,  zorg  is  de  
core-‐business  van  
de  instelling,  
vastgoed  de  onze.  
Formuleer  de  
bedrijfsprocessen  
en  wij  vertalen  het  
naar  een  gebouw.  

De  instellingen  
hebben  te  
weinig  
vastgoedkennis,  
deze  moet  
verkregen  
worden  of  
ingehuurd.  

Er  moet  de  hele  
levenscyclus  met  
het  vastgoed  
gewerkt  worden,  
er  moet  dus  niet  
automatisch  voor  
de  goedkoopste  
gekozen  worden.    

Het  is  vooral  
belangrijk  dat  de  
instellingen  in  het  
begin  van  het  
proces  veel  
invloed  hebben.  

Gebouw  moet  
hele  
levenscyclus  
gebruikt  
worden,  de  
kennis  is  bij  
ons  aanwezig.  

Er  moet  
gewerkt  
worden  om  de  
zorg  in  
couranter  
vastgoed  te  
realiseren.  

Traditioneel  
  

                    

Bouwteam  
  

                    

Management    
Contracting  

                    

Design  &  Build  
  

                    

Brochureplan  
  

                    

Turnkey  
  

                    

DB(F)(M)(O)  
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Wanneer  beide  modellen  vergeleken  worden,  wordt  er  duidelijk  dat  er  nog  een  verschil  in  opvatting  
zit  tussen  de  zorginstellingen  en  de  marktpartijen.  Voordat  per  factor  de  verschillen  of  
overeenkomsten  worden  uitgewerkt,  moet  er  opgemerkt  worden  dat  een  deel  van  de  verschillen  kan  
ontstaan  doordat  de  marktpartijen  hun  producten  graag  willen  verkopen  aan  de  zorginstellingen.  In  
het  definitieve  model  zal  hiermee  rekening  worden  gehouden.  
  
De  verschillen/opmerkingen  per  factor  zijn:  

 Snelheid  gehele  proces:  in  de  codering  van  de  modellen  zit  geen  verschil,  echter  is  er  wel  een  
verschil  in  het  oogpunt  tussen  de  marktpartijen  en  de  zorginstellingen.  De  marktpartijen  
vinden  de  besluitvorming  bij  de  zorginstellingen  langzaam,  omdat  er  veel  overlegd  moet  
worden  met  veel  mensen  in  de  organisatie  die  zich  bezig  houden  met  een  
nieuwbouwproject.  

 Abstractieniveau  vraagstelling:  hier  is  een  groot  verschil  waargenomen.  De  zorginstellingen  
denken  over  het  algemeen  een  gedetailleerd  technische  en  functioneel  programma  van  
eisen  goed  te  kunnen  formuleren.  De  marktpartijen  vinden  dat  de  zorginstellingen  het  
programma  van  eisen  beter  op  een  hoger  abstractieniveau  kunnen  schrijven  en  vervolgens  
door  de  marktpartijen  dit  programma  van  eisen  te  laten  vertalen  naar  een  gebouw.  Sommige  
zorginstellingen  willen  in  de  toekomst  ook  zo  gaan  werken.  

 Vastgoedkennis  aanwezig:  door  het  oude  regime  in  de  zorg  houden  instellingen  vast  aan  het  
zelf  begeleiden  van  het  proces,  ondanks  dat  de  instellingen  specifieke  vastgoedkennis  te  kort  
komen.  Dit  wordt  door  de  marktpartijen  onderkent  en  zij  hebben  de  kennis  in  huis.  

 Economisch  meest  gunstig:  er  wordt  nog  veel  op  de  goedkoopste  inschrijving  gegund,  maar  
de  zorginstellingen  beginnen  langzaam,  net  als  de  marktpartijen  te  zien  dat  de  instellingen  
een  hele  levenscyclus  met  een  gebouw  moeten  werken,  waardoor  een  investering  bij  de  
realisatie  tot  een  besparing  bij  de  exploitatie  kan  leiden.  

 Invloed  opdrachtgever  tijdens  proces:  de  zorginstellingen  willen  veel  invloed  houden  tijdens  
het  volledige  proces,  terwijl  de  marktpartijen  aangeven  dat  de  instellingen  vooral  invloed  
moeten  hebben  in  het  begin  van  het  proces  en  vervolgens  de  invloed  bij  de  marktpartijen  
kunnen  leggen.  De  instellingen  vinden  dit  lastig  onder  meer  door  een  kwestie  van  
vertrouwen  in  de  marktpartijen  en  de  mogelijkheid  om  op  de  veranderende  zorg  in  te  
kunnen  spelen.  

 Rekening  houden  met  de  levenscyclus:  er  is  maar  één  bouworganisatievorm  die  hier  echt  
rekening  mee  houdt.  De  zorginstellingen  hebben  bij  deze  bouworganisatievorm  maar  weinig  
invloed,  waardoor  men  moeilijk  kan  inspelen  op  de  veranderende  zorg.  

 Stimulering  van  innovatie:  de  zorg  ziet  minder  de  noodzaak  van  het  ontwikkelen  van  
couranter  zorgvastgoed  dan  de  marktpartijen.  Hierdoor  vinden  de  zorginstellingen  innovatie  
minder  belangrijk  dan  de  marktpartijen.  

  
6.4 Het  managementmodel  
Het  uiteindelijke  managementmodel  wordt  gevormd  door  het  model  vanuit  het  oogpunt  van  de  
zorginstellingen  en  vanuit  het  oogpunt  van  de  marktpartijen  te  combineren  tot  één  model  waaruit  
blijkt  wat  goed  geschikte  bouworganisatievormen  zijn  voor  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstelling  voor  de  
realisatie  van  nieuwbouw.  
  
Het  managementmodel  heeft  een  vijfpuntsschaal  gekregen  waarbij  aan  de  kleur  een  score  is  
gekoppeld  om  duidelijk  het  verschil  te  zien  tussen  de  bouworganisatievormen.  In  onderstaande  tabel  
is  de  vertaling  te  zien  van  de  codering  van  de  tabel  met  het  oogpunt  van  de  zorg  en  met  het  oogpunt  
van  de  marktpartijen.  Deze  kleuren  kunnen  ook  omgekeerd  zijn.  
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Zorgtabel   Markttabel      Managementmodel   Score  
Groen   Groen      Donker  groen   1  
Groen   Geel      Groen   0,5  
Geel   Geel      Geel   0  
Rood   Geel      Oranje   -‐0,5  
Rood   Rood      Rood   -‐1  
  
Als  een  zorginstelling  het  managementmodel  gebruikt  om  een  bouworganisatievorm  te  kiezen  moet  
de  instelling  de  volgende  vragen  beantwoorden  met  betrekking  tot  de  eigen  organisatie:  

 Binnen  welke  termijn  moet  het  project  gerealiseerd  zijn?  
 Is  de  organisatie  in  staat  om  een  goed  functioneel  en  technisch  programma  van  eisen  te  

formuleren?  
 Is  er  binnen  de  organisatie  voldoende  vastgoedkennis  (kwaliteit)  aanwezig  om  het  volledige  

proces  te  begeleiden?  
 Wat  mag  het  gebouw  kosten  voor  de  organisatie  wanneer  er  verantwoordelijkheden  en  

risico's  verlegd  worden  naar  andere  partijen?  
 Hoeveel  invloed  wil  de  organisatie  op  het  proces  houden?  
 Is  de  organisatie  in  staat  om  na  de  realisatie  de  overige  fases  in  de  levenscyclus  zelf  aan  te  

sturen?  
 Is  de  organisatie  bereid  tot  het  meewerken  aan  een  innovatieve  oplossing  voor  een  

vastgoedvraagstuk  door  invloed  uit  handen  te  geven?  
  
Validatie  
Het  model  is  gevalideerd  door  bij  de  Zorggroep  aan  de  hand  van  verschillende  projecten  na  te  gaan  
of  de  uitkomsten  van  het  model  overeenkwamen  met  de  ervaringen  in  de  praktijk.  Hierop  is  het  
model  aangepast  en  bijgewerkt  zodat  deze  dichter  bij  de  praktijk  staat.  Verder  is  het  model  
geoptimaliseerd  door  duidelijk  de  verschillen  en  overeenkomsten  tussen  de  zorginstellingen  en  de  
marktpartijen  die  uit  de  interviews  naar  voor  kwamen  in  beeld  te  brengen.    
  
Op  de  volgende  pagina  wordt  het  uiteindelijke  managementmodel  gepresenteerd.  
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Bouworganisatievorm   Snelheid  gehele  proces  (tijd)   Abstractieniveau  

vraagstelling  
Vastgoedkennis  aanwezig   Economisch  meest  gunstig  

(geld)  
Invloed  opdrachtgever  
tijdens  proces  

Rekening  houden  met  
levenscyclus  

Stimulering  van  innovatie  

Turnkey  
Cum.  Score:  3  
  

  

1  gecontracteerde  partij  
voor  sleutelklaar  gebouw     
kortere  doorlooptijden  dan  
traditioneel,  wel  langere  
voorbereiding.  

-‐  Hoog.  
-‐  Instelling:  prestaties  
formuleren  waar  het  te  
realiseren  gebouw  aan  
moet  voldoen.  

In  staat  zijn  gewenste  
prestaties  te  formuleren  en  
bij  oplevering  te  toetsen.  

1  gecontracteerde  partij  
voor  ontwerp  en  realisatie  
  duurdere  werkwijze  dan  

traditioneel,  maar  1  
aanspreekpunt  en  wel  
innovatiekracht.  

Invloed  bij  opstellen  van  
programma  van  eisen.  
Gedurende  proces  een  
passieve  rol.  

-‐  Gecontracteerde  partij:  
alleen  ontwerp  en  
realisatie.    
-‐  Instelling:  verdere  
levenscyclus  na  realisatie.  

Prestaties  overeenkomen,  
maar  manier  waarop  vrij     
innovatieve  oplossingen  wel  
mogelijk.  

Design  &  Build  
Cum.  Score:  3  
  

1  gecontracteerde  partij  
voor  ontwerp  en  realisatie  
  fases  sneller  doorlopen     

minder  afstemmings-‐
problemen  en  proces  korter  
dan  traditioneel.  

-‐  Hoog.  
-‐  Instelling:  prestaties  
formuleren  waar  het  te  
realiseren  gebouw  aan  
moet  voldoen.  

In  staat  zijn  gewenste  
prestaties  te  formuleren  en  
bij  oplevering  te  toetsen.  

1  gecontracteerde  partij  
voor  ontwerp  en  realisatie  
  duurdere  werkwijze  dan  

traditioneel,  maar  1  
aanspreekpunt  en  wel  
innovatiekracht.  

Invloed  bij  opstellen  van  
programma  van  eisen.  
Gedurende  proces  een  
passieve  rol.  

-‐  Gecontracteerde  partij:  
alleen  ontwerp  en  
realisatie.    
-‐  Instelling:  verdere  
levenscyclus  na  realisatie.  

Prestaties  overeenkomen,  
maar  manier  waarop  vrij     
innovatieve  oplossingen  wel  
mogelijk.  

Management    
Contracting  
Cum.  Score:  1,5  
  

Management  contracter  die  
proces  t/m  realisatie  
begeleidt     goed  afgestemd  
en  snel  proces.  

-‐  Laag.  
-‐  Instelling  en    
management    contractor:  
gedetailleerd  functioneel  
en  technisch  programma  
van  eisen  opstellen.  

Weinig  kennis  en  
mankracht  nodig  door  
management  contracter.  
Wel  een  progamma  van  
eisen  moeten  kunnen  
opstellen.  

Management  contracter  
betalen,  maar  door  
nevenaanneming  een  
optimale  prijs  mogelijk       
niet  of  nauwelijks  duurder  
dan  traditioneel.  

Management  contracter  
werkt  voor  instelling       
invloed  groot  tijdens  het  
hele  proces.  

-‐  Gecontracteerde  partijen:  
alleen  ontwerp  en  
realisatie.    
-‐  Instelling:  verdere  
levenscyclus  na  realisatie.  

Geen  stimulering  innovatieve  
oplossingen  door  prijsselectie  
(door  management  
contractor)  en  laag  
abstractieniveau  vraagstelling.    

Brochureplan  
Cum.  Score:  1  
  

Product  samenstellen  uit  
vooraf  vastgesteld  modules  
bij  aanbieder     ontwerp  en  
bouw  snel.  

-‐  Laag.  
-‐  Instelling:  gedetailleerd  
functioneel  en  technisch  
programma  van  eisen  
opstellen,  passend  binnen  
aanbod.  

Weinig  kennis  en  
mankracht  nodig  om  
proces  te  begeleiden,    
producten  door  de  
opdrachtnemer  ontwikkeld  
en  bekend.  

Gestandaardiseerde  
repeteerbare  elementen     
kosten  lager  dan  bij  
traditioneel.  

Invloed  afhankelijk  van  
aangeboden  keuzeopties  
(meestal  vrij  beperkt).  

-‐  Gecontracteerde  partij:  
alleen  ontwerp  en  
realisatie.    
-‐  Instelling:  verdere  
levenscyclus  na  realisatie.  

Gestandaardiseerde  
ontwerpen   weinig  
aanpassingsruimte   weinig  
innovatieruimte.  

Bouwteam  
Cum.  Score:  0  

  

Tijdens  het  ontwerp  
afstemming  met  bouwer     
minder  afstemmings-‐
problemen  en  proces  korter  
dan  traditioneel.  

-‐  Laag.  
-‐  Instelling:  gedetailleerd  
functioneel  en  technisch  
programma  van  eisen  
opstellen.  

Voldoende  kennis  en  
mankracht  nodig  om  
proces  te  begeleiden  en  
partijen  van  informatie  te  
voorzien.  

Vroeg  in  proces  bouwer  
contracteren     moeilijker  
laagste  prijs  selecteren     
duurder  dan  traditioneel.    

Intensieve  begeleiding       
invloed  groot  tijdens  het  
hele  proces.  

-‐  Gecontracteerde  partijen:  
alleen  ontwerp  en  
realisatie.    
-‐  Instelling:  verdere  
levenscyclus  na  realisatie.  

Geen  stimulering  innovatieve  
oplossingen  door  prijsselectie  
en  laag  abstractieniveau  
vraagstelling.  

DB(F)(M)(O)  
Cum.  Score:  0  
  

1  gecontracteerde  partij  
voor  hele  levenscyclus     
gebouw-‐technische  
afstemming     ontwerp,  
bouw  en  onderhoud  snel  en  
soepel     kortere  doorloop-‐
tijden  dan  traditioneel,  wel  
langere  voorbereiding.  

-‐  Hoog.  
-‐  Instelling:  prestaties  
formuleren  voor  gebouw  
en  voor  staat  tijdens  rest  
van  levenscyclus.  

In  staat  zijn  gewenste  
prestaties  te  formuleren  en  
bij  oplevering  te  toetsen.  

1  gecontracteerde  partij  
voor  ontwerp  en  realisatie  
  duurdere  werkwijze  dan  

traditioneel,  maar  1  
aanspreekpunt  en  wel  
innovatiekracht.  Ook  
duidelijkheid  over  kapitaal-‐
lasten  tijdens  levenscyclus.  

Invloed  bij  opstellen  van  
programma  van  eisen.  
Gedurende  proces  een  
passieve  rol.  

-‐  Gecontracteerde  partij:  
hele  levenscyclus  en  
overeengekomen  staat  
gebouw  
-‐  Instelling:  controlerende  
rol.  

Prestaties  overeenkomen,  
maar  manier  waarop  vrij     
innovatieve  oplossingen  wel  
mogelijk.  

Traditioneel  
  Cum.  Score:  -‐2,5  

Iedere  stap  apart  doorlopen  
en  contracteren     lange  
doorlooptijden  en  mogelijke  
afstemmingsproblemen.  

-‐  Laag.  
-‐  Instelling:  gedetailleerd  
functioneel  en  technisch  
programma  van  eisen  
opstellen.  

Voldoende  kennis  en  
mankracht  nodig  om  
proces  te  begeleiden  en  
partijen  van  informatie  te  
voorzien.  

Apart  contracteren  en  
meer  patijen  voor  een  
prijsopgave  vragen     
grote  kans  op  goede  prijs.  

Intensieve  begeleiding       
invloed  groot  tijdens  het  
hele  proces.  

-‐  Gecontracteerde  partijen:  
alleen  ontwerp  en  
realisatie.    
-‐  Instelling:  verdere  
levenscyclus  na  realisatie.  

Geen  stimulering  innovatieve  
oplossingen  door  prijsselectie  
en  laag  abstractieniveau  
vraagstelling.    
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7 Conclusie  
  
Er  zijn  twee  bouworganisatievormen  goed  geschikt  voor  de  realisatie  van  nieuwbouw  bij  
zorginstellingen.  Deze  bouworganisatievormen  zijn  Design  &  Build  en  Turnkey.  
  
Design  &  Build  en  Turnkey  zijn  geschikte  bouworganisatievormen  omdat  de  zorginstelling  één  partij  
contracteert  die  verantwoordelijk  is  voor  ontwerp  en  realisatie.  Het  verschil  tussen  Design  &  Build  en  
Turnkey  is  dat  bij  Turnkey  het  gebouw  sleutelklaar  wordt  opgeleverd,  dit  wil  zeggen  ook  ingericht.  Bij  
Design  &  Build  is  dit  niet  het  geval.  De  contractering  van  de  partij  gebeurt  op  basis  van  een  
programma  van  eisen  waarin  prestaties  geformuleerd  zijn,  dus  op  een  hoog  abstractieniveau.  De  
gecontracteerde  partij  is  verantwoordelijk  voor  de  vertaling  van  de  gestelde  prestaties  naar  een  
gebouw.  Op  deze  manier  wordt  een  innovatieve  uitwerking  gestimuleerd.  Door  de  uitwerking  bij  de  
opdrachtnemer  te  leggen  maakt  de  zorginstelling  tevens  gebruik  van  de  kennis  die  bij  deze  partij  
aanwezig  is.  Het  nadeel  van  het  contracteren  van  één  partij  is  dat  er  minder  concurrentie  is,  
waardoor  de  prijs  mogelijk  hoger  uit  zal  vallen.  De  invloed  van  de  opdrachtgever  is  kleiner  aangezien  
de  invulling  van  de  uitwerking  bij  de  opdrachtnemer  wordt  gelegd.  Echter  is  de  invloed  aan  het  begin  
van  het  proces  er  wel  door  middel  van  het  opstellen  van  het  programma  van  eisen.  Een  ander  
minpunt  van  deze  bouworganisatievormen  is  het  feit  dat  de  gecontracteerde  partij  alleen  
verantwoordelijk  is  voor  het  ontwerp  en  de  realisatie  en  de  overige  fases  in  de  levenscyclus  de  
verantwoordelijkheid  van  de  zorginstelling  zijn.    
  
De  twee  bouworganisatievormen  die  redelijk  geschikt  zijn  voor  de  realisatie  van  nieuwbouw  bij  
zorginstelling  zijn  management  contracting  en  brochureplan.    
  
Management  contracting  is  redelijk  geschikt  vanwege  het  feit  dat  er  een  management  contracter  
wordt  ingehuurd  die  het  project  namens  de  instelling  begeleidt.  De  invloed  van  de  instelling  op  het  
proces  is  groot  omdat  de  instelling  de  management  contractor  aanstuurt.  Doordat  de  management  
contractor  de  coördinatie  heeft  over  alle  fases  tot  en  met  de  realisatie  worden  alle  processen  op  
elkaar  afgestemd  en  kan  het  proces  snel  doorlopen  worden.  Tevens  wordt  er  met  nevenaanneming  
gewerkt  door  de  coördinatie  van  de  management  contractor  wat  een  gunstig  effect  heeft  op  de  
kosten.  Minder  positief  aan  deze  bouworganisatievorm  is  dat  de  gecontracteerde  partijen  allen  
verantwoordelijk  zijn  voor  ontwerp  en  uitvoering  en  dat  de  zorginstelling  zelf  weer  verantwoordelijk  
wordt  voor  de  verdere  levenscyclus  van  het  gebouw.  Negatief  blijven  de  punten  van  de  
gedetailleerde  vraagstelling  en  de  mogelijkheden  voor  innovatieve  oplossingen.  
   Brochureplan  is  redelijk  geschikt  vanwege  de  snelle  realiseerbaarheid  omdat  het  om  
gestandaardiseerde  oplossingen  gaat.  Doordat  er  met  gestandaardiseerde  oplossingen  gewerkt  
wordt,  hoeft  de  specifieke  vastgoedkennis  bij  de  zorginstelling  niet  zo  groot  te  zijn.  Tevens  heeft  
standaardisatie  een  positieve  invloed  op  de  kosten.  Negatief  aan  deze  bouworganisatievorm  is  dat  de  
zorginstelling  een  beperkte  keuze  en  invloed  heeft  op  het  aangeboden  product  omdat  er  met  
gestandaardiseerde  oplossingen  gewerkt  wordt.  Ook  zijn  de  innovatiemogelijkheden  door  de  
standaardisatie  beperkt.  Bij  het  brochureplan  is  de  gecontracteerde  partij  alleen  verantwoordelijk  
voor  het  ontwerp  en  de  realisatie.  De  zorginstelling  is  vervolgens  verantwoordelijke  voor  de  overige  
fases  in  de  levenscyclus.  
  
Uit  het  model  blijkt  dat  de  bouworganisatievormen  traditioneel,  bouwteam  en  DB(F)(M)(O)  niet  de  
meest  geschikte  bouworganisatievormen  zijn  voor  een  zorginstelling  bij  de  realisatie  van  nieuwbouw.  
Deze  uitkomst  heeft  bij  traditioneel  en  bouwteam  vooral  te  maken  met  de  grote  kennis  van  de  
vastgoedpraktijk  die  vereist  is.  Tevens  wordt  door  de  specifieke  vraagstelling  die  vanuit  de  
zorginstelling  geformuleerd  moet  worden  de  innovatiekracht  van  de  marktpartijen  niet  benut.  
Daarnaast  houden  deze  bouworganisatievormen  geen  rekening  met  de  verdere  levenscyclus  van  een  
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gebouw  na  de  realisatie.  Toch  worden  beide  bouworganisatievormen  in  de  dagelijks  praktijk  nog  veel  
gebruikt  81%,  zoals  blijkt  uit  tabel  10  in  hoofdstuk  4.4.  Dat  deze  bouworganisatievormen  nog  zo  
"populair"  zijn  heeft  deels  te  maken  met  de  bekendheid  van  de  vormen  traditioneel  en  bouwteam,  
een  andere  belangrijke  factor  is  de  (vaak)  conservatieve  houding  van  de  bouwprofessionals  waardoor  
veranderingen  moeilijk  doorgevoerd  worden.  
   DB(F)(M)(O)  is  niet  geschikt  vanwege  de  tijd  die  nodig  is  om  voor  de  hele  levenscyclus  van  
een  gebouw  een  programma  van  eisen  te  schrijven  in  het  begin  van  het  proces.  Verder  heeft  de  
zorginstelling  te  weinig  invloed  tijdens  de  exploitatie  terwijl  de  zorg  vaak  verandert.  Daarnaast  
worden  veel  verantwoordelijkheden  en  risico's  verlegd  waar  de  marktpartijen  voor  gecompenseerd  
willen  worden,  waardoor  deze  bouworganisatievorm  economisch  minder  aantrekkelijk  kan  zijn.  
  
7.1 Aanpak  voor  de  zorginstellingen  
Het  afwijken  van  bouworganisatievorm  kan  voor  een  zorginstelling  als  moeilijk  en  risicovol  worden  
beschouwd,  omdat  men  in  het  oude  systeem  alleen  volgens  de  traditionele  vorm  mocht  bouwen.  Uit  
het  model  blijkt  echter  dat  de  bouworganisatievormen  Design  &  Build  en  Turnkey  als  goed  geschikt  
naar  voren  komen.  Bij  deze  bouworganisatievormen  moet  de  zorginstelling  invloed  uit  handen  geven  
en  moeten  de  marktpartijen  invloed  in  handen  nemen,  dit  vereist  vertrouwen.  Vertrouwen  moet  
opgebouwd  worden,  wat  mogelijk  is  door  het  laten  uitvoeren  van  kleinere  projecten  en  het  
onderhouden  van  intensief  contact.  Het  is  in  het  kader  van  de  keuze  voor  een  bouworganisatievorm  
niet  altijd  een  kwestie  van  kiezen  voor  de  goedkoopste  aanbieder.  Een  investering  in  vastgoed  is  een  
investering  in  de  lange  termijn  waarin  de  kwaliteit  van  het  vastgoed  een  belangrijke  rol  speelt.  
Daarnaast  is  er  altijd  de  mogelijkheid  om  een  onafhankelijke  deskundige  naar  een  aanbieding  te  
laten  kijken.  De  zorginstelling  moet  het  programma  van  eisen  als  prestaties  die  het  gebouw  moet  
leveren  formuleren.  Hiervoor  moet  het  bedrijfsproces  dat  in  het  te  realiseren  project  uitgevoerd  
moet  worden  goed  beschreven  worden,  zodat  de  partijen  die  het  programma  van  eisen  moeten  
vertalen  naar  een  gebouw  een  duidelijk  inzicht  hebben  in  wat  de  zorginstelling  in  het  gebouw  gaat  
doen.  
  
Niet  iedere  organisatie  is  gelijk  en  afhankelijk  van  de  organisatie  kan  de  benodigde  kennis  
aangetrokken  of  de  competenties  aangeleerd  worden.  Wanneer  een  organisatie  groot  genoeg  is  en  
er  voldoende  vastgoedopgaven  zijn  binnen  de  organisatie  is  het  mogelijk  de  kennis  in  huis  te  halen.  
Verder  is  het  mogelijk  om  als  organisatie  iets  te  doen  aan  een  zwak  punt  van  een  
bouworganisatievorm  door  af  te  wijken  van  de  vorm  zoals  deze  beschreven  is.  Zo  kan  er  bijvoorbeeld  
bij  een  bouworganisatievorm  waarbij  het  innovatieniveau  laag  is  specifiek  de  opdracht  aan  een  
architect  gegeven  worden  om  een  nieuw  concept  te  bedenken  voor  een  vastgoedvraagstuk,  zoals  
groepswoningen.  
  
7.2 Aanbevelingen  
De  zorg  in  het  algemeen  en  daarmee  het  zorgvastgoed  is  een  van  de  laatste  toevoegingen  aan  de  
vrije  markt  in  Nederland.  Dit  brengt  nieuwe  mogelijkheden  en  andere  inzichten  met  zich  mee.  
Hierdoor  is  zorgvastgoed  een  interessant  onderzoeksgebied  en  zijn  er  veel  mogelijkheden  voor  
aanpassing  en  aanvulling  van  het  model  en  voor  vervolgonderzoek.  
  
Aanbevelingen  ten  aanzien  van  het  model:  
  
Andere  bouworganisatievormen  brengen  echter  ook  andere  risicoverdelingen  met  zich  mee.  
Interessant  is  om  te  onderzoeken  hoe  de  risicoverdeling  binnen  de  verschillende  
bouworganisatievormen  zou  zijn  en  welke  gevolgen  dit  heeft  voor  de  kosten  en  de  verhoudingen  van  
de  betrokken  partijen.  Het  model  zou  op  dit  punt  uitgebreid  kunnen  worden.  Door  dergelijk  
onderzoek  kan  een  goed  afgewogen  keuze  gemaakt  worden  met  betrekking  tot  de  juiste  
bouworganisatievorm.  
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Dit  onderzoek  heeft  zich  gericht  op  de  verpleeg-‐  en  verzorgingsinstellingen,  de  focus  kan  verlegd  
worden  door  hetzelfde  onderzoek  uit  te  voeren  voor  ziekenhuizen.  Deze  instellingen  hebben  minder  
vastgoedobjecten  in  portefeuille  maar  dit  is  veel  specifieker  en  veel  duurder  vastgoed.  Het  model  zou  
hier  op  aangepast  kunnen  worden,  waardoor  hetzelfde  onderzoek  in  een  andere  situatie  wellicht  
andere  uitkomsten  naar  voren  brengt.  
  
Vanuit  het  oude  systeem  had  een  zorginstelling  het  vastgoed  altijd  in  eigendom  en  waren  er  weinig  
huursituaties.  Nu  deze  markt  meer  volwassen  gaat  worden  en  huren  van  vastgoed  mogelijk  is,  kan  
onderzoek  uitwijzen  wat  de  mogelijkheden  zijn  om  een  zorgorganisatie  te  hebben  zonder  dat  het  
vastgoed  in  eigendom  is.  Het  model  zou  aangevuld  kunnen  worden  met  huursituaties  die  
voortkomen  uit  de  realisatie  van  nieuwbouw.  
  
Aanbevelingen  ten  aanzien  van  verder  onderzoek:  
  
De  zorgvastgoedmarkt  is  nog  niet  volwassen,  de  huurtermijnen  zijn  over  het  algemeen  erg  lang  en  
beleggingen  in  dit  type  vastgoed  zijn  in  Nederland  nog  maar  op  kleine  schaal  aanwezig.  Om  dergelijk  
vastgoed  net  zo’n  gemeengoed  te  laten  worden  als  huizen  en  kantoren  is  verder  onderzoek  nodig.  Zo  
kan  onderzocht  worden  wat  er  nodig  is  om  de  zorgvastgoedmarkt  volwassen  te  maken,  hiermee  
worden  factoren  bedoeld  als  vrije  verhandelbaarheid  van  zorgvastgoed  en  grotere  transparantie.  
  
Verder  is  zorgvastgoed  over  het  algemeen  nog  specifiek  vastgoed.  Daarom  kan  er  een  
architectonische  studie  gedaan  worden  naar  de  mogelijkheden  om  de  wensen  van  een  verpleeg-‐  en  
verzorgingsinstelling  in  te  passen  in  een  ontwerp  waarbij  het  vastgoed  een  grotere  courantheid  heeft  
op  de  markt  bijvoorbeeld  in  de  vorm  van  woningen.  Hierdoor  kunnen  de  risico's  lager  worden  en  kan  
de  zorg  nog  meer  midden  in  de  samenleving  komen  te  staan.  
  
Tijdens  de  interviews  werd  het  gebrek  aan  specifieke  vastgoedkennis  bij  zorginstellingen  vaak  
genoemd.  Vanuit  dit  feit  kan  onderzocht  worden  welke  kennis  er  specifiek  ontbreekt  en  welke  
mogelijke  oplossingen  er  zijn  voor  het  ondervangen  van  deze  lacune,  zodat  er  wellicht  een  ruimere  
keuze  ontstaat  voor  zorginstellingen  bij  het  kiezen  van  een  bouworganisatievorm.  
  
Een  laatste  aanbeveling  heeft  te  maken  met  het  feit  dat  in  de  bouw  in  het  algemeen  nog  heel  veel  in  
een  traditionele  bouworganisatievorm  gewerkt  wordt.  Een  veelgehoord  argument  hiervoor  is  dat  
men  het  zo  gewend  is.  Om  de  resultaten  van  dit  onderzoek  in  de  praktijk  te  kunnen  brengen  zou  
onderzocht  moeten  worden  waarom  deze  huidige  situatie  niet  doorbroken  wordt  en  welke  drijvende  
krachten  er  achter  dit  proces  zitten.  
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9 Bijlagen  
  
I. beschrijving  ZZP  1  t/m  10  voor  verzorging  en  verpleging  
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II. Interview  vragen  
  

1.   Functieomschrijving  
  
2.   De  ervaring  met  bouwprojecten  
3.   Positieve  &  negatieve  ervaringen  met  verschillende  bouworganisatievormen  
4.   Aanpak  in  de  toekomst  
  
5.   Op  welk  abstractieniveau  wordt  de  vastgoedvraag  gesteld  
6.   Rekening  houden  met  alternatieve  aanwendbaarheid  
7.   Omgang  met  de  kapitaallasten  in  combinatie  met  de  eigendomsvorm  
8.   De  mate  van  beschikking  over  het  vastgoed  en  de  mate  van  invloed  op  het  proces  van  de  
   realisatie  van  nieuwbouw    
  
Ingaand  op  de  toekomstige  ontwikkelingen,  met  betrekking  tot  het  vastgoed  en  de  
bouworganisatievorm:  
9.   Inspelen  op  demografische  ontwikkelingen  
10.   Veranderingen  in  de  manier  van  financieren  
11.   Het  verder  scheiden  van  wonen  en  zorg  
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III. Uitgewerkte  interviews  
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