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Voorwoord 

De eerste confrontatie met de verplegings- en verzorgingssector, in combinatie met mijn opleiding, 

heb ik opgedaan in 2007. Dat was als stagiair, op een bouwplaats waar zorgvastgoed werd 

gerealiseerd. Toen had ik voornamelijk interesse voor bouwtechniek. Dat daar zorgvastgoed werd 

gebouwd was toeval. Het viel mij op dat de kamers voor de klanten klein waren en het gedeelde 

sanitair groot. Ik wist niet dat mijn afstudeeronderzoek voor de Technische Universiteit Eindhoven 

ook over zorgvastgoed zou gaan. Door dit onderzoek is de cirkel rond.  

 

Voor het afstudeeronderzoek, in het kader van mijn opleiding Real Estate Management and 

Development aan de Technische Universiteit Eindhoven, heb ik bewust gekozen voor zorgvastgoed. 

De stelselwijziging heeft een grote impact op de manier waarop instellingen omgaan met 

huisvesting.  

 

Deze scriptie kon niet zonder hulp worden gerealiseerd. In eerste instantie gaat mijn dank uit naar 

Wim Heijs en Jos Smeets, die mijn eerste en tweede begeleiders zijn vanuit de TU/e. Vooral de 

wetenschappelijke expertise heeft mij geholpen. 

 

Valeska van Straalen, Brechtje van Boxmeer en Roland Theeuwen hebben mij als externe 

begeleiding gesteund. Elk overleg was een mooie gelegenheid om te sparren over het onderzoek. 

Nog belangrijker is, dat ik op maandagochtend altijd met plezier begon aan de werkweek door de 

collega’s en faciliteiten van Procap adviseurs en projectmanagers.  

 

Riemie, Berthe en Linda wil ik bedanken voor het geduld en de steun gedurende het onderzoek. 

Daarnaast gaat mijn dank uit naar de respondenten van zorginstellingen en koepelorganisaties.  

 

Jullie hulp en medewerking heeft mij enorm geholpen, waarvoor dank! 

 

Tot slot wens ik de lezer van deze scriptie alle kennis toe die ik heb opgedaan gedurende dit 

traject. Zeker als het een lezer is die zorgen heeft over de verzorging van de vastgoedportefeuille. 

 

 

 

 

  

D. S. Bollinger, 

Groote Keeten, mei 2012. 
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Samenvatting 

De zorgsector wordt geconfronteerd met een stelselwijziging waarin de financiering van vastgoed 

verandert. In de AWBZ worden Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s) geïntroduceerd. Aan de hand van 

ZZP’s ontvangen zorginstellingen vergoedingen voor de zorgverlening. Er zijn tien verschillende 

ZZP’s die betrekking hebben op verschillende zorgbehoeften. Zorginstellingen ontvangen bovenop 

de ZZP een vergoeding voor de huisvesting. Deze vergoeding heet de Normatieve 

Huisvestingscomponent (NHC). Voordat de NHC werd ingevoerd was de vergoeding 

objectafhankelijk en risicoloos. Dit wordt de vergoeding op basis van nacalculatie genoemd. De 

zorginstellingen ontvangen in de nieuwe situatie alleen een NHC-vergoeding als er ook 

daadwerkelijk zorg wordt geproduceerd. In juni 2011 is de waarde van de NHC vastgesteld. Vanaf 

januari 2012 worden de zorginstellingen stapsgewijs verantwoordelijk voor de kostendekkende 

exploitatie van huisvesting. Daardoor ontstaan risico’s voor zorginstellingen.  

 

Probleemstelling en onderzoeksopzet 

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van de invoering van de NHC. Dit onderzoek stelt zich ten 

doel om de gevolgen van de NHC-invoering voor de huisvestingstrategie en de tactische 

proceskeuzes van zorginstellingen inzichtelijk te maken teneinde een bijdrage te leveren aan de 

aanpak van huisvestingsproblemen naar aanleiding van de NHC-invoering. De hoofdvraag van dit 

onderzoek is als volgt:  

 

Welke gevolgen heeft de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent voor de 

huisvestingstrategie en de totstandkoming van tactische proceskeuzes die verplegings- en 

verzorgingsinstellingen maken ten aanzien van de huisvestingsportefeuille? 

 

De hoofdvraag is verdeeld in drie delen. De vraag is primair gericht op de gevolgen van de NHC-

invoering en secundair op de gevolgen voor de huisvestingstrategie en de tactische proceskeuzes 

van verplegings- en verzorgingsinstellingen (V&V instellingen). Het tactisch proces wordt in dit 

onderzoek gedefinieerd als het proces dat van een huisvestingstrategie leidt tot operationele 

ingrepen in de portefeuille.  

 

De hoofdvraag is beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:  

 Wat houdt de stelselwijziging van de Normatieve Huisvesting Component in voor de V&V 

instellingen?  

 Wat is de huisvestingstrategie van V&V instellingen en op welke manier komt die tot stand?  

 Welke gevolgen heeft de invoering van de NHC voor de huisvestingstrategie van V&V 

instellingen?  

 Welke tactische proceskeuzes volgen uit de huisvestingstrategie ten aanzien van de 

huisvestingsportefeuille van V&V instellingen? 

 Waaruit bestaat het tactische besluitvormingsproces en welke overwegingen van de V&V 

instellingen leiden tot keuzes om op de gevolgen van de NHC-invoering te anticiperen?  

 Op welke manier kunnen de V&V instellingen het anticiperen op de gevolgen van de NHC 

verbeteren?  

 

Dit onderzoek heeft een praktische relevantie door de inzichten in de aanpak van de 

huisvestingsproblematiek die ontstaat als gevolg van de NHC-invoering. De wetenschap krijgt met 

dit onderzoek meer inzicht in de procesmatige aanpak van de NHC-invoering, de 

huisvestingstrategie en de tactische keuzes van V&V instellingen.  

 

Dit onderzoek is afgebakend op basis van beleidsniveaus, deelsector en de omvang van de 

zorginstellingen. De populatie van het onderzoek bestaat uit 32 verplegings- en 

verzorgingsinstellingen die zorgdiensten bieden met verblijf aan klanten in verplegings- en 



 

 Vastgoed (ver)zorgen 
5/91 

 

verzorgingshuizen. De vastgoedportefeuilles vertegenwoordigen meer dan € 25 miljoen euro 

materiële vaste activa of minimaal zeshonderd kamers voor de zorgdoelgroepen. De steekproef 

bestaat uit twintig zorginstellingen. De data zijn verzameld door interviews. Door de toepassing 

van interviews was het mogelijk om specifieke data te verzamelen. De gespreksonderwerpen 

bestonden uit de gevolgen van de NHC-invoering, de huisvestingsstrategie en de tactische 

proceskeuzes. De resultaten zijn tot stand gekomen door inhoudsanalyses van interviewverslagen.   

 

De betrouwbaarheid is afhankelijk van de respondenten. Deze waren betrokken bij de 

totstandkoming van de huisvestingstrategie en zijn verantwoordelijk voor de vastgoedportefeuille. 

De steekproef is representatief voor de populatie op basis van de afbakeningscriteria.  

 

Context 

De zorgmarkt bestaat uit drie actoren. Dit zijn de zorgvragers, zorgverzekeraars en zorgverleners 

(de zorginstellingen). De zorginstellingen staan in contact met verzekeraars en zorgbehoevenden 

op respectievelijk de zorginkoopmarkt en de zorgverleningsmarkt. De V&V instellingen hebben een 

groter belang bij vastgoed in vergelijk met andere langdurige zorginstellingen. Daarnaast is het 

vastgoed sterker vergelijkbaar. Het vastgoed ondersteunt de levering van zorgdiensten die bestaan 

uit persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en/of behandeling.  

 

De V&V instellingen hebben te maken met diverse trends en ontwikkelingen. De demografische 

prognoses vertonen een veranderende samenstelling van de bevolking. De dubbele vergrijzing 

heeft een relatie met een stijgende zorgvraag en een behoefte naar meer zorgvoorzieningen. 

Daarnaast krijgen de V&V instellingen te maken met stijgende tarieven voor het aantrekken van 

kapitaal. De financiering van investeringen in huisvesting is niet meer vanzelfsprekend. Tot slot is 

er een belangrijke trend die de scheiding van wonen en zorg wordt genoemd. Klanten van 

zorginstellingen willen bij voorkeur thuis blijven wonen. De voormalige vergoeding op basis van 

nacalculatie verhinderde de extramurale verlening van zorg. De overheid tracht het scheiden van 

wonen en zorg te versnellen om meer keuzevrijheid te bieden aan klanten (tussen in- of 

extramuraal verblijf). Innovatieve domoticatoepassingen ondersteunen deze trend. 

 

De NHC-invoering 

In dit onderzoek zijn de inhoud van de stelselwijziging en de gevolgen van de NHC-invoering 

onderzocht. De NHC is de vergoeding voor de kapitaalslasten, het onderhoud, de grond, de 

interimhuisvesting en de terreinvoorzieningen. Deze vergoeding vervangt stapsgewijs (van 2012 

tot 2018) de vergoeding op basis van nacalculatie. De NHC-tarieven zijn gebaseerd op een 

genormeerde investering en een aantal uitgangspunten die op dat bedrag betrekking hebben. Dit 

zijn kosten voor jaarlijks onderhoud (0,8%), rente (5%), indexering (2,5%), afschrijving (dertig 

jaar) en leegstand (3%) (NZa, 2012). De hoogte van het NHC-tarief is per ZZP vastgesteld en 

heeft verschillende waarden voor klanten die wel of niet zijn toegelaten tot behandeling. De NHC 

wordt jaarlijks aangepast door indexering van de tarieven. De uitgangspunten met betrekking tot 

de rentevergoeding worden gemonitord en vanaf 2018 aangepast indien de gemiddelde stand van 

de marktrente over een periode van tien jaar meer dan 0,5% afwijkt.  

 

Strategie en tactiek 

De huisvestingstrategie wordt gezien als de manier waarop het vastgoed waarde toevoegt aan de 

organisatie. De huisvestingstrategieën van zorginstellingen zijn te herleiden tot acht typen: 

kostenminimalisatie, waardevermeerdering en het bevorderen van innovatie, flexibiliteit, 

productiviteit, personeelstevredenheid, klanttevredenheid en marketing/verkoop.  

 

In het tactische proces worden de strategieën vertaald naar daadwerkelijke ingrepen. De overgang 

tussen het strategische en operationele niveau wordt het tactische proces genoemd. Het tactische 

proces start nadat de huisvestingstrategie is vastgesteld. Doelstellingen geven een eerste 
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concretisering aan een strategie. De doelstelling dient specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch 

en tijdgebonden te zijn. De confrontatie tussen doelen en de huidige situatie geeft inzicht in het 

verschil tussen de huidige en de gewenste prestaties van vastgoed. Instellingen kunnen de 

kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van vastgoed monitoren door het Balanced Score Card 

model van Kaplan en Norton toe te passen. Per strategie moeten de doelen, initiatieven/acties, 

meeteenheden en prestaties worden vastgesteld.  

 

Resultaten: gevolgen van de NHC 

De instellingen geven aan dat leegstand, het vervallen van de NHC, de tarief- en de renterisico’s de 

grootste gevolgen zijn die door de NHC-invoering ontstaan. In dit onderzoek zijn specifieke 

indicatoren en (succes) factoren vastgesteld die samenhangen met de omvang, de kans van 

optreden en de beïnvloedbaarheid van deze risico’s.  

 

1. Leegstand 

Leegstand is het meest geconstateerde risico naar aanleiding van de NHC-invoering. Ondanks de 

toenemende zorgbehoefte ontstaat er leegstand bij functioneel verouderd vastgoed. De 

belangrijkste indicatoren van dit risico zijn de wachtlijsten, bezetting en ZZP-mix. De kritische 

succes factoren van dit risico zijn de demografische ontwikkeling en de beschikbaarheid van 

kapitaal. Indien de succesfactoren gunstig zijn, wordt de beheersing van dit risico eenvoudiger.  

 

2. Vervallen van de NHC 

Gedurende de invoering van de NHC wordt voor bepaalde doelgroepen geen huisvesting meer 

vergoed. De NHC vervalt vanaf 2013 voor lichte ZZP’s (doelgroepen met een lichte zorgbehoefte). 

De verwachting is dat dit in de toekomst ook voor zwaardere ZZP’s van toepassing is. De 

belangrijkste indicatoren van het vervallen van de NHC zijn de ZZP-mix in de portefeuille en het 

besteedbaar inkomen van (toekomstige) klanten. Voor de beheersing van dit risico zijn de 

instellingen afhankelijk van de ZZP-indicaties, het overheidsbeleid en het Woningwaarderingsstelsel 

(WWS). Het WWS bepaalt de maximale huur van gereguleerde huisvesting. In dit stelsel zijn geen 

kosten voor de zorginfrastructuur betrokken. Daardoor kunnen financiële tekorten ontstaan.  

 

3. Tariefrisico 

Het tariefrisico treedt op als de lasten van de instelling hoger zijn dan de vergoeding. Tariefrisico’s 

worden gemonitord door de ZZP-mix, de zorgproductie en de resterende levensduur. De 

aanwezigheid van zowel fysieke als budgettaire ruimte zijn kritische succesfactoren voor de 

beheersing van dit risico.  

 

 

4. Renterisico 

In het verleden was er nauwelijks sprake van risico met betrekking tot het lenen van kapitaal aan 

zorginstellingen. De rentepercentages die in het verleden werden afgesloten bij leningen zijn door 

risico-opslagen niet meer haalbaar. Renterisico’s worden geconstateerd aan de hand van het 

rentepercentage, de looptijd en de spreiding van rentevaste periodes. De financiële parameters 

liquiditeit en solvabiliteit hebben ook invloed op de rentepercentages. De instellingen zijn voor de 

beheersing van dit risico afhankelijk van de kapitaalmarkten en het beleid van de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa). 

 

Resultaten: Huisvestingstrategie en tactiek 

In dit onderzoek is de totstandkoming en inhoud van de huisvestingstrategie onderzocht. De 

instellingen waren voor de NHC-invoering niet op andere speerpunten gericht. De invloed van de 

NHC op de speerpunten van de vastgoedstrategie is dat het relatieve belang bij flexibel en 

productief vastgoed toeneemt. Daarnaast zijn klanttevredenheid en marketing belangrijk voor de 

huisvestingstrategie. Door de NHC is een andere volgorde ontstaan van speerpunten in vergelijk 
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met de situatie voor de invoering. De speerpunten voor de NHC-invoering bestonden uit het 

bevorderen van personeelstevredenheid, productiviteit en klanttevredenheid. In de situatie na de 

invoering zijn dat de speerpunten klanttevredenheid, productiviteit, marketing/verkoop en 

flexibiliteit.  

 

De huisvestingstrategie komt tot stand door analyses van de vastgoedportefeuille en de 

zorgbehoefte. De vastgoedobjecten worden geanalyseerd op verschillende variabelen. De 

belangrijkste variabelen zijn gerelateerd aan de exploitatie (leegstand, inkomsten/uitgaven, beheer 

en onderhoud), de functionaliteit (m2 privéruimte, de zorggeschiktheid, sanitair), de ZZP-mix en de 

financiële waardering van vastgoed. Naast de huidige situatie van het aanbod is de vraagzijde van 

belang. De zorginstellingen analyseren de zorgbehoefte op zowel kwalitatieve als kwantitatieve 

eigenschappen. De kwantitatieve analyse bepaalt de omvang en aard van de zorgbehoefte. Deze 

wordt vastgesteld aan de hand van demografische prognoses en prevalentie-indexen. De 

prevalentie-index is een kengetal dat het voorkomen van specifieke aandoeningen of beperkingen 

weergeeft. Naast de kwantitatieve analyse geeft een kwalitatieve analyse nader inzicht in de 

zorgbehoeften. Voor het vaststellen van de vastgoedstrategie zijn de belangrijkste variabelen en 

factoren van deze analyses het inkomen van klanten, de typologie van de woningmarkt en de 

mobiliteit van de doelgroepen. 

 

De analyses leiden tot een confrontatie van indicatoren. De indicatoren hebben betrekking op de 

toekomstige zorgbehoefte en doelstellingen van de instelling. Deze worden geconfronteerd met de 

eigenschappen van de huidige huisvesting. Indien er een verschil is tussen de huidige en de 

gewenste prestaties van de huisvesting dient de instelling maatregelen te nemen. De keuzes voor 

bepaalde maatregelen zijn afhankelijk van de gevolgde strategie, de omvang van de risico’s, de 

aanwezigheid (of het ontbreken) van succesfactoren en de kosten. Daarnaast zijn eventuele 

strategische uitzonderingen en/of voorkeuren van toepassing. Nadat de keuze is gemaakt voor een 

beheersmaatregel dienen deze te worden uitgevoerd. Tot slot dient het effect op de prestaties 

geëvalueerd te worden.  

 

De tactische keuzes zijn gericht op maatregelen waarbij voldoende financiering, zorgbehoefte en/of 

geschikte huisvesting centraal staan. Risico’s kunnen niet volledig geëlimineerd worden door de 

maatregelen die de instellingen nemen. Daarom bouwen de instellingen een risicoreserve op in de 

vorm van kapitaal. De instellingen passen diverse maatregelen toe om de huisvestingstrategieën te 

realiseren en risico’s te beheersen. 

 

1. Leegstand 

De belangrijkste maatregelen die instellingen nemen om leegstand te beheersen zijn het voeren 

van een kraptebeleid, het realiseren van een snelle doorstroming en door de uitwisseling van 

doelgroepen mogelijk te maken. Indien de bezetting niet wordt verbeterd is het afstoten van 

vastgoed een mogelijke beheersmaatregel. Het leegstandsrisico wordt beheerst door te sturen op 

flexibiliteit en productiviteit. 

 

2. Vervallen van de NHC 

De maatregelen waarmee zorginstellingen het vervallen van de NHC voor lichte ZZP’s beheersen 

zijn onder andere door de verhuur van ruimte en samenwerking met woningcorporaties. 

Uiteindelijk betalen de klanten met een lichte ZZP de huur voor huisvesting. Het aanbod van de 

zorginstelling moet daarom passen bij het besteedbaar inkomen van klanten. Daarnaast gaan de 

instellingen bouwen voor grenzen die passen bij de Huurtoeslag en het WWS. Door technische 

voorbereidingen maken zorginstellingen het vastgoed ook flexibeler en couranter. Daardoor worden 

de afstootmogelijkheden vergroot. Woningcorporaties worden gezien als belangrijke partijen voor 

de beheersing van dit risico. De instellingen trachten ontbindende voorwaarden op te nemen in 

huurcontracten die betrekking hebben op het vervallen van de NHC. Over het algemeen wordt een 
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afwachtende houding aangenomen. Het vervallen van de NHC-vergoeding voor specifieke ZZP’s 

wordt beheerst door te sturen op flexibiliteit en klantgerichtheid.  

 

3. Tariefrisico 

Het tariefrisico bestaat uit het tarief op basis van de ZZP-mix en de mogelijkheid om over het tarief 

te onderhandelen. De instellingen verevenen tekorten en overschotten op portefeuilleniveau. Hoe 

groter de portefeuille is, hoe meer verevening er plaatsvindt. Daardoor kunnen de instellingen 

tekorten op individuele objecten accepteren. De instellingen minimaliseren daarnaast de kosten 

van overhead om de verhouding tussen inkomsten en uitgaven te maximaliseren. De overhead 

wordt geminimaliseerd door nieuwe kantoorconcepten in te voeren, diensten uit te besteden en 

centralisering. De (flexibele) ruimte die daardoor vrij komt wordt gebruikt voor bijvoorbeeld 

verblijfsruimte. Deze ruimte vergroot de inkomsten door extra zorgproductie. De maatregelen om 

het tariefrisico te beheersen hebben ook betrekking op de levensduur van vastgoed. Enkele 

instellingen houden veertig jarige afschrijvingen aan, met een renovatie in jaar twintig. De reden 

om voor de combinatie van veertigjarige exploitaties met renovatie te kiezen is de functionele en 

technische veroudering (vooral van de installaties) van vastgoed en het terugverdienen van de 

meerkosten van extra gerealiseerde kwaliteit. Het tariefrisico wordt voornamelijk door maatregelen 

beheerst die betrekking hebben op productiviteit. 

 

4. Renterisico 

De instellingen beheersen het renterisico door de inkoop van kapitaal bij een treasury afdeling 

onder te brengen. Deze afdelingen stellen gedifferentieerde rentevaste periodes vast met 

rentepercentages die lager zijn dan de uitgangspunten van de NHC. Daarnaast is een gespreide 

vervaldatum ten opzichte van bestaande leningen van belang. Het (investeren van) eigen 

vermogen beperkt de risico-opslag van rentepercentages. De maatregelen hebben betrekking op 

de vastgoedstrategieën flexibiliteit en productiviteit.  

 

Conclusie en beantwoording hoofdvragen 

Door de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent veranderen zowel de processen als 

de besluiten die verplegings- en verzorgingsinstellingen nemen. Vanaf 2012 worden 

zorginstellingen (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor de kostendekkende exploitatie van vastgoed. 

Daardoor ontstaan risico’s voor V&V instellingen.  

 

De vier grootste risico’s die ontstaan naar aanleiding van de NHC-invoering zijn leegstand, het 

vervallen van de NHC, tarief- en renterisico’s. De instellingen zijn voldoende op de hoogte van de 

beleidsstukken en regelingen van de overheid.  

 

De huisvestingstrategieën worden niet op een uniforme manier ontwikkeld. De ene instelling legt 

de nadruk op de financiële resultaten terwijl andere instellingen zich daarnaast ook uitgebreid op 

de leefstijlen van klanten richten.  

 

De NHC heeft invloed op de speerpunten van de huisvestingstrategie. Door de NHC krijgen 

instellingen een groter belang bij de speerpunten klanttevredenheid, productiviteit, marketing en 

flexibiliteit. Voor de NHC-invoering waren instellingen niet op andere speerpunten gericht. De 

volgorde is gewijzigd en het relatieve belang is toegenomen.  

 

De aandacht en tactische beheersmaatregelen van instellingen zijn onevenredig verdeeld over de 

speerpunten van de huisvestingstrategie. Ondanks dat klanttevredenheid als het meest 

kenmerkend wordt getypeerd voor de huisvestingstrategie van de instellingen, is die van 

ondergeschikt belang voor de beheersing van risico’s naar aanleiding van de NHC-invoering. De 

NHC leidt tot een prikkel waarbij instellingen productiviteit en flexibiliteit nastreven om de risico’s 

te beheersen. De afstemming tussen de zorgbehoefte, een geschikte huisvesting en voldoende 
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financiering is essentieel voor de productiviteit en flexibiliteit van huisvesting. Uiteindelijk leiden 

deze speerpunten tot meer eigen vermogen die in de toekomst wordt besteed aan (voorzieningen 

voor) de klanten.  

 

De verwachtingen van de zorginstellingen zijn optimistisch, maar de risico’s van de NHC 

vergoeding zijn in beperkte mate te beïnvloeden. De instellingen verwachten dat de NHC voldoende 

is voor de lasten. De instellingen nemen diverse risico beperkende maatregelen om de verwachte 

rendementen te realiseren. Voor de beheersing van risico’s zijn de instellingen gedeeltelijk 

afhankelijk van kritische succesfactoren. De instellingen nemen naast enkele beheersmaatregelen 

een afwachtende houding aan ten opzichte van de risico’s. Na het invoertraject zal blijken of de 

verwachtingen van de instellingen uitkomen. Het monitoren van en anticiperen op risico’s is 

essentieel voor een zorgeloze toekomst. 

 

Aanbevelingen 

De aanbevelingen hebben betrekking op de verbetering van de huisvestingstrategie en het 

anticiperen op de gevolgen van de NHC. De aanbevelingen zijn tot stand gekomen door mogelijke 

verbeteringen aan de hand van de conclusies. Deze worden verdiept door best practices uit de 

interviews en de literatuurstudie. De maatregelen vertonen over het algemeen een samenhang met 

klanttevredenheid en klantgerichtheid.  

 

Instellingen dienen de huisvestingstrategie verder te professionaliseren. De instellingen kunnen de 

huisvestingstrategie professionaliseren door het gebruik van indicatoren en doelstellingen. De 

aandachtspunten zijn gelegen bij de keuze voor indicatoren die passen bij de strategie, de 

formulering van grenswaarden en het onderscheiden van functies. Tot slot kunnen instellingen de 

huisvestingstrategie professionaliseren door samenwerking.  

 

Ondanks de succesfactoren en positieve verwachting van de NHC-invoering dienen de instellingen 

een actievere houding aan te nemen om risico’s te beheersen. Leegstandsrisico’s kunnen verder 

worden beheerst door het onderscheidend vermogen van huisvesting bekend te maken bij de 

doelgroep. Marketing is daarvoor een middel.  

 

De overheid dient de zorginstellingen te helpen op het vervallen van de NHC te anticiperen door 

duidelijkheid te geven over het scheiden van wonen en zorg. Daarnaast dienen de zorginstellingen 

niet af te wachten tot de overheid deze actie onderneemt. De huisvesting voor lichte ZZP’s dient 

aantrekkelijk te zijn voor woningcorporaties. Als dat niet het geval is zouden de instellingen de 

boekwaarden versneld moeten afschrijven om toekomstige problemen te voorkomen.  

 

De beheersing van tariefrisico’s wordt verbeterd indien instellingen meer inzichten verkrijgen in de 

uitgaven. De rubricering van inkomsten en uitgaven kan specifieke inzichten geven in de prestaties 

van de huisvesting. Indien gewenst kunnen ook enkele componenten van de zorgexploitatie daarbij 

betrokken worden. Daarnaast kan een tevreden klant een pressiemiddel zijn voor de NHC-tarieven.  

 

Tot slot dient de beheersing van renterisico’s te worden uitgebreid door een combinatie van 

maatregelen. Een treasury commissie dient actief te sturen op de bestaande beheersmaatregelen 

bij de inkoop van kapitaal en periodieke aandacht te hebben voor de ontwikkelingen op de 

kapitaalmarkt.  

 

Instellingen dienen optimistische verwachtingen op een realistische wijze te monitoren.  

De zorginstellingen kunnen dat realiseren door consequenties aan concurrentieanalyses te 

verbinden en door het gebruik van scenario’s. De scenario’s kunnen inzichtelijk maken onder welke 

voorwaarden meer kwaliteit kan worden gerealiseerd bij investeringsbeslissingen. De impact van 

deze risico’s op de financiële positie van het concern wordt door scenario’s inzichtelijk. 
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Reflectie en aanbevelingen voor nader onderzoek 

De resultaten van dit onderzoek dienen in de context te worden geïnterpreteerd waarin de 

instellingen zich momenteel bevinden. De NHC-invoering is in 2012 slechts voor 10% bepalend 

voor de vergoedingen die instellingen ontvangen voor huisvesting.  

 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn niet op alle zorginstellingen van de V&V sector te 

generaliseren. In deze sector zijn veel thuiszorgorganisaties actief. Daarnaast zijn de uitkomsten 

van dit onderzoek gedeeltelijk te generaliseren naar V&V instellingen met middelgrote portefeuilles.  

 

Dit onderzoek zou in een vervolgonderzoek vergeleken kunnen worden met zorginstellingen die 

een kleine vastgoedportefeuille hebben. Daarnaast is het interessant om dit onderzoek periodiek te 

herhalen. De huidige verwachting van instellingen met betrekking tot de impact van de NHC-

invoering en het optreden van risico’s zijn daarvan de meest interessante aspecten. De effecten 

van maatregelen kunnen in de toekomst geëvalueerd worden.  
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Summary 

Care institutions have been confronted with changing regulations regarding the financial 

compensation of real estate. The government introduces ten different Zorg Zwaarte Pakketten 

(ZZP’s) within the AWBZ. The ZZP’s are the source for the compensation of care related services. 

The ten different ZZP’s relate to different care needs. Care organizations retrieve compensations 

for real estate on top of the ZZP. These compensations are called the Normatieve 

Huisvestingscomponenten (NHC’s). Before the NHC’s were introduced, the compensations for real 

estate were independent from the care production. This is called the compensation where actual 

costs are settled afterwards. In the current situation, the care organizations only retrieve the NHC 

if they actually produce care services. In June 2011 the values of the NHC were determined. From 

January 2012 and onwards, the care organizations become incrementally responsible for the costs 

of their real estate. By changing the compensation of real estate, risks are introduced to care 

institutions.  

 

Central problem and reseach design 

The consequences that follow from the introduction of the NHC for the strategic and tactical 

process of care institutions are unclear. The goal of this research is to give insight into the 

consequences of the NHC in order to contribute to the anticipation on housing problems. The main 

question of the research is: 

 

Witch consequences follow from the introduction of the NHC, for the housing strategy and the 

formation of tactical process decisions of care institutions considering their real estate? 

 

The research question can be divided into three parts. The question is primarily focused on the 

consequences of the NHC. Secondary, the question aims on the consequences for the housing 

strategy and tactical process of nurcing and care institutions (N&C institutions, in Dutch: 

verplegings- een verzorgingsinstellingen). The tactical process is defined as the process starting 

with the housing strategy and leading to interventions in the housing portfolio on an operational 

level.   

 

The main question will be answered with the following subquestions: 

 What are the consequences of the changing system of the NHC for the N&C institutions? 

 What is the housing strategy of N&C institutions and how can it be created? 

 What are the consequences of the NHC for the housing strategy? 

 Which tactical process decisions follow from the housing strategy considering the real 

estate portfolio? 

 What is the content of the tactical process and which considerations lead to interventions to 

anticipate on the consequences of the NHC? 

 In which way the N&C institutions can improve the anticipation on the consequences of the 

NHC? 

 

This research is practically relevant by giving insight into the approach of housing problems caused 

by the introduction of the NHC. The scientific relevance is to give insight into the process of 

approach and anticipation on the NHC introduction, the housing strategy and the tactical choices of 

N&C institutions.  

 

This research is demarcated by policy levels, subdivision and the size of the real estate portfolios of 

institutions. The population of the research consists of 32 care institutions that are related to 

nursing and care services. The services include facilities for long term staying. Their real estate 

portfolio represents over € 25 million euro fixed assets or six hundred rooms for target groups. 

Twenty institutions form the sample of the research. The collection of data were carried out by 
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interviews. By using interviews, specific data could be obtained. The subjects of the interview 

where the consequences of the NHC introduction, the housing strategy and the tactical process 

decisions. The results were achieved by analyzing the contents of interview reports.  

 

The reliability of the data depends on the respondents. They contributed to the creation of the 

housing strategy and are responsible for the housing portfolio. The sample represents the 

population based on the demarcation criteria of the research.  

 

Context 

The care market exists of three actors. These are the care recipient (customers), the care insurers 

and the care providers (the institutions). The institutions are in contact with insurers and 

customers on respectively the care purchasing market and the care provision market. The N&C 

institutions have a greater concern in real estate compared to other long term care institutions. 

Besides this aspect, the comparability of real estate is more equal. The real estate supports the 

care services that exist of personal care, nursing, accompaniment and/or treatment. 

 

The N&C institutions have been confronted with divers trends and developments. The demographic 

prognoses show a changing formation of the Dutch inhabitation. The double aging of the society is 

related to a growing demand for care services and facilities. In addition to that, the N&C 

institutions have been confronted to increasing rates while raising capital. The finance for 

investments in housing have no longer been self-evident. Finally, there is a trend called the 

separation of housing and care. Customers of care institutions prefer to live in their own house. 

The compensation on the basis of the settlement of actual costs prevented the care services from 

being carried out without customers moving to an institution. The government tries to speed up 

this process to expand the possible choices between care products (in and outside institutions). 

Technical innovations support this trend.  

 

The introduction of the NHC 

In this research the content and the consequences of the NHC introduction were researched. The 

NHC is the financial compensation for the costs of redemption, interest, maintenance, ground 

costs, interim housing and terrain facilities. The values of the NHC have been based upon a 

normalized investment and a few principles that refer to this value. These principles include the 

annual maintenance (0,8%), interest (5%), indexing (2,5%), redemption (thirty years) and 

vacancy (3%) (NZa, 2012). The height of the NHC values are different for each ZZP. The 

government also makes a difference between clients with or without an admission to treatment. 

The NHC values will annually change with the indexing factor. The principles for the interest of 5% 

might change if the market interests develops outside a 0,5% difference to the current 5% (the 

mean value of the last ten years).  

 

Housing strategy and tactic 

The housing strategy is the manner in which real estate contributes to the organization. The 

housing strategies of care institutions can be converted into eight types: Minimization of costs, the 

growth of value and promotion of innovation, flexibility, productivity, employee satisfaction, 

customer satisfaction and marketing / sales. 

 

In the tactical process the strategies are translated into actual interventions. The transition 

between the strategic and operational level is called the tactical process. This process starts after 

the housingstrategy is settled. Objectives give a first concretization of the strategy. The objectives 

should be specific, measurable, acceptable, realistic and time bounded. The confrontation between 

objectives and the current housing situation give insight into the difference between the current 

and preferred performance of real estate. Institutions can monitor the quantitative and qualitative 

performance of real estate by using the Balanced Score Card model by Kaplan and Norton. Within 
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each strategy the objectives, initiatives/actions, measures and performances should be 

determined. 

 

Results: consequences of the NHC 

In this research the consequences of the housing strategy were researched. The institutions 

indicate that vacancy, the expiration of the NHC, rate and interest risks are the greatest 

consequences of the NHC introduction. This research shows specific indicators and success factors 

that connect to the size, chance of occurrence and the amenability of these risks.  

 

1. Vacancy 

Vacancy is the most observed risk related to the NHC introduction. The reason vacancy occurs is 

functional aging of real estate. De most important indicators are the waiting lists, occupation and 

ZZP-mix. The critical success factors of this risk are the demographic developments and the 

availability of capital. If the success factors are in favor of the institution, controlling risks becomes 

more simple.  

 

2. Expiration of the NHC 

During the introduction of the NHC, the compensations for housing expires for specific target 

groups. The NHC expires from 2013 for light ZZP’s (target groups with light care need). The heavy 

ZZP’s may also expire . The most important indicators for this risk are the ZZP-mix within the 

portfolio and the disposable income of (future) customers. The institutions depend on success 

factors. These are the ZZP indications, the governmental policy and the Woningwaarderingsstelsel 

(WWS). The WWS determines the maximal rent prices of regulated housing. This system lacks the 

adaption of costs for the care infrastructure. Financial shortage may lead from this situation.  

 

3. Rate risks 

The rate risks occur when the expenses of institutions expel the compensation. The rate risks can 

be monitored by the ZZP-mix, the care production and the remaining years of exploitation. The 

physical and budgetary space are critical success factors that influence the possibilities of 

controlling this risk. 

  

4. Interest risks 

Before the NHC introduction, the risks concerning loaning capital to care institutions did almost not 

exist. The interest rates are not feasible anymore because of risk-storage. Interest rates are 

monitored by the percentage rates, the duration and dispersion of the interest fixed rate periods. 

The financial parameters liquidity and solvability do influence the interest rates. The institutions 

depend on the capital markets and the policy of the Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

 

Results: housing strategy and tactic  

In this research the development and content of the housing strategy were researched. The care 

institutions have not been focused on other strategic priorities before and after the NHC 

introduction. The influences of the NHC on the real estate strategies are that the relative 

importance of flexible and productive real estate increases. Next to the flexibility and productivity, 

the satisfaction of customers and marketing are most characteristic for the influence of the NHC on 

the housing strategy. The NHC influenced the order of strategic priorities compared to the situation 

before the NHC. The priorities before the NHC introduction were promotion of employee 

satisfaction, productivity and customer satisfaction. After the NHC was introduced the priorities are 

customer satisfaction, productivity, marketing / sales and flexibility.  

 

The housing strategies are developed by an analyses of the real estate portfolio and the care 

needs. The real estate is analyzed on different variables. Most important are the variables related 

to exploitation (vacancy, incomes / expenses, maintenance), functionality (amount of private 
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space, care suitability, sanitary), the ZZP-mix and the financial value of the object. Next to the 

current situation of the supply, the demand is analyzed by qualitative and quantitative properties. 

The quantitative analysis determines the size and type of demand. This is determined by the use of 

demographical prognoses and prevalence-indexes. This is a prefix that indicates the occurrence of 

specific disorders and limitations. Qualitative analysis gives further insight into the demands of the 

target group. For the determination of the housing strategy the most important variables and 

factors are the income of customers, the typology of the dwelling market and the mobility of target 

groups.  

 

The analysis lead to a confrontation of indicators and properties. The indicators relate to the future 

care needs and goals of the institution. These are confronted with the current housing. If there is a 

difference between the current and preferred performance of the portfolio the institutions take 

measures. The choice for specific measures depends on the strategy, the size of the risks, the 

presence (or lack) of success factors and the costs. Next to these considerations the institutions 

make strategic exceptions. At last the measures are carried out and the effects on the performance 

are evaluated.  

 

The tactical choices are focused on the alignment of the financial compensations, care needs and 

suitable housing. The risks cannot totally be eliminated by the measures that institutions take. 

Therefore the institutions reserve capital for occurring risks. The institutions take diverse measures 

to realize the housing strategy and control risks. 

 

1. Vacancy 

The most important measure to control vacancy are a shortage policy, the realization of a quick 

flow of customers and by exchanging target groups. If the occupation cannot be influenced, the 

institutions repel their real estate. The vacancy risk is controlled by measures that relate to the 

strategies flexibility and productivity. 

 

2. Expiration of the NHC 

The measures that control the expiration of the NHC are leasing space and cooperation with 

housing associations. The customers will be paying rent for their residence. The supply of 

institutions should therefore suit the disposable income of customers, the borders of the 

Huurtoeslag and the WWS. By using technical preparations the real estate becomes more flexible 

and universal. Selling real estate becomes more simple. Housing associations are the most 

important purchasers of this type of real estate. If the institutions rent from housing associations 

they prefer contracts with precedent conditions that relate to the expiration of the NHC. In general, 

the institutions have a cautious attitude. The expiration of the NHC is controlled by measures that 

relate to the strategies flexibility and customer satisfaction. 

 

3. Rate risk 

This risk exists of a rate based on the ZZP-mix and the possibility to negotiate on the rate. 

Institutions compensate shortages with surpluses on a portfolio level. Greater portfolio’s give more 

possibilities to compensate. Thereby the institutions accept shortage on specific objects. The 

institutions minimalize costs of overhead to maximize the ratio between income and expense. The 

overhead is minimalized by introducing new office concepts, outsourcing and centralizing services. 

The (flexible) space that is released can be used by for residences. More residence means more 

care services that lead to more income. The measures that control risk also relate to the 

exploitation phase of the object. Some institutions extend the exploitation time to compensate the 

investment of renovations. The renovations improve the functional and technical aging of the 

object or investments for extra quality. The rate risk is controlled by measures that relate to the 

productivity strategy. 
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4. Interest risk 

The institutions control interest risk by introducing a treasury commission. The task of this 

commission is to realize long- and short-term fixed interest rates. The expirations of the fixed rates 

should be different. The (investment of) equity limits the risk-storage of interest rates. The interest 

risk is controlled by measures that relate to the strategies flexibility and productivity. 

 

Conclusions and recommendations 

The introduction of the NHC changes the process and the decisions that care institutions take. From 

2012 onwards the institutions become increasingly responsible for the recovery of costs of their 

housing. This introduces risk to N&C institutions. 

 

The four greatest risks which arise from the NHC introduction are vacancy, the expiration of the 

NHC, rate and interest risks. The institutions are sufficiently aware of the risks, governmental 

policies and regulations.  

 

The housing strategies are not developed by an uniform process. While one institution focusses on 

financial results, the other focusses stronger on the lifestyles of customers.  

 

The NHC influences the priorities of the housing strategy. By introducing the NHC, the importance 

of the priorities customer satisfaction, productivity, marketing and flexibility increase. The order of 

these priorities also changed. 

 

The focus of the tactical measures of institutions are unequally spread over the priorities of the 

housing strategy. Despite of the fact that the most characteristic strategy is customer satisfaction, 

it is of minor importance for the management of risks that relate to the NHC introduction. The NHC 

leads to a stimulus of productivity and flexibility to control risk. The alignment of the care needs 

with appropriate housing and sufficient financial compensations is essential for the productivity and 

flexibility of housing. Eventually, these priorities should lead to more equity that will be spend on 

(facilities for) customers. 

 

The expectations of care institutions are optimistic, but the risks involving the NHC can be 

influenced to a limited extend. The institutions expect that the NHC is sufficient for their expenses. 

The institutions take diverse measures to realize and secure the expected yield. The management 

of risk depends on critical success factors. The institutions take on a cautious attitude besides a 

few measures. After the introduction phase of the NHC it will become clear whether or not the 

expectations will become a reality. Monitoring and anticipating is essential for a improvident future. 

 

Recommendations 

The recommendations relate to the improvement of the housing strategy and the anticipation on 

the consequences of the NHC. The recommendations are the result of possible improvements which 

manifest in the conclusions. These are accompanied by best practices from interviews and the 

literature study. The measures generally relate to customer focus and satisfaction. 

 

Institutions should continue to professionalize their housing strategy. The housing strategy can be 

improved by the use of indicators and objectives. The points of interest are the choice of indicators 

that suit the strategy priorities, the determination of limits and the distinction between functions. 

Finally, the institutions can professionalize the strategy by cooperating with each other.  

 

Despite of the critical success factors and positive expectations the institutions should take on an 

active attitude to control risk. Vacancy risk may further be controlled by notification of the 

distinctiveness of real estate to customers. Marketing can be a tool for this objective. 
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The government should help care organizations by giving clarity about the expiration of the NHC. 

The care institutions should not wait for governmental actions. The housing of light ZZP’s should be 

attractive for housing associations. If that is not possible the institutions should accelerate the 

depreciation of value to prevent future problems.   

 

The management of rate risk can be improved by getting more insight into the expenses. The 

classification of incomes and expenses can reveal the performance of housing. The institutions can 

easily involve the care exploitation components (for instance energy and insurance) for an integral 

view on their portfolio. Finally, a satisfied customer can put pressure on higher NHC rates if they 

become negotiable.  

 

The management of interest risks should be extended by a combination of measures. A treasury 

commission should actively steer on existing measures and pay periodic attention to the 

developments on the capital markets.  

 

Institutions should monitor optimistic expectations in a realistic way. The care institutions can 

realize this by linking consequences to competitors analysis and using scenario’s. The scenario’s 

give insight into the preconditions for the investment in possible qualitative improvements of 

housing. The impact of the risks that relate to the NHC on the financial position of the organization 

also becomes more clear by using scenario’s.  

 

Reflection and recommendations for further research 

The results of this research should be interpreted in the current context of the NHC introduction. 

The NHC will count for 10% of the actual income for the real estate in 2012.  

 

The results of this research cannot be generalized to all care institutions in the N&C sector. Many 

homecare organizations are active in the N&C sector. Besides these organizations the results can 

partially be generalized to institutions with medium portfolios.  

 

The continuation of this research could be by comparing the population characteristics with little 

institutions. Besides that possibility, this research could be repeated periodically. The expectations 

of institutions that relate to the NHC and the occurrence of risks are most interesting to research. 

The care organizations are currently within the tactical process. The measures they take can be 

evaluated in a few years.  
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1 Probleemstelling 

1.1 Aanleiding 

Het is rumoerig in de zorgsector: vergrijzing vergroot de vraag naar zorg, er is een 

personeelstekort en de maatschappij stelt andere eisen aan zorgvastgoed dan voorheen. De 

overheid reageert op deze ontwikkelingen door de financieringen van zorgdiensten te wijzigen. 

Deze stelselwijzigingen komen voort uit de operatie “Modernisering aan de AWBZ” (1999, TK 

26631, nr. 1). Hierin is geconcludeerd dat de vraag naar en het aanbod van zorg op basis van de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) niet goed op elkaar aansluiten.  

 

In de AWBZ zijn Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s) geïntroduceerd. Aan de hand van ZZP’s 

ontvangen zorginstellingen vergoedingen voor de zorgverlening. Een ZZP is afgestemd op de 

zorgvraag die een klant heeft. Zorginstellingen ontvangen vergoedingen voor de huisvesting als 

klanten intramuraal verblijven. Deze vergoeding heet de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) 

en is onderdeel van de ZZP. Deze pakketten zijn productieafhankelijk. Productieafhankelijk 

betekent dat de daadwerkelijk gerealiseerde productie van zorgdiensten wordt nagecalculeerd.  

 

Voor de invoering van ZZP’s werd in vergoedingen van huisvestingslasten anders voorzien. De 

vergoeding van de huisvesting van zorginstellingen was onafhankelijk van de zorgproductie. Het 

College Bouw Zorginstellingen (CBZ) toetste de plannen voor (nieuw)bouw aan kwalitatieve en 

financiële normen. Nadat de vergunning voor de bouw was verleend werden de exploitatielasten 

van de huisvesting verwerkt in de vergoedingen die instellingen ontvingen van de overheid (Klink 

en Bussemaker, 2007). Deze vergoeding bestond uit een voorschot en een nacalculatie. De 

vergoeding werd achteraf nagecalculeerd om te controleren of er naast de voorschotten nog 

verrekeningen plaats dienden te vinden.  

 

In juni 2011 is de hoogte van de NHC vergoeding voor de verschillende ZZP’s vastgesteld. De NHC 

krijgt al langer de aandacht in de zorgsector. In diverse literatuur wordt gesproken over de 

gevolgen die de NHC heeft voor zorginstellingen. Primair spreekt men over het overhevelen van de 

verantwoordelijkheid voor de huisvestingslasten. Voorheen lag de verantwoordelijkheid bij de 

overheid, door de invoering van de NHC worden de zorginstellingen hiervoor verantwoordelijk. Dit 

betekent dat instellingen anders moeten omgaan met de huisvesting. Bij inefficiënt gebruik 

ontstaan financiële tekorten. Een herziening van de vastgoedportefeuille kan de tekorten door 

inefficiënt gebruik van de huisvesting dan beperken (Mullink, 2010 en Verburg, 2011).  

 

Volgens de financiële zorgthermometer wordt de NHC het belangrijkste thema voor verplegings- en 

verzorgingsinstellingen (V&V) in 2012 (HEAD & Finance Ideas, 2011). In 2012 start het 

overgangstraject en worden de zorginstellingen gedeeltelijk verantwoordelijk voor de lasten van de 

huisvesting.  

 

1.2 Het centrale probleem en de doelstelling 

Het primaire gevolg van de invoering van de NHC is dat de verantwoordelijkheid voor de 

huisvestingslasten wordt overgeheveld van de overheid naar zorginstellingen. Zorginstellingen 

moeten stappen nemen om de risico’s van de verantwoordelijkheid te beheersen. De aanpak van 

deze problematiek is nauwelijks wetenschappelijk onderzocht en de gevolgen van de NHC-

invoering zijn niet eenduidig benoemd. Het centrale probleem en de doelstelling zijn in dit 

onderzoek als volgt: 

 

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van de invoering van de normatieve huisvestingscomponent 

voor de huisvestingstrategie van zorginstellingen en voor de tactische processen ten aanzien van 

de vastgoedportefeuille.  
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Dit onderzoek stelt zich ten doel om de gevolgen van de NHC-invoering voor de 

huisvestingstrategie en de tactische proceskeuzes van zorginstellingen inzichtelijk te maken, 

teneinde een bijdrage te leveren aan de aanpak van huisvestingsgerelateerde problemen naar 

aanleiding van de NHC-invoering. 

 

1.3 Vraagstelling 

Naar aanleiding van de problematiek in de zorgsector is de volgende vraagstelling geformuleerd: 

 

Welke gevolgen heeft de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent  

voor de huisvestingstrategie en de totstandkoming van tactische proceskeuzes  

die verplegings- en verzorgingsinstellingen maken ten aanzien van de huisvestingsportefeuille? 

 

De hoofdvraag kan worden verdeeld in drie delen. De vraag is primair gericht op de gevolgen van 

de NHC-invoering en secundair op de gevolgen voor de huisvestingstrategie en de tactische 

proceskeuzes. Het tactisch proces wordt in dit onderzoek gedefinieerd als het proces dat van een 

huisvestingstrategie leidt tot operationele ingrepen in de portefeuille. In het tactische proces zijn 

de stappen en de overwegingen die de keuze bepalen van belang. Het conceptueel model dat op de 

hoofdvraag van toepassing is ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 
 
Figuur 1: Conceptueel model van het onderzoek. 

De hoofdvraag kan worden beantwoord met de volgende deelvragen:  

 Wat houdt de stelselwijziging van de Normatieve Huisvesting Component in voor de V&V 

instellingen? (Hoofdstuk 4/7) 

 Wat is de huisvestingstrategie van V&V instellingen en op welke manier komt die tot stand? 

(Hoofdstuk 5/7) 

 Welke gevolgen heeft de invoering van de NHC voor de huisvestingstrategie van V&V 

instellingen? (Hoofdstuk 7) 

 Welke tactische proceskeuzes volgen uit de huisvestingstrategie ten aanzien van de 

huisvestingsportefeuille van V&V instellingen? (Hoofdstuk 7) 

 Waaruit bestaat het tactische besluitvormingsproces en welke overwegingen van de V&V 

instellingen leiden tot keuzes om op de gevolgen van de NHC-invoering te anticiperen? 

(Hoofdstuk 5/7)  

 

Voor de bijdrage aan de aanpak van huisvestingsgerelateerde problemen naar aanleiding van de 

NHC-invoering is ook de volgende vraag van belang: 

 Op welke manier kunnen de V&V instellingen het anticiperen op de gevolgen van de NHC 

verbeteren? (Hoofdstuk 8) 

 

1.4 Relevantie 

Dit onderzoek heeft een praktische relevantie omdat het inzichten verschaft in de aanpak van de 

huisvestingsproblematiek die ontstaat als gevolg van de invoering van de NHC. Het helpt de 

zorginstellingen door het benoemen van de best practices, die de mogelijkheden van de vergoeding 

maximaal benutten.  

 

Bij de formulering van vastgoedstrategieën hebben organisaties van zowel binnen als buiten de 

sector baat bij een wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de gevolgen van de NHC-invoering. Dit 

vertaalt zich in de wetenschappelijke relevantie. De wetenschap krijgt met dit onderzoek meer 

inzicht in de procesmatige aanpak van de gevolgen van de NHC-invoering, de huisvestingstrategie 
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en de tactische vertaling naar ingrepen in de vastgoedportefeuille van verplegings- en 

verzorgingsinstellingen. Tot slot draagt dit onderzoek bij aan de kennisontwikkeling van 

vastgoedportefeuille management en kan het de aanleiding zijn om een vervolgonderzoek te 

starten.  

 

1.5 Doelgroep en afbakening 

In dit onderzoek kan om praktische redenen niet elke instelling en huisvestingsobject worden 

onderzocht. Daarom is dit onderzoek afgebakend op basis van beleidsniveaus, deelsector en 

omvang van zorginstellingen. De afbakening leidt tot een selectie van zorginstellingen.  

 

1.5.1  Afbakening op basis van beleidsniveaus 

Het beleid van zorginstellingen bestaat uit drie niveaus en is gericht op productiemiddelen 

waarmee organisaties zorgdiensten leveren. Zorginstellingen hebben naast personeel, techniek, 

informatie en kapitaal ook huisvesting nodig voor de productie en levering van zorg (Joroff et al., 

1993 in Fritzsche et.al., 2005). Huisvesting is voor zorginstellingen een middel en niet een primair 

doel. Dit onderzoek wordt afgebakend tot het beleid met betrekking tot het productiemiddel 

huisvesting.  
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Illustratie van de diverse beleidsniveaus met betrekking tot vastgoed.  Bron: bewerking van 
IJsbergmodel van Westerhof & Van Duijn, 2004.  

Uit de algemene organisatiestrategie kan een huisvestingstrategie worden afgeleid. In de 

huisvestingstrategie staat omschreven wat de toekomstvisie is en welke doelen worden 

nagestreefd met betrekking tot huisvesting. Om deze doelen te bereiken worden op tactisch niveau 

diverse besluiten genomen om de huisvestingsportefeuille of het beleid aan te passen. Op het 

operationele niveau wordt het daadwerkelijke object aangepakt.  

 

De nadruk ligt in dit onderzoek op de huisvestingsstrategie en het tactische niveau (figuur 2). De 

gedetailleerdheid van de specifieke operationele ingrepen bieden geen meerwaarde voor de 

diepgang van dit onderzoek.  

 

1.5.2 Afbakening op basis van de deelsector 

Naast de afbakening op basis van beleidsniveau is er een afbakening in de deelsector verpleging en 

verzorging. De zorgsector is zeer divers en kan wat betreft expertise worden verdeeld in 

deelsectoren. Dit onderzoek beperkt zich tot de V&V sector. Met de termen V&V instellingen of 

zorginstellingen worden in dit onderzoek de zorginstellingen die actief zijn in de verplegings- en 

verzorgingssector bedoeld. De afwegingen die de afbakening bepalen in relatie tot andere 

deelsectoren zijn: de kapitaalslasten1 en de vergelijkbaarheid van de vastgoedportefeuilles van de 

V&V instellingen. De percentages van de totale uitgaven die aan kapitaalslasten worden besteed 

zijn in de V&V sector groter dan bij andere langdurige zorginstellingen. Daarnaast is het vastgoed 

                                                
1 De NHC-vergoeding financiert onder andere de kapitaalslasten van vastgoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationele ingrepen in objecten 

 

Huisvestingstrategie 

 

Tactisch proces t.b.v. ingrepen 



 

 Vastgoed (ver)zorgen 
23/91 

 

van verschillende V&V instellingen beter vergelijkbaar dan vastgoed van andere langdurige 

zorginstellingen (zie hoofdstuk 3.2).2 

 

De V&V sector biedt voornamelijk de zorgdiensten verzorging, verpleging, behandeling en verblijf 

aan. De financiële vergoedingen die instellingen ontvangen voor deze diensten komen voort uit de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Zorginstellingen kunnen op basis van de AWBZ zijn 

toegelaten tot diensten met verblijf. De toelating tot verblijf heeft een directe relatie met de NHC-

vergoedingen voor huisvesting. Instellingen die geen verblijf aanbieden ontvangen geen NHC-

vergoeding. Dit onderzoek wordt beperkt tot de instellingen met een toelating tot verblijf.   

 

1.5.3 Afbakening op basis van de omvang van instellingen 

Tot slot wordt er afgebakend tot grote instellingen. De omvang van de instelling hangt sterk samen 

met de hoeveelheid vastgoed die de instelling gebruikt. De afbakening op basis van omvang is 

bepaald door de hoeveelheid materiële vaste activa in combinatie met de portefeuilleopbouw in 

aantallen kamers voor de doelgroepen. Een grote huisvestingsportefeuille geeft meer 

mogelijkheden om een huisvestingstrategie te ontwikkelen. In dit geval zijn de grenswaarden3 

gekozen van minimaal 600 kamers en/of € 25 miljoen euro materiële vaste activa. Als een concern 

de data van de indicatoren niet inzichtelijk heeft, behoort het concern niet tot de populatie. Als één 

van de twee indicatoren ontbreekt, behoort het concern wel tot de populatie.  

 

1.5.4 Selectie van V&V zorginstellingen 

De afbakening leidt tot de populatie van dit onderzoek. Voor de selectie van zorginstellingen is de 

TNO DigiMV dataset gebruikt (TNO, 2011). Het resultaat is een populatie van 32 instellingen. De 

populatie wordt als volgt samengevat: De populatie van het onderzoek bestaat uit verplegings- en 

verzorgingsinstellingen die zorgdiensten bieden met verblijf aan mensen in verplegings- en 

verzorgingshuizen. De vastgoedportefeuille vertegenwoordigt meer dan € 25 miljoen euro 

materiële vaste activa of minimaal 600 kamers voor de zorgdoelgroepen. Zie de bijlage 10.3 voor 

een overzicht van deze instellingen. 

 

De V&V instellingen van de populatie zijn de units of analysis. De units of analysis kunnen geen 

antwoord geven op de onderzoeksvragen. Daarom worden respondenten benaderd. De 

respondenten van deze instellingen zijn de units of observation. De respondenten moeten op de 

hoogte te zijn van de strategische en tactische processen met betrekking tot het vastgoed van de 

zorginstellingen.  

 

De respondenten die meewerken aan het onderzoek worden niet op basis van toeval geselecteerd. 

Omdat de respondenten medewerking moeten verlenen is sprake van een steekproef uit de 

populatie van 32 instellingen. 

                                                
2 Constatering in paragraaf 3.2 op basis van: CBS/VWS in Maltha, 2008, Bouwcollege, 2006 in Hoepel, Visser & 

De Vries, 2009 en TNO, 2010. 
3 Op basis van de meest recente opgave van openbare data (2010).  
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2 Onderzoeksopzet 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de onderzoeksopzet. De stappen in het onderzoek worden toegelicht 

in het stappenplan en gekoppeld aan fasen, producten en methodieken. Dit hoofdstuk sluit af met 

de begeleiding die is betrokken bij het onderzoek. 

 

2.1 Onderzoeksmodel 

Om de onderzoekvragen te beantwoorden worden de verkennings-, uitvoerings- en de resultaten 

en afrondingsfasen uitgevoerd. Het onderzoek is kwalitatief van aard. Deze paragraaf licht per fase 

toe welke werkzaamheden worden verricht en met welke middelen de eindresultaten worden 

gerealiseerd. In figuur 3 worden de stappen en fasen schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figuur 3: Stappenplan van het onderzoek. Linkerzijde: stappen. Rechterzijde: fasering en eindproducten.  

Om de centrale vraagstelling te beantwoorden wordt gestart met de verkenningsfase. Deze fase 

bestaat uit literatuurstudie en interviews. Literatuuronderzoek is de beste methodiek om de 

ontwikkelingen van de NHC-invoering gedurende de afgelopen jaren te beschouwen. Aan de hand 

van de literatuurstudie wordt een deel van de gevolgen van de NHC omschreven. De uitkomsten 

worden getoetst en aangevuld met interviews met koepelorganisaties (publieke en private 

organisaties). De interviews vullen kennis aan die niet in literatuur is vastgelegd. De methodiek 

van de interviews in deze fase is een open interview.  

 

Naast de benoeming van gevolgen is inzicht in de bestaande methodieken en theorieën met 

betrekking tot de aanpak van de gevolgen ook van belang. Aan de hand hiervan krijgt het 

onderzoek een vervolg waarin specifieke instellingen worden onderzocht.  

 

In de uitvoeringsfase worden de data bij instellingen van de steekproef verzameld door middel van 

open interviews. In de open interviews wordt ingegaan op specifieke en ontbrekende data. De open 

interviews moeten in deze fase op een sterkere gestructureerde manier plaats te vinden dan in de 

voorgaande fase. Dit komt ten goede aan de vergelijkbaarheid van de individuele 

interviewresultaten. 

 

De producten van de uitvoeringsfase zijn kwalitatieve analyses van de verzamelde data, die leiden 

tot de beantwoording van de hoofdvraag. In de resultaten en afrondingsfase van dit onderzoek 

worden het resultaat en de methodiek gereflecteerd.  
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2.2  Procap adviseurs en projectmanagers 

De Technische Universiteit Eindhoven en Procap adviseurs en projectmanagers begeleiden het 

onderzoek. De externe begeleiders zijn drs. Valeska van Straalen MCD en ir. Roland Theeuwen 

MRE.  

 

Procap is specialist op het gebied van “Projectmanagement en advies over strategie, aanpak en 

beheersing van ruimtelijke opgaven” (Procap, 2011). Projectmanagement is gericht op gebieden, 

gebouwen en infrastructurele verbindingen en het advies is gericht op de uitvoering en aanpak van 

ruimtelijke projecten en programma’s. Opdrachtgevers bestaan zowel uit publieke als private 

partijen (van rijksoverheid tot zorginstelling). Sinds de oprichting in 1996 is maatschappelijk 

vastgoed één van de aandachtsgebieden.  
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3 De zorgsector  

In dit hoofdstuk wordt de diversiteit van de zorgsector toegelicht. In eerste instantie worden de 

actoren besproken en vervolgens komen de deelsectoren van de zorgmarkt aan bod. Tot slot 

worden de ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de V&V sector toegelicht. 

 

3.1 Het mechanisme van de zorgmarkt  

De zorgmarkt bestaat uit actoren die actief zijn op drie markten. De zorgvragers verzekeren 

zichzelf tegen zorgkosten bij verzekeraars. Deze zorgverzekeraars zijn verplicht een basispakket te 

verlenen aan de zorgvragers. De premie van het pakket staat tegenover de verzekering van 

zorgkosten. De zorgverzekeraars kopen de zorg in bij de zorginstellingen die de zorg verlenen aan 

de zorgvrager. Zo ontstaat de zorgverzekeringsmarkt tussen vrager/verzekeraar, de 

zorgverleningsmarkt tussen vrager/verlener en de zorginkoopmarkt tussen verzekeraar/verlener 

(Van Hoof et al, 2008).  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4: De zorgmarkten en de actoren. Bewerking bron: Van Hoof et al., 2008.  

Voor de V&V instellingen zijn de zorgverleningsmarkt en de zorginkoopmarkt van belang. Als de 

zorgvrager een indicatie ontvangt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan hij of zij AWBZ-

zorg inkopen bij de V&V instelling. Het CIZ toetst in dat geval of een persoon recht heeft op AWBZ-

zorg en wijst een ZZP toe.  

 

Op de zorginkoopmarkt maken de verzekeraar en de zorginstelling afspraken over de hoeveelheid, 

prijs en kwaliteit van zorgverlening. Zonder afspraken met de verzekeraar ontvangt de 

zorginstelling geen vergoeding. De zorgkantoren verdelen op grond van die afspraken het 

macrobudget over de instellingen en dragen verantwoordelijkheid om dit niet te overschrijden.  

 

Alle V&V instellingen hebben te maken met dit marktmechanisme. Zij verschillen van elkaar door 

de focus op deel-sectoren van de zorg. Daarnaast hebben deze instellingen te maken met diverse 

trends en ontwikkelingen. De volgende paragrafen geven hierin inzicht.  

 

3.2 Sectorindelingen en eigenschappen 

De zorg is als sector zeer divers en kan op expertise worden verdeeld in deelsectoren. Hoepel, 

Visser & De Vries (2009) omschrijven in de zorgvastgoed monitor 2008 de deelsectoren op basis 

van kortdurende cure en langdurige care. Binnen de care zijn naast de verplegings- en 

verzorgingssector nog twee grote groepen te vinden: geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en 

Gehandicaptenzorg (GH). Zorginstellingen zijn voornamelijk gericht op één van deze deelsectoren 

maar combinaties van sectoren komen ook voor. Doordat de deelsectoren verschillende 

doelgroepen bedienen, verschillen de aard en het gebruik van vastgoed. Het vastgoed van de V&V 

sector is vooral op verpleging en/of verzorging gericht.  
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Als het vastgoed per deelsector wordt geanalyseerd ontstaat een vergelijkingsmogelijkheid van de 

V&V sector ten opzichte van andere langdurige zorg. De omvang en de daarbij behorende 

kenmerken zijn in figuur 5 zichtbaar.  

 
Figuur 5: Vastgoed per deelsector. Bron data: CBS/VWS in Maltha (2008) en Bouwcollege (2006) in Hoepel, 
Visser & De Vries (2009).  

In figuur 5 is per deelsector de omvang van de vastgoedportefeuille in miljoenen vierkante meters 

bruto vloeroppervlak (m2 BVO) zichtbaar4. Hieruit volgt dat de V&V sector meer m2 BVO vastgoed 

bezit dan de andere deelsectoren. Dit komt door het aantal mensen dat gebruik maakt van V&V 

zorg. De kapitaalslasten per deelsector als percentage van de totale uitgaven staan in dezelfde 

figuur weergegeven. De kapitaalslasten van de instellingen bestaan voornamelijk uit de 

afschrijvingen en rentekosten van geïnvesteerd kapitaal. Het grootste deel van deze lasten komt 

voort uit de investeringen in vastgoed. De V&V sector heeft te maken met hogere kapitaalslasten 

dan andere deelsectoren. Dit betekent dat V&V instellingen in vergelijking met andere deelsectoren 

een groter financieel belang hebben bij het vastgoed van de organisatie.  
 

Figuur 6: Spreiding bouwkostenkengetallen nieuwbouw. Bron data: TNO, 2010. 

De bouwkosten voor nieuwbouwlocaties per m2 BVO worden in figuur 6 vergeleken. TNO (2010) 

constateerde een spreiding in kengetallen voor de bouw van vastgoed waarbij de V&V sector opviel 

als minst gespreid (plus/minus € 1300 - € 1600 euro per m2 BVO5). De spreiding van de 

                                                
4 Op basis van schattingen van CBS & VWS in Maltha (2008) en Bouwcollege (2006) in Hoepel, Visser & De 
Vries (2009). 
5 Kengetallen per deelsector en per m² BVO, inclusief BTW op prijspeil 1 januari 2010. 
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kengetallen voor de bouwkosten geeft een indicatie van de (financiële) vergelijkbaarheid van de 

vastgoedobjecten binnen de deelsectoren.  

 

De vastgoedproducten van deze instellingen richten zich op persoonlijke verzorging, verpleging en 

begeleiding. In ongeveer de helft van de gevallen is het vastgoed ook gericht op behandeling (TNO, 

2011). Het verschil tussen wel en geen behandeling hangt samen met de verschillende definities 

van verplegings- en verzorgingshuizen (NZa, 2011b): 

 Verpleeghuis: Faciliteit waarin zorg wordt aangeboden aan verzekerden die zijn toegelaten 

voor verblijf en behandeling; 

 Verzorgingshuis: Faciliteit waarin zorg wordt aangeboden aan verzekerden die zijn 

toegelaten voor verblijf en niet voor behandeling. 

 

3.3 Demografische ontwikkelingen 

De demografische ontwikkeling in Nederland heeft specifieke gevolgen voor de V&V sector omdat 

die een relatie heeft met de vraag naar en het gebruik van zorg. Naast de algemene ontwikkeling 

van de Nederlandse bevolking is het ook van belang hoe de doelgroepen zich ontwikkelen die 

zorgbehoevend zijn. Deze paragraaf worden de demografische ontwikkelingen toegelicht.  

 

3.3.1 Ontwikkelingen van de Nederlandse bevolkingssamenstelling 

De omvang van de Nederlandse bevolking kende een groei van vier miljoen mensen in de 

afgelopen veertig jaar, exclusief de ontwikkeling die ontstaat door migratie (CBS, 2011a). In het 

jaar 2040 verwacht het CBS (2010) het maximale aantal Nederlandse inwoners (17,8 miljoen). 

Naast deze bevolkingsgroei veranderen ook de verhoudingen tussen de leeftijdsklassen (figuur 7). 

Het kenniscentrum voor bevolkingsdaling en beleid definieert vergrijzing als de toename van het 

aandeel van 65 plussers in de totale Nederlandse bevolking (KvBB, 2012). De prognoses van het 

CBS tonen een toenemende vergrijzing tot 2035/2040 met 2,2 miljoen 65 plussers (CBS, 2010). 

Het jaar 2011 vormt een mijlpaal in de geschiedenis. De eerste babyboomers bereiken het 65ste 

levensjaar en binnen vijf jaar komen daar een half miljoen mensen bij: een verdubbeling ten 

opzichte van de afgelopen vijf jaar. 

 

 

 
 
Figuur 7: Verhouding van leeftijdsklassen in 2011 en 2035. Bron data: CBS, 2011a. 

Doordat de Nederlandse bevolking ouder wordt ontstaat dubbele vergrijzing. Dubbele vergrijzing is 

een toename van de hoeveelheid ouderen binnen de totale bevolking en het ouder worden van 

deze groep (Zorg en Welzijn, 2011). De levensverwachtingen stijgen de komende 50 jaar voor 

mannen en vrouwen respectievelijk naar gemiddelden van 84,5 en 87,4 jaar (CBS, 2010). In 2050 

is tien procent van de Nederlandse bevolking 80-plusser. De groei van deze groep ouderen heeft 

een relatie met een stijgende zorgvraag en de behoefte aan meer voorzieningen voor ouderen 

(CBS, 2011b).  
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De V&V instellingen hebben te maken met een groeiende vraag naar zorg. Het EIB (2010 in TNO, 

2010 – pag. 22) concludeert dat de vraag toeneemt vanwege de bevolkingsgroei, de vergrijzing, de 

toenemende welvaart, de langere levensverwachting en de verbetering van de kwaliteit van het 

zorgaanbod. Met behulp van demografische prognoses is de vraag naar zorg op lokale schaal in te 

schatten.  

 

3.3.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van verpleeghuizen 

De zorgvraag van de intramurale klanten van V&V instellingen heeft voornamelijk een somatische 

en/of psychogeriatrische aard. Somatische en psychogeriatrische doelgroepen zijn mensen met 

respectievelijk lichamelijke en geestelijke aandoeningen en/of beperkingen. De vraag naar zorg 

ontwikkelt zich voor deze twee typen doelgroepen niet op dezelfde manier. Voor verpleeghuizen is 

de verhouding van deze doelgroepen in kaart gebracht door Van der Zande (2010)6.  

 

Figuur 8: Capaciteitsopbouw verpleeghuizen. Bron data: Van der Zande, 2010. 

De verhoudingen tussen somatische en psychogeriatrische doelgroepen in verpleeghuizen is in 

figuur 8 zichtbaar. Hieruit volgt dat het aantal somatische klanten in verpleeghuizen ongeveer 

gelijk blijft gedurende de periode 1985 – 2006. Het aantal klanten met psychogeriatrische 

aandoeningen en/of beperkingen groeit van ongeveer 22.000 naar 38.000 plaatsen in 2006. 

Enerzijds kampen ouderen steeds vaker en langer met psychogeriatrische klachten. Anderzijds 

behandelen de zorginstellingen somatische klachten steeds beter vanuit een thuissituatie. Dit houdt 

niet in dat de somatische doelgroep in de toekomst niet groeit. Het relatieve aandeel in 

verpleeghuizen wordt alleen kleiner (Prismant & Actiz, 2004 en NZI, 1989 en 1991 in Van der 

Zande, 2010).  

 

3.4 Economische ontwikkelingen 

De zorg is belangrijk voor de Nederlandse economie, die zich gedurende de uitvoering van dit 

onderzoek in een periode van laag conjunctuur bevindt. Een groot aandeel van de (collectieve) 

uitgaven wordt besteed aan zorg. De politiek probeert deze kosten te beheersen. Daarnaast stellen 

banken minder kapitaal beschikbaar voor de investeringen in huisvesting.  

 

3.4.1 Voorwaarden aan krediet voor vastgoed 

De rentes die banken hanteren voor het verlenen van kredieten stijgen door een hogere risico 

opslag, Basel III7, de bankenbelasting en de staatsschuldencrisis (BNG, 2011a). Het aantrekken 

van kapitaal om nieuw zorgvastgoed te ontwikkelen wordt duurder voor zorginstellingen. Dit is 

vooral van toepassing op instellingen die door de banken onvoldoende liquide, winstgevend of 

solvabel worden geacht. 

                                                
6 Data is tot stand gekomen aan de hand van Prismant, 2004 & Actiz, 2006 en NZI, 1989 – 1991. 
7 Internationale eisen voor kapitaal en liquiditeit van banken. Bron: BNG, 2011a. 
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De Bank Nederlandse Gemeenten hanteert de onderstaande beoordelingsaspecten bij de verlening 

van kredieten aan zorginstellingen voor zorgvastgoed (BNG, 2011a): 

 Zakelijke aspecten: een capabel management, mate waarin het te financieren object 

flexibel is te gebruiken, de marktcondities en specifieke risico’s met betrekking tot de 

instelling; 

 Financiële aspecten: kan de instelling voldoen aan de aflossingsverplichtingen? 

 Structurele voorwaarden: zekerheden zoals onderpand en aflossing.  

 

De BNG stelt andere voorwaarden aan zorginstellingen sinds de invoering van de 

prestatiebekostiging in de zorg. Financiering is voor zorginstellingen niet meer vanzelfsprekend en 

de tarieven voor het aantrekken van kapitaal stijgen. De beoordelingsaspecten zijn een reactie van 

de BNG op de overheveling van verantwoordelijkheid voor de kapitaalslasten naar de 

zorginstellingen. De risico’s van de leningen aan zorginstellingen zijn groter. Om deze risico’s te 

beheersen moeten er maatregelen worden getroffen, zoals het overeenkomen van een hogere 

rente bij leningen.  

 

3.4.2 Politieke aandacht voor zorguitgaven 

Het CBS heeft in de publicatie “Gezondheid en zorg in cijfers” (2009) een analyse gemaakt van de 

uitgaven aan zorg. De uitgaven aan zorgkosten als percentage van het Bruto Binnenlands Product 

(BBP) geven weer in hoeverre de zorguitgaven beslag leggen op de nationale welvaart (CBS, 

2009). Naast de uitgaven als percentage van het BBP is in figuur 9 ook een ontwikkeling van de 

uitgaven per hoofd van de bevolking zichtbaar in euro’s per jaar.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Figuur 9: Uitgaven aan zorg. Bron data: CBS Statline, 2011. 

De uitgaven aan zorgkosten in Nederland vertonen een groei van 2,8 procent per jaar als 

percentage van het BBP (CBS, 2009). Wat betreft de huidige uitgaven constateert de Zorgbalans 

dat over 2010 € 87,6 miljard euro is uitgegeven aan zorg en welzijn (Zorgbalans, 2011 en CBS, 

2011a). Daarmee wordt 19% van de totale collectieve uitgaven aan zorg besteed. De oorzaken van 

de toename zijn de groei van de kosten en de vraag naar zorg.  

 

In de miljoenennota van 2012 wordt aandacht geschonken aan de stijgende zorguitgaven 

(Rijksbegroting 2012, 2011). De uitgaven aan zorg bereiken in de toekomst een hoogte die zonder 

ingrijpen de houdbaarheid van de overheidsfinanciën bedreigen. Volgens de prognose zou iemand 

met een modaal inkomen in 2040, zonder ingrijpen van de overheid, 40% van de uitgaven 

besteden aan zorg. De beheersing van kosten vindt momenteel plaats door decentralisatie van de 

AWBZ, verschraling van het basispakket van zorgverzekeringen en door vergroting van 

concurrentie in de zorgmarkten.  
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Het beheersen van de collectieve uitgaven aan de zorg lijkt nog niet direct gericht te zijn op het 

vastgoed van de zorginstellingen. Echter, in het streven naar beheersing van de collectieve 

uitgaven aan zorg ligt het voor de hand om alle uitgaven die de primaire processen niet direct 

ondersteunen niet meer te bekostigen. Indirect wordt bezuinigd op de bekostiging van de 

zorghuisvesting met het scheiden van wonen en zorg, dat in paragraaf 3.5 wordt toegelicht.  

 

3.5 Politieke ontwikkelingen 

Voor de V&V instellingen is de scheiding van wonen en zorg een politieke ontwikkeling die 

betrekking heeft op de huisvesting.  

 

In de jaren zeventig was het gebruikelijk om mensen met langdurige fysieke of verstandelijke 

beperkingen uit het directe zicht van de samenleving te behandelen. De weerstand hiertegen 

groeide met de gedachte dat deze mensen een zo gewoon mogelijk leven zouden moeten leiden. 

De definitie van extramuralisering die het SCP hanteert in Koops & Kwekkeboom (2005) is als 

volgt: “Het geheel van veranderingen die noodzakelijk zijn om het mogelijk te maken dat mensen 

met beperkingen zelfstandig kunnen wonen en aan de samenleving deel kunnen nemen (…).” 

 

De NZa (2011a) constateert een stijging naar veertig zorgaanbieders per zorgkantoorregio8 die 

extramurale AWBZ zorg leveren in de afgelopen drie jaar. Extramuralisering vindt plaats op twee 

manieren. Enerzijds worden diensten geleverd aan klanten in een normale woonomgeving. 

Anderzijds kan omgekeerde integratie worden toegepast. Bij omgekeerde integratie verplaatst de 

maatschappij zich naar de instellingsterreinen (Gotink, 2010). Werkvoorzieningen zijn bijvoorbeeld 

op bestaande instellingsterreinen ontwikkeld.  

 

De bekostiging van zorgdiensten op basis van de AWBZ verhinderde het extramuraal behandelen 

van klanten. De overheid probeert het scheiden van wonen en zorg te versnellen door aanpassing 

van de bekostiging van huisvesting. Voor de mensen die in staat zijn extramuraal te wonen is er 

minder noodzaak de huisvestingslasten te vergoeden. De doelen die de overheid hiermee nastreeft 

zijn keuzevrijheid voor de zorgbehoevende in type huisvesting en zorgaanbieder. Daarnaast 

bevordert de overheid het zo lang mogelijk wonen in de eigen leefomgeving (Hollander et al., 

2008).  

 

Verbeek & Duine (2004, in Leber, 2005) onderscheiden drie mogelijkheden om wonen en zorg te 

scheiden: ruimtelijk, financieel en organisatorisch. Deze verschillen onderling door de fysieke 

scheiding van de functies wonen en zorg en de manier waarop eigendom en het innen van huur 

worden georganiseerd (bijvoorbeeld in samenwerking met woningcorporaties). In 2014 ontvangen 

instellingen geen NHC-vergoedingen meer voor de lichte ZZP’s9 V&V01 en V&V02. In de toekomst 

wordt dit naar verwachting uitgebreid naar hogere ZZP’s (Zorgvisie, 2011). De invoering van de 

NHC hangt samen met de scheiding van wonen en zorg. De doelstellingen van de ontwikkelingen 

verschillen: de NHC is een financiële prikkel en de scheiding van wonen en zorg leidt tot een 

grotere keuzevrijheid voor klanten (Bosman & Ensing, 2011).  

 

                                                
8 Zorgkantoorregio’s zijn de verzorgingsgebieden waarin het zorgkantoor verantwoordelijk is voor de uitvoering   

van de AWBZ . 
9 Zie voor verdere informatie over verschillende ZZP’s hoofdstuk 4. 
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3.6 Technische ontwikkelingen 

De technologische ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van zorginstellingen zijn 

gericht op domotica, e-health en het creëren van een healing environment. Deze ontwikkelingen 

krijgen door de personeelstekorten, het scheiden van wonen en zorg en de beheersing van de 

zorguitgaven steeds meer aandacht in de zorgsector.  

 

3.6.1  Domotica 

Domotica is een samenvoeging van “domus” en “informatica”: enerzijds toepassingen ten behoeve 

van veiligheid, comfort en energiebesparing en anderzijds informatievoorziening en communicatie 

(Leber, 2005). Zorgverleners zijn niet continu aanwezig bij mensen thuis. De praktische reden 

hiervan is dat personele inzet gepaard gaat met hoge kosten. Door ICT toepassingen kan er op 

verschillende plaatsen contact plaatsvinden met klanten. ICT oplossingen nemen de zorg zelfs 

gedeeltelijk uit handen van het personeel. Uiteindelijk wonen mensen langer thuis, terwijl zij 

zonder domoticatoepassingen intramuraal behandeld moeten worden. Met domotica wordt meten, 

regelen, alarmeren, signaleren, bewaken en controleren op afstand mogelijk (CBZ, 2005a in 

Gotink, 2010 en CBZ, 2005b). Een voorbeeld hiervan is Radio Frequency Identification, die het 

gebruik van medicijnen kan monitoren, terwijl daar voorheen personeel voor nodig was. De 

domoticatoepassingen moeten het primaire proces ondersteunen en binnen redelijke termijnen zijn 

terugverdiend, voordat grootschalige toepassing plaatsvindt.  

 

3.6.2  eHealth 

eHealth is het gebruik van innovatieve ICT toepassingen via het internet. Het brancheprogramma 

Nederland Digitaal in Verbinding (NDiV) heeft geleid tot de ontwikkeling van eHealth waarbij de 

NVEH (Nederlandse Vereniging eHealth) en Innovatie Centrum Syntens betrokken zijn. Online 

informatie, advies en zelfmanagement worden door Van Hoof et al. (2008 in Gotink, 2010) 

genoemd als voorbeelden van toepassingen. Een vergroting van de toegankelijkheid en 

doelmatigheid van zorg wordt bereikt door coaching en diagnostiek (Trouw, 2001).   

 

3.6.3  Healing-environment 

Volgens het Aedes-Actiz Kenniscentrum van Wonen en Zorg (KCWZ, 2012) is sprake van een 

healing environment als de gebouwde omgeving een bijdrage levert aan het fysieke, mentale en 

sociale welbevinden van klanten. De Witte (2007, in Gotink, 2010) concludeert dat een healing 

environment enerzijds aangenaam is voor de klant en anderzijds financieel aantrekkelijk is voor de 

zorginstellingen. De healing environment komt ten goede aan de verkorting van de opnameduur, 

de hoeveelheid medicatie en het terugdringen van het ziekteverzuim van personeel.  De 

maatregelen die hiervoor zorgen, zijn gericht op sfeeraspecten als materiaalgebruik, licht, klimaat 

en kleurstelling.  
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4 De invoering van de NHC 

De levering van zorgdiensten wordt toegankelijker door een financiële bijdrage van de overheid. De 

zorginstellingen, die van deze vergoeding gebruik maken, zijn toegelaten om zorg te bieden op 

basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ). De wijzigingen die in de AWBZ worden doorgevoerd zijn onderdeel van een programma 

die “de marktwerking in de zorg” wordt genoemd. Dit hoofdstuk licht de wijzigingen toe die 

betrekking hebben op de bekostiging van vastgoed en wordt afgesloten met een samenvatting die 

de volgende deelvraag beantwoordt: Wat houdt de stelselwijziging van de Normatieve Huisvesting 

Component in voor de V&V instellingen?  

 

4.1 Oorspronkelijke vergoedingen van vastgoed 

De oorspronkelijke vergoedingen van het vastgoed van zorginstellingen werden vastgesteld op 

basis van de aanvaardbare kosten (MinVWS, 2005). Vergoedingen werden op verschillende 

momenten verstrekt. Gedurende het jaar kregen instellingen voorschotten en aan het eind werden 

resterende kosten op basis van een nacalculatie verrekend. De voorschotten bestonden uit 

huisvestingslasten, capaciteitsgebonden kosten en productiegebonden kosten. De 

huisvestingslasten werden berekend op basis van de omvang van de huisvesting (vierkante 

meters). De capaciteits- en productiegebonden kosten werden bepaald op basis van respectievelijk 

de daadwerkelijke bezetting en de diverse eenheden van zorgdiensten. Deze voorschotten waren 

niet per definitie kostendekkend. Achteraf werden werkelijke kosten van rente, afschrijving en 

renovaties verrekend in het zogenaamde sluittarief.  

 

De rente op leningen voor zorgvastgoed werd bepaald aan de hand van de kapitaalmarktrente. De 

aflossing van rente en leningen werd op basis van de historische bouwprijs over een levensduur 

van vijftig jaar verrekend. Daarnaast kon er worden uitgegaan van 0,8% van de oorspronkelijke 

investering aan jaarlijks onderhoud. Gedurende de exploitatie werden voor de renovatie van het 

vastgoed trekkingsrechten opgebouwd. Deze trekkingsrechten waren maximaal de helft van de 

nieuwbouwwaarde. Renovaties vonden plaats in het twintigste exploitatiejaar en werden 

afgeschreven tot het veertigste exploitatiejaar (MinVWS, 2005). 

 

In de oorspronkelijke regelgeving vond er voorafgaand aan de vergunningsverlening voor 

(nieuw)bouw de zogenoemde “toelating met bouw” plaats door het College Bouw Zorginstellingen 

(CBZ). Het CBZ toetste de bouwplannen aan financiële en kwalitatieve normen. Na verlening van 

de vergunning werden de lasten, die ontstonden door de exploitatie van de huisvesting, door de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwerkt in de vergoedingen die instellingen ontvingen (Klink en 

Bussemaker, 2007). In deze situatie zijn er geen prikkels om de kapitaalslasten van het vastgoed 

te minimaliseren. De overheid draagt de kosten van de huisvesting. In de toekomst moeten 

zorginstellingen het realiseren van wensen van klanten nastreven in plaats van een maximalisatie 

van de bouwplannen bij het CBZ (Klink & Bussemaker, 2007). 
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4.2 Nieuwe vergoedingen van vastgoed 

De aanleiding die leidt tot wijziging van de bekostiging van vastgoed staat in de nota 

“Transparante en Integrale Tarieven in de Gezondheidzorg” van het Ministerie van Volksgezondheid 

Welzijn en Sport (MinVWS, 2005): “Een systeem van aanbodsturing waarbij de overheid de 

omvang en de prijs van de geleverde zorg bepaalt, beantwoordt niet meer aan de behoeften van 

de patiënten en cliënten. (…) Het is gewenst dat de afweging tussen de inzet van (…) kapitaal en 

de inschatting van de rentabiliteit van investeringen plaatsvindt op het niveau van de 

zorginstelling. Dat geldt ook voor te maken keuzes rond bouwen, kopen of huren.” (Bron: MinVWS, 

2005- pag 1 & 10-11.) 

 

De overheid wil de zorg verbeteren door de zorgbehoevende klanten centraal te stellen in de 

financiering. Dit betekent dat de zorg vraaggericht in plaats van aanbodgericht moet worden 

georganiseerd. Daarbij moet de overheid zich nadrukkelijk terugtrekken. De zorginstellingen 

besluiten zelf over de inzet van kapitaal en vastgoed. Deze visie wordt gerealiseerd door de 

zorgdiensten op basis van daadwerkelijke zorgproductie te bekostigen. De productie van 

zorgdiensten wordt door normatieve vergoedingen vergoed. Deze diensten staan omschreven in 

Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s). Deze pakketten zijn gebaseerd op de verschillende behoeften aan 

zorg binnen de doelgroepen van de V&V instellingen. Het zorgvastgoed kan ook op basis van 

zorgproductie worden bekostigd. Het ministerie van VWS maakt de vergoeding van 

huisvestingslasten onderdeel van de prestatiebekostiging voor de zorgdiensten (MinVWS, 2005). 

 

De Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) is de eenheid op basis waarvan de 

huisvestingslasten worden vergoed. Deze eenheid is voor alle V&V instellingen hetzelfde en wordt 

gekoppeld aan de productie. De overgang naar prestatiebekostiging leidt tot een “risicodragende 

bedrijfsvoering” (MinVWS, 2005). De huisvestingslasten worden een risico voor de zorginstellingen, 

omdat de vergoeding van deze lasten afhankelijk wordt van de zorgproductie.  

 

Door vastgoed op basis van NHC’s te bekostigen, worden de volgende wijzigingen doorgevoerd 

(Noordermeer, 2011b en NZa, 2012):  

1. Normatieve in plaats van individuele vergoedingen; 

2. Productieafhankelijke in plaats van vaste vergoedingen; 

3. Het moment van investeren en vergoeden wordt ontkoppeld. 

 

Met normatieve in plaats van individuele vergoedingen wordt bedoeld dat elke instelling voor een 

bepaalde eenheid hetzelfde bedrag ontvangt. Voorheen waren de vergoedingen per instelling 

verschillend. Als de ene zorginstelling bijvoorbeeld meer betaalde voor exact hetzelfde 

vastgoedobject, ontving die instelling een hogere vergoeding. Het verschil tussen 

productieafhankelijke en vaste vergoedingen betekent dat de instellingen niet het gehele jaar 

hetzelfde bedrag ontvangen. Tot slot wordt het moment van investeren en vergoeden ontkoppeld. 

Dit betekent dat de instellingen het onbenutte budget kunnen aanwenden voor investeringen op 

een ander moment (NZa, 2009).   

 

4.3 Van ZZP indicatie tot NHC-vergoeding 

Door de Zorg Zwaarte Pakketten in te voeren, wordt een normatieve vergoeding mogelijk van 

verschillende zorgbehoeften. In bijlage 10.4 is weergegeven welke ZZP’s in de verpleging en 

verzorgingsector worden onderscheiden. Voor elk van deze ZZP’s bestaat een aparte NHC voor de 

V&V instellingen. Op deze manier worden de huisvestingslasten onderdeel van de integrale 

prestatiebekostiging. De pakketten verschillen in intensiteit van zorgverlening (HHM, 2011). De 

grens tussen de lichte en zware doelgroepen ligt bij ZZP V&V04. Vanaf ZZP V&V04 is sprake van 

intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging. De klanten van V&V zorginstellingen worden door 

het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd op basis van ZZP’s. Met deze indicatie wordt 
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de zorgbehoefte vastgesteld door het CIZ. De bepaling van de zorgbehoefte bepaalt direct de NHC-

vergoeding.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: De verdeling van klanten in de V&V sector met een verblijfsindicatie over de ZZP’s. Bron data: 
(CIZ, 2011).  

In figuur 10 is zichtbaar welke indicaties worden verstrekt in de vorm van persoonlijke verzorging 

(PV), verpleging (VP) en combinaties van deze twee. Hierin staan ook de specifieke ZZP’s met het 

bijbehorende aandeel bij klanten met een verblijfsindicatie. Daaruit blijkt dat de overgrote 

meerderheid van de klanten indicaties voor persoonlijke verzorging krijgen. Deze indicaties komen 

over het algemeen overeen met de lichte ZZP’s. Voor intramurale10 klanten met de lichte ZZP’s 

V&V 01 en V&V 02 ontvangen zorginstellingen vanaf 2013 geen NHC meer (Zorgvisie, 2011). De 

bijbehorende ZZP’s hebben een aandeel van negentien procent van de intramurale klanten (CIZ, 

2011). Vooralsnog heeft de minister van VWS geen uitsluitsel gegeven over het voornemen om 

wonen en zorg te scheiden in het geval van de hogere ZZP’s11. Door de scheiding van wonen en 

zorg nemen de aantallen van lichte ZZP’s met intramuraal verblijf in de toekomst af. In 2010 

verdween 21,2% van deze ZZP’s (Van Aartsen, 2011). De instellingen zijn nog niet klaar voor de 

scheiding van ZZP V&V 01/02.  

 

4.4 De samenstelling en hoogte van de NHC 

Onder de Wet Marktordening Gezondheidszorg krijgt de NZa de bevoegdheid om beleidsregels vast 

te stellen over tarieven en prestatiebeschrijvingen van zorgdiensten. De NZa hanteert diverse 

beleidsregels die betrekking hebben op het vastgoed van de verpleging- en verzorgingsector. In 

juli 2011 heeft de NZa duidelijkheid verschaft over de hoogte van vergoedingen voor zorgvastgoed. 

De Nederlandse Zorgautoriteit hanteert de volgende definitie van de NHC (NZa 2011b – CA-300-

494 pag 2): “De Normatieve Huisvestingscomponent is een productiegebonden normatieve 

vergoeding voor (vervangende) nieuwbouw en instandhouding.”  

 

4.4.1  Samenstelling van de NHC 

De hoogte van de NHC-vergoedingen zijn gebaseerd op de Netto Contante Waarden12 van 

genormeerde investeringen. De voormalige bouwnormen, de bouwkosten van 

nieuwbouw/grond/terrein/interim-huisvesting en een bouwtijd van achttien maanden zijn de 

grondslagen van deze genormeerde investering. Op basis van deze waarden is per ZZP een NHC-

tarief per dag berekend13 voor nieuwbouw. Bij deze berekening zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd met betrekking tot de genormeerde investering (NZa, 2011b): 

                                                
10 Intramuraal: het verlenen van zorgdiensten met verblijf in een zorginstelling.  
11 In het “lente-akkoord” is voorgenomen de instroom van ZZP V&V 03 te beperken (Actiz, 2012).  
12 Netto Contante Waarden: som van kasstromen op verschillende tijdstippen naar één tijdstip teruggerekend.  
13 Omschreven in het TNO-rapport “Berekeningsystematiek NHC in de care”. 
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 Kapitaalslasten: Rente (5%) en afschrijvingen van gebouw over een periode van dertig 

jaar; 

 Onderhoud: Jaarlijkse uitgaven aan instandhouding van 0,8% van oorspronkelijke 

investering; 

 Een indexering van 2,5% per jaar; 

 Leegstand van 3% in de capaciteit van het vastgoed; 

 Voor grond, interim huisvesting en terreinvoorzieningen is gerekend met 110% van de 

gemiddelde grondprijs in Nederland.  

 

Door de bovenstaande uitgangspunten worden niet alle huisvestingsgerelateerde kosten betrokken 

in de NHC. De trekkingsrechten voor renovaties van het vastgoed vervallen. De vergoeding van de 

kosten voor de inventaris van gebouwen is een aparte vergoeding. De facilitaire aspecten van 

vastgoed, zoals energie, schoonmaak en klein onderhoud, worden vanuit de zorgcomponent in de 

ZZP vergoed. Daarnaast zijn verzekeringen, heffingen en belastingen niet in de NHC opgenomen. 

Tot slot is er sprake van een aantal aanvullende componenten. Vergoedingen voor mutatiedagen 

en het verblijf van een niet-geïndiceerde partner zijn daarvan voorbeelden (NZa, 2011b – CA-300-

497/506).  
  

4.4.2  De waarden van de NHC 

Figuur 11 geeft de hoogte van de NHC-vergoeding weer per ZZP inclusief dagbesteding. In de NHC-

vergoedingen wordt onderscheid gemaakt tussen doelgroepen die wel en niet zijn toegelaten tot 

behandeling. Dit heeft te maken met de inzet van behandelaars zoals fysiotherapeuten.  

 

Figuur 11: NHC-vergoedingen per ZZP inclusief dagbesteding. Bron data: NZa, 2011b – CA-300-506. 

Alleen in het geval van toelatingen tot behandeling kan worden gesteld dat de NHC-vergoedingen 

stijgen naar mate het ZZP pakket zwaarder wordt. In termen van gemiddelden is de vergoeding 

voor de verpleging en verzorging per productiedag respectievelijk € 29,30 en € 25,88 (NZa, 2011b 

– CA-300-506). 

 

4.4.3 Fasering van de NHC-invoering 

De NZa beleidsegel CA-300-507 beschrijft een geleidelijke overgang van 2012 tot 2018 tussen de 

bestaande nacalculatie en de nieuwe NHC-bekostiging.  
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Figuur 12: Afbouw bestaande regeling voor intramurale zorginstellingen. Bron data: NZa, 2011b – CA-300-
507/494. 

Figuur 12 geeft de samenstelling weer van de vergoeding die zorginstellingen ontvangen voor het 

vastgoed. Het budget voor zorginstellingen wordt vastgesteld aan de hand van zowel de oude als 

de nieuwe methodiek. De nieuwe vergoeding die de NZa berekent is een gemiddelde van het oude 

kapitaalslastenbudget en het nieuwe NHC-budget waarbij de percentages van de overgang de 

zwaarte bepalen (NZa, 2011b – CA-300-507/494).  
 

4.4.4 Kapitaalslasten en instandhouding nader toegelicht 

De vergoeding van kapitaalslasten bestaat voornamelijk uit rente en aflossing van leningen voor 

vastgoed. Het financieringsvolume en het rentepercentage bepalen de rentelasten. De 

afschrijvingen van het financieringsvolume worden door de historische kostprijs bepaald. 

Kapitaalslasten komen daarnaast voort uit huur (en erfpacht), instandhouding en inventaris (NZa, 

2011b – CA-300-473/495).  

 

De hoogte van de kapitaalslast instandhouding is gebaseerd op functioneel, technisch en renovatie 

gerelateerd onderhoud (NZa, 2011b). Gedurende de overgang van de oude naar nieuwe 

bekostiging ontvangen instellingen nog vergoedingen voor renovatie. Deze vergoeding vervalt bij 

de NHC-bekostiging in 2018. Het nacalculeerbare bedrag, dat zorginstellingen ontvangen, wordt 

berekend op basis van afschrijvingen. In het geval van functioneel onderhoud worden de 

eigenschappen / infrastructuur van een object veranderd. De boekwaarden die hieruit ontstaan 

worden voor gebouwen en installaties in respectievelijk vijftig en twintig jaar afgeschreven. Er is 

sprake van een verschil tussen renovaties en functionele aanpassingen. Bij renovaties wordt een 

deel van het gebouw vervangen. De periodiciteit van renovaties is groter dan vijftien jaar en wordt 

afgeschreven over twintig jaar. Tot slot zijn er kapitaalslasten als gevolg van technisch onderhoud. 

Deze lasten bestaan uit voorspelbare instandhouding met een periodiciteit die groter is dan vijf 

jaar. Technisch onderhoud wordt in tien jaar afgeschreven. De kapitaalslasten als gevolg van 

instandhouding hebben betrekking op de systematiek van nacalculatie. In de NHC is geen rekening 

gehouden met renovatie (wel met technische instandhouding).  

 

De hoogte van de kapitaalslast als gevolg van inventaris is gebaseerd op investeringsbedragen per 

vierkante meter. De inventaris behoort niet toe aan de NHC maar wordt wel opgenomen onder de 

kapitaalslasten als leningen zijn afgesloten voor de aanschaf.  
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4.5 De problemen in de invoeringsfase 

Door de invoering van prestatiebekostiging krijgen zorginstellingen met diverse problemen te 

maken. In deze paragraaf komen de problemen aan bod die zijn aangedragen door diverse 

organisaties gedurende de jaren voor de NHC-invoering. Deze problemen leiden tot een geleidelijke 

invoering van de NHC.  

 

4.5.1 Onder-bekostiging en over-bekostiging 

Zorginstellingen krijgen te maken met onder-bekostiging en over-bekostiging. Dit probleem 

ontstaat wanneer tekorten zich eerder voordoen dan opbrengsten. De normatieve vergoeding blijft 

gelijk, terwijl de lasten per jaar wisselen. Daarnaast is er een risico op de verwachte en de 

daadwerkelijk geleverde zorgproductie en treden winsten of verliezen op, omdat individuele 

instellingen afwijken van de uitgangspunten van de vergoedingen (MinVWS, 2005).  

 

4.5.2  Exploitatie verloop en de boekwaarde problematiek 

De afgelopen vijftien jaar werd een theoretische afschrijving van vijftig jaar op gebouwen 

gehanteerd (zie paragraaf 4.1). De renovaties werden rond het twintigste jaar uitgevoerd en 

afgeschreven in het twintigste tot veertigste jaar. Daarnaast werd elk jaar geïnvesteerd in 

instandhouding. Na het vijftigste exploitatiejaar was de boekwaarde volledig afgeschreven 

(MinVWS, 2005).  

 

De praktijk toonde aan dat deze exploitatie in weinig gevallen haalbaar was. De verandering van 

functionele eisen en de visie op zorg zijn daarvan de oorzaak. Deze eisen leiden tot vroegere en/of 

meer renovaties/nieuwbouw (MinVWS, 2005). De consequentie hiervan is dat de boekwaarden van 

de objecten in de portefeuille stijgen. In de bijlage van de nota “Transparante en Integrale 

Tarieven” wordt gesproken over het verschil tussen de werkelijke investeringen en de 

uitgangspunten van het ministerie van VWS. Intramurale zorginstellingen investeren elke tien jaar: 

een kleine renovatie in jaar tien, een grote in jaar twintig en een kleine in jaar dertig (MinVWS, 

2005). Daarnaast wordt in het veertigste in plaats van het vijftigste exploitatiejaar overgegaan tot 

nieuwbouw. Als gebouwen tot nul worden afgeschreven is er geen sprake van een 

boekwaardeprobleem. Als instellingen overgaan tot nieuwbouw ,voordat de volledige boekwaarde is 

afgeschreven, komen de restanten van de boekwaarden vaak ten laste van de nieuwbouw. Dit leidt 

tot grotere afschrijvingen, die een probleem worden op het moment dat deze hoger zijn dan de 

NHC-vergoeding.  

 

Boekwaardeproblemen ontstaan op verschillende manieren. Naast de bovenstaande situaties 

ontstaan ook boekwaardeproblemen door klimgeldleningen. In de jaren tachtig moesten er hoge 

rentes worden betaald voor leningen van kapitaal. De overheid reageerde hierop door zelf kapitaal 

beschikbaar te stellen. De rente werd opgeteld bij de boekwaarde van het vastgoed en er was 

nauwelijks sprake van aflossingen. Dit resulteerde in een stijging van de boekwaarden gedurende 

vele jaren. De overheid heeft de zorginstellingen gedwongen om deze objecten te verkopen aan 

woningcorporaties. Deze partijen hebben langdurige huurcontracten en hoge huurprijzen 

afgedwongen om de aankopen te verantwoorden. Het gaat om tientallen objecten die een grote 

financiële waarde vertegenwoordigen. De NHC is niet hoog genoeg om deze lasten te dekken 

(Bouwman-Sie, 2011).  

 

De oplossing voor de boekwaardeproblematiek is deze te financieren uit de gestegen grondprijzen 

bij nieuwbouw. Daarnaast is een versnelde afschrijving mogelijk via de compensatieregeling vaste 

activa van de NZa14 (2011b– CA-300-493). Deze regeling heeft betrekking op eigendommen (en 

                                                
14 De NZa had tot 2011 een compensatieregeling voor het omzetten van annuïtaire naar lineaire afschrijvingen.   
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financiële lease15). De NZa gaat hierbij terughoudend te werk en heeft de volgende situaties 

aangewezen die in aanmerking komen voor compensatie:  

 Bij restanten van de boekwaarde van een spookgebouw16 of in het geval van een 

leegstaand gebouw waarbij vervangende nieuwbouw is of wordt gerealiseerd;  

 Bij oude plankosten van lopende bouwprojecten die nog in gebruik worden genomen en 

vertraagd zijn op verzoek van de minister van VWS;  

 Bij verwijdering van asbest, indien dit in 2011 was opgenomen op de jaarrekening.  

 

Door de invoering van de NHC bepalen zorginstellingen zelf de uitgangspunten met betrekking tot 

de exploitatie en afschrijvingen. 

 

4.5.3  Impairment toets 

De invoering van de NHC heeft gevolgen voor de waardering van vastgoed. Doordat de hoogte van 

de vergoeding van huisvestingslasten op basis van productie wordt vastgesteld, moeten 

zorginstellingen een eventuele impairment toets doorvoeren. Impairment is de bijzondere 

waardevermindering bij de herwaardering van vastgoed. Als vastgoed op basis van de 

bedrijfswaarde in plaats van de boekwaarde gewaardeerd wordt, kan er sprake zijn van een 

waardevermindering. De toekomstige netto contante inkomsten (realiseerbare waarde) kunnen 

lager zijn dan de huidige boekwaarde. Als dat het geval is, moet er op het eigen vermogen worden 

afgeboekt. Deze realiseerbare waarde is de hoogste van indirecte en directe opbrengsten. De 

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA, 2011) concludeert dat instellingen in de 

waardering van materiële vaste activa rekening moeten houden met restwaarde, economische 

levensduur en onderbezetting. Deze aspecten kunnen leiden tot impairment.  

 

De NBA (2011) constateert tarief- en afschrijvingsrisico’s met betrekking tot de invoering van de 

NHC en de bijzondere waardeverminderingen. De tariefrisico’s ontstaan doordat de hoogte van de 

NHC fluctueert. De vergoeding is immers afhankelijk van de bezettingsgraad en het aantal ZZP’s. 

Daarnaast vormen langlopende huurcontracten een risico in verband met de afhankelijkheid om 

aanpassingen uit te voeren. Tot slot concludeert de NBA (2011) dat afschrijvingstermijnen van 

vastgoed gebaseerd moeten worden op de economische levensduur. De boekwaarden van 

vastgoed worden in de resterende economische levensduur terugverdiend. De inkomsten en 

uitgaven in deze periode bepalen de hoogte van een bijzondere waardevermindering. 

 

4.6 Toekomstige aanpassing van de NHC-vergoedingen 

De vergoedingen van rente en afschrijvingen die zijn opgenomen in de NHC, zijn gebaseerd op 

historische investeringsbedragen. Deze uitgangspunten zijn onderhevig aan verandering. De NZa 

heeft onderzocht welke uitgangspunten van de NHC voor onderhoud in aanmerking komen.  

 

De NZa (2012) adviseert het ministerie van VWS om het deel van de NHC-vergoeding, dat is 

gebaseerd op de investeringsbedragen, te herzien bij strengere eisen aan veiligheid, 

energieprestaties of eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).  

 

De vergoedingen van rente en indexering worden gedurende het invoertraject 2012 – 2018 niet 

aangepast. De uitgangspunten voor de vergoedingen van rente blijven hetzelfde en worden alleen 

aangepast met de jaarlijkse indexatie van 2,5% op het NHC-tarief. Na het invoeringstraject wordt 

de vergoeding voor rente gebaseerd op gemiddelde hoogte van de rente17. Als de gemiddelde 

                                                
15 Financiële lease: een lease-overeenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom geheel 

of nagenoeg geheel door de huurder worden gedragen (NZa, 2011b - CA-300-493). 
16 Een spookgebouw is een vastgoedobject waar een restant boekwaarde overblijft na de sloop. 
17 Rente: Het betreft de Interest Rate Swap (pijldatum 1-6-2011). De IRS is een benchmark met een algemeen 

karakter waardoor deze nauwelijks beïnvloedbaar is door zorginstellingen/banken. (Bron: NZa, 2012 – pag 28.) 
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stand over de afgelopen tien jaar met meer dan +/- 0,5% afwijkt van de huidige 5% is er volgens 

de NZa (2012) voldoende aanleiding om in overleg te treden over een eventuele aanpassing. Deze 

bandbreedte geldt ook voor de jaarlijkse indexering. De overige grondslagen van de hoogte van de 

NHC komen niet in aanmerking voor onderhoud en eventuele aanpassing.  

 

4.7 Wat houdt de stelselwijziging van de NHC in voor de V&V instellingen? 

Dit hoofdstuk sluit af met een samenvatting/conclusie die de volgende deelvraag gedeeltelijk 

beantwoordt: Wat houdt de stelselwijziging van de NHC in voor de V&V instellingen? 

 

De NHC is een productieafhankelijke vergoeding op basis van tien ZZP’s. De NHC vergoedt de 

kapitaalslasten en het onderhoud van vastgoed. In de vergoeding wordt rekening gehouden met 

leegstand, grondkosten, interim huisvesting, terreinvoorzieningen en een indexering van het tarief. 

De instellingen ontvangen geen vergoedingen voor renovaties, zoals dat in het oude regime wel het 

geval was. De invoering van de NHC betekent voor V&V instellingen dat er risico’s ontstaan. Het 

tarief kan te laag zijn ten opzichte van de kosten voor rente, aflossing/afschrijving, huurcontracten, 

onderhoud, grond, interim-huisvesting en terreinvoorzieningen. Daarnaast ontvangen instellingen 

geen vergoeding (meer) in het geval van leegstand.  

 

De NHC wordt stapsgewijs ingevoerd. Het overgangstraject begint in 2012 en duurt tot 2018. 

Gedurende deze periode ontvangen zorginstellingen een tarief dat is opgebouwd uit het gewogen 

gemiddelde van de voormalige vergoeding en de NHC-bekostiging. In 2018 is de zorginstelling 

volledig verantwoordelijk voor de kapitaalslasten en het onderhoud. Gedurende het 

invoeringstraject vervallen voor de lichte ZZP’s V&V 01/02 de NHC-vergoedingen. Dit houdt in dat 

de instellingen vanaf 2013 geen NHC ontvangen, als klanten met die ZZP-indicaties intramuraal 

verblijven. Gedurende het invoertraject krijgen instellingen te maken met diverse problemen: 

onder-/overbekostiging, boekwaardeproblemen, bijzondere waardeverminderingen en de scheiding 

van wonen en zorg (het vervallen van de NHC voor lichte ZZP’s). 

 

Een aantal kosten is afhankelijk van macro-economische ontwikkelingen, zoals de indexering van 

rente en investeringskosten waarop het tarief is gebaseerd. De hoogte van de NHC-tarieven wordt 

in de toekomst wellicht aangepast. De genormeerde uitgangspunten met betrekking tot rente, 

investeringskosten en indexering worden aan de hand van marktontwikkelingen gemonitord. Als 

deze sterk van het gemiddelde afwijken wordt tot overleg overgegaan om de tarieven te herzien.  

 

De beantwoording van deze deelvraag wordt uitgebreid door nader onderzoek dat specifiek op de 

populatie van dit onderzoek is gericht. 
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5 Strategie en tactiek 

In dit hoofdstuk wordt de literatuur toegelicht die betrekking heeft op de inhoud en totstandkoming 

van de huisvestingstrategieën. Vervolgens komen het tactische proces en de keuzes die leiden tot 

ingrepen in de vastgoedportefeuille aan bod. Er wordt gezocht naar een antwoord op de vraag wat 

de huisvestingstrategie van V&V instellingen is en op welke manier die tot stand komt. Daarnaast 

beantwoordt dit hoofdstuk de volgende deelvraag: Waaruit bestaat het tactische 

besluitvormingsproces en welke overwegingen van de V&V instellingen leiden tot keuzes om op de 

gevolgen van de NHC-invoering te anticiperen?  

  

5.1 Strategieformulering 

Het woord strategie vindt zijn oorsprong in de Griekse taal: stratos en ago. Deze begrippen 

betekenen “leger” en “richting geven” (Meulen, 2009). Een strategie omschrijft de wijze waarop 

een doel wordt bereikt en een beleid beschrijft op welke manier met het vastgoed wordt omgegaan 

(Encyclo, 2012). In dit onderzoek zijn de begrippen strategie en beleid gedefinieerd als 

respectievelijk de huisvestingstrategie en het tactisch proces om de strategie uit te voeren. De 

realisatie en monitoring van de strategie zijn in dit onderzoek geformuleerd als het operationele 

niveau en vallen gedeeltelijk buiten de afbakening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 13: Beslissingsondersteunend model Wicherink. Bewerking bron: Wicherink, 2010.  

In de literatuur komen verschillende modellen voor waarmee vastgoedstrategieën tot stand komen. 

Wicherink (2010) onderscheidt hiervoor diverse stappen18 (figuur 13). De instelling formuleert bij 

de algemene organisatiestrategie een set bijpassende vastgoedstrategieën. De vastgoedstrategieën 

ondersteunen de instelling om de organisatiestrategie te verwezenlijken. De zorginstelling vertaalt 

de vastgoedstrategie in doelstellingen en meetbare prestaties. De prestaties worden meetbaar door 

indicatoren. De instelling confronteert de indicatoren met de huidige situatie. Aan de hand van de 

confrontatie worden gewenste prestatieverbeteringen inzichtelijk. Deze constatering leidt tot 

besluiten om ingrepen te plegen in het vastgoed. De realisering en monitoring kunnen de 

aanleiding vormen om de stappen opnieuw te doorlopen. De volgende paragrafen geven inzichten 

in deze stappen. 

 

5.2 Organisatie en vastgoedstrategie 

Een vastgoedstrategie ontstaat als afgeleide van een organisatiestrategie. Wicherink (2010, pag. 

32) licht het gebruik van vastgoedstrategieën toe: “Vastgoedstrategieën (…) worden gebruikt om 

enerzijds bedrijfskundige doelstellingen te verwezenlijken en anderzijds om beslissingen over 

vastgoedingrepen te structureren.” Ramakers (2008) onderzocht de verbanden tussen organisatie- 

en vastgoedstrategieën in de zorgsector. Aan de hand van een categorisatie van 

                                                
18 Het betreft een onderzoek dat is gericht op middelgrote kantoorhoudende organisaties. 
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organisatiestrategieën is de relatie met vastgoedstrategieën gelegd. In dit onderzoek staat de 

vastgoedstrategie centraal. De koppeling van vastgoed- en organisatiestrategie is reeds uitgebreid 

onderzocht en levert geen bijdrage aan de beantwoording van de onderzoeksvragen.  

 

Ramakers (2008) heeft aan de hand van Lindolm, Gibler & Levëinen (2006) verschillende 

vastgoedstrategieën voor de zorgsector gedefinieerd. De vastgoedstrategie van zorginstellingen 

wordt gekenmerkt door een combinatie van acht verschillende thema’s. Deze geven een 

omschrijving van de wijze waarop vastgoed een bijdrage levert aan de organisatie. De toelichting 

op de strategieën is afkomstig van Lindholm (2008) en De Vries (2007) in Wicherink (2010). 

 

1. Kostenminimalisatie 

De strategie die kosten reduceert is de meest gebruikte en duidelijk meetbare vastgoedstrategie. 

Deze strategie heeft een directe invloed op de financiële prestaties van organisaties. Een te grote 

nadruk op deze strategie leidt tot het missen van kansen op de lange termijn.  

 

2. Bevorderen van innovatie  

Vastgoed levert een bijdrage aan innovatie door bijvoorbeeld domoticatoepassingen die de 

werkprocessen ondersteunen. De zorgsector heeft in toenemende mate belang bij innovatie. De 

toepassingen bieden mogelijkheden om de kwaliteit van het zorgproces te verbeteren en 

kostenbesparing te realiseren.  

 

3. Bevorderen van flexibiliteit   

Flexibiliteit levert op verschillende manieren een bijdrage aan de doelen van zorginstellingen. 

Volgens Lindholm (2008 in Wicherink, 2010) wordt flexibiliteit gerealiseerd in fysieke, functionele 

en financiële zin. De fysieke en functionele flexibiliteit hebben betrekking op de werkprocessen en 

het gebruik van vastgoed. Het vastgoed moet de zorgprocessen optimaal ondersteunen. Financiële 

flexibiliteit wordt in het geval van eigendom in verband gebracht met een hogere investering en 

lagere exploitatielasten. In huursituaties kan flexibiliteit leiden tot huurverhogingen, omdat er meer 

risico op de afname van de huisvesting ontstaat.  

 

4. Bevorderen van productiviteit 

Efficiënter en effectiever handelen komt de productiviteit ten goede. In de zorgsector leidt een 

hogere productie tot meer inkomsten. Het vastgoed van de instelling levert een bijdrage aan deze 

strategie door een juiste logistieke ondersteuning van de zorgprocessen. 

 

5. Waardevermeerdering 

Als vastgoed vanuit een financieel perspectief wordt benaderd is de waarde van belang. Deze 

strategie is gericht op de afweging tussen de waarde op lange of korte termijn. Door sale-and-

leaseback of verkoop ontstaat rendement op korte termijn. Op lange termijn kan vastgoed zowel 

direct (huurinkomsten) als indirect rendement (waardevermeerdering) opleveren. 

 

6. Bevorderen van personeelstevredenheid 

De loonskosten bepalen een groot deel van de uitgaven van zorginstellingen. Het verbeteren van 

de  werkomgeving (zowel in woon- als kantoorfuncties) kan de personeelstevredenheid vergroten. 

Het beter functioneren van personeel komt de winstgevendheid ten goede. Tevreden personeel zou 

de kwaliteit van de dienstverlening ten goede moeten komen.  

 

7. Bevorderen van marketing en verkoop 

Door deze strategie wordt op een indirecte manier een meerwaarde gerealiseerd. De zorgsector 

verkoopt een dienst aan zorgbehoevende klanten. Marketing stimuleert deze verkoop. De klanten 

komen door een juist marketingbeleid in contact met de organisatie. De klanten moeten op de 
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hoogte zijn van (de meerwaarde van) bepaalde diensten, voordat ze deze afnemen. Marketing 

beïnvloed de keuze voor een zorginstelling.  

 

8. Bevorderen van klanttevredenheid 

Ramakers (2008) onderscheidt naast het bevorderen van personeel- ook klanttevredenheid als 

vastgoedstrategie voor zorginstellingen. Deze toevoeging is tot stand gekomen naar aanleiding van 

interviews met een expertpanel uit de zorgsector. Gezien de wijzigingen in de maatschappij en de 

bekostiging van de zorgsector is deze strategie in dit onderzoek overgenomen.  

 

De diverse vastgoedstrategieën kunnen elkaar versterken en tegenwerken. Het aanbieden van een 

activiteitenruimte vergroot de klanttevredenheid maar beperkt de kostenreductie en/of flexibiliteit. 

De Vries (2007, in Wicherink, 2010) onderschrijft het belang van een zorgvuldige keuze van de 

verschillende strategieën.  

 

Er is een verschil tussen klantgerichtheid en klanttevredenheid. In dit onderzoek is klantgerichtheid 

een strategie waarmee klanttevredenheid wordt nagestreefd.  

 

5.3 Tactisch proces: van doelstelling naar ingreep 

Het tactische proces bestaat uit de stappen en besluiten die leiden tot de keuze van specifieke 

ingrepen. Er zijn diverse mogelijkheden om een strategie te vertalen tot ingrepen. Één van de 

methoden begint bij de formulering van doelstellingen en prestaties. De Balanced Score Card is een 

model dat de monitoring van prestaties mogelijk maakt. In deze paragraaf worden de formulering 

van doelstellingen en het BSC model nader toegelicht.  

 

Na de formulering van de vastgoedstrategie worden doelstellingen en indicatoren vastgesteld. Deze 

doelstellingen en indicatoren geven aanleiding tot de selectie van ingrepen in de 

vastgoedportefeuille. Doelstellingen dienen SMART te zijn geformuleerd. SMART betekent Specifiek, 

Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (Zorg en Welzijn, 2012). De confrontatie tussen 

doelen en de huidige situatie geeft inzicht in het verschil tussen de huidige en de gewenste 

prestaties van vastgoed. Door de aandachtspunten te identificeren wordt het ondernemen van 

gerichte acties mogelijk.  

 

Voor de monitoring van doelstellingen worden KPI’s en KSF’en toegepast. Dit zijn Kritische 

Prestatie-Indicatoren (KPI’s) die samenhangen met Kritische Succesfactoren (KSF’en). De KSF’en 

omschrijven meestal een gebeurtenis die belangrijk is om de doelen te behalen. De KPI’s maken de 

doelstelling meetbaar. De KPI is een reële waarde. Bij de verbetering van duurzaamheid is deze 

waarde bijvoorbeeld uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficient. De toepassing van KSF’en en 

KPI’s maken het mogelijk om de doelstellingen te meten en te monitoren (Özer, 2009). Kaplan en 

Norton beschrijven hiervoor een model dat de Balanced Scorecard (BSC) wordt genoemd. De BSC 

is een middel om kwalitatieve en kwantitatieve prestaties te monitoren en te sturen. Het model is 

bedoeld voor het behalen van langetermijndoelstellingen (Kaplan & Norton, 1996).  

 

De BSC bestaat uit verschillende onderdelen. De auteurs benoemen de aspecten financiën, 

bedrijfsprocessen, klanten en innovatie/groei als de meest belangrijk voor de monitoring van 

doelen. De BSC geeft de verschillen tussen de huidige en de gewenste situatie aan. De genoemde 

onderdelen blijken in de praktijk niet uitputtend te zijn of gedeeltelijk overbodig (Groot, 2003). De 

zorginstellingen kunnen deze uitbreiden of beperken. Het achterliggende proces is van belang. Per 

aspect moeten de doelen, initiatieven/acties, meeteenheden en prestaties worden vastgesteld. Op 

deze manier kan de zorginstelling de voortgang monitoren. De KPI’s en KSF’en zijn in dit geval 

indicatoren van zowel kwalitatieve als kwantitatieve prestaties.   
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Overige methoden worden in Lindholm (2008), De Vries (2007), De Jonge (1996) en Schoonhoven 

& Van Griensven (2008) toegelicht. Deze koppelen huisvestingsingrepen en beslissingen (thema’s) 

aan strategieën. Deze geven inzicht in de onderlinge relaties van strategieën. De gedachte is dat 

met dit inzicht een degelijke afweging kan worden gemaakt (Wicherink, 2010). Deze afwegingen 

zijn beperkt tot dertien thema’s. De zorgsector heeft niet met dezelfde thema’s en belangen te 

maken. In dit onderzoek worden daarom KPI’s en KSF’en toegelicht. 

 

5.4 Resumé huisvestingstrategie en tactiek 

Dit hoofdstuk sluit af met een samenvatting/conclusie die de twee deelvragen gedeeltelijk 

beantwoordt. De deelvragen hebben betrekking op de inhoud en de totstandkoming van de 

strategieën en tactische processen. 

 

5.4.1  Huisvestingstrategie 

Een strategie omschrijft de wijze waarop een doel wordt bereikt en een beleid definieert op welke 

manier met het vastgoed wordt omgegaan (Encyclo, 2012). Wicherink (2010) onderscheidt de 

volgende stappen waarmee een huisvestingstrategie wordt vormgegeven: 

1. Organisatiestrategie vaststellen;  

2. Set vastgoedstrategieën bepalen; 

3. Doelstellingen en meetindicatoren bepalen; 

4. Confronteren met de huidige situatie; 

5. Besluiten tot specifieke ingrepen in objecten; 

6. Realiseren en monitoring van ingrepen. 

 

De huisvestingstrategie wordt gezien als de manier waarop het vastgoed waarde toevoegt aan de 

organisatie. De huisvestingstrategieën van zorginstellingen zijn te herleiden tot acht typen 

(Ramakers, 2008; Lindolm, Gibler & Levëinen, 2006): 

1. Kosten minimalisatie; 

2. Bevorderen van innovatie; 

3. Bevorderen van flexibiliteit; 

4. Bevorderen van productiviteit; 

5. Waardevermeerdering; 

6. Bevorderen van personeelstevredenheid; 

7. Bevorderen van klanttevredenheid; 

8. Bevorderen van marketing en verkoop. 

 

In het tactische proces worden de strategieën vertaald naar daadwerkelijke ingrepen. De overgang 

tussen het strategische en operationele niveau wordt het tactische proces genoemd. 

 

5.4.2  Het tactische besluitvormingsproces 

Het tactische proces start nadat de huisvestingstrategie is vastgesteld. Doelstellingen geven een 

eerste concretisering aan een strategie. De doelstelling dient specifiek, meetbaar, acceptabel, 

realistisch en tijdgebonden te zijn. De confrontatie tussen doelen en de huidige situatie geeft 

inzicht in het verschil tussen de huidige en de gewenste prestaties van vastgoed. Instellingen 

kunnen de kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van vastgoed monitoren door het Balanced 

Score Card model van Kaplan en Norton toe te passen. Per strategie moeten de doelen, 

initiatieven/acties, meeteenheden en prestaties worden vastgesteld.  

 

De huisvestingstrategie en het tactische proces van V&V instellingen kunnen op basis van de 

bovenstaande literatuur worden vormgegeven. Deze methoden hebben geen specifieke relatie met 

de NHC-invoering. Uit nader onderzoek moet blijken op welke manier de zorgsector hiermee 

omgaat. Daarnaast dient de toepassing van de dergelijke methoden op de NHC te worden getoetst.  
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6 Dataverzameling 

De invoering en de gevolgen van de NHC worden in de literatuur vanuit diverse invalshoeken 

toegelicht. De literatuur geeft onvoldoende aanknopingspunten om de deelvragen volledig te 

beantwoorden. De gevolgen van de NHC-invoering, de huisvestingstrategie en het tactische proces 

dienen nader te worden onderzocht. In dit hoofdstuk wordt de verzameling van ontbrekende data 

toegelicht. Daarnaast wordt de steekproef beschouwd op betrouwbaarheid, validiteit en 

representativiteit.  

 

6.1 Ontbrekende data 

Naar aanleiding van de literatuurstudie blijkt dat de hoofdvraag van dit onderzoek nog niet volledig 

is te beantwoorden. Dit geldt niet voor een gedeelte van de deelvragen. De ontbrekende data 

worden aan de hand van het conceptueel model uit hoofdstuk 1 toegelicht (figuur 14). 

 

 

 

 

 
Figuur 14: Conceptueel model. 

Dit onderzoek is gericht op de gevolgen van de NHC-invoering. De invoering van de NHC wordt in 

een breed perspectief behandeld in de literatuurstudie. De gevolgen van de NHC-invoering moeten 

getoetst en aangevuld worden, om specifieke data met betrekking tot de populatie van het 

onderzoek te verkrijgen. Deze data hebben betrekking op de gevolgen van de NHC-invoering.  

 

De literatuurstudie geeft aanknopingspunten voor de totstandkoming van huisvestingstrategieën en 

het tactische proces. Daarnaast worden er acht typen vastgoedstrategieën onderscheiden. De 

typering en methodieken zijn niet specifiek voor de populatie ontwikkeld. In de literatuurstudie 

ontbreekt wat er inhoudelijk in de huisvestingstrategie of het -beleid staat en op welke manier de 

instellingen uit de populatie deze ontwikkelen. Vervolgens moet de invloed van de NHC op de 

strategie van de instelling inzichtelijk te worden. Tot slot zijn voor het tactische proces de ingrepen 

en totstandkoming van besluiten van belang. Beiden dienen te worden vastgesteld voor de 

populatie.  

 

6.2 Methode dataverzameling 

De dataverzameling vindt plaats door middel van interviews. De reden om deze methodiek toe te 

passen is dat er specifieke data nodig zijn, om de deelvragen te beantwoorden. Niet elke instelling 

heeft een beleidsdocument waarin de antwoorden staan omschreven op de vragen (of stelt de 

strategie openbaar ter beschikking). Een interview geeft de mogelijkheid om specifieke vragen te 

stellen en door te vragen op bepaalde antwoorden. Daarnaast wordt door de toepassing van 

interviews ook een indruk verkregen van het ongeschreven vastgoedbeleid.  

 

De gespreksonderwerpen van het interview sluiten aan bij het conceptueel model. De drie 

onderwerpen die in het interview aan bod komen zijn de gevolgen van de NHC, de inhoud en 

totstandkoming van de huisvestingstrategie en het tactische proces. De gevolgen van de NHC-

invoering worden verzameld door een directe vraag naar de gevolgen die de respondent ervaart.  

 

Vervolgens wordt de huisvestingstrategie van de instelling besproken. De respondent dient de 

speerpunten van de strategie en de aanpak van de geconstateerde risico’s nader toe te lichten. Het 

beleid en de strategie van instellingen kunnen onderling sterk verschillen. Daarom worden de data 

achteraf aan de hand van vastgoedstrategieën uit de literatuurstudie gegroepeerd. De instellingen 

dienen daarnaast de mogelijkheid te krijgen de vastgoedstrategieën aan te vullen. Door de 

aanvulling en afsluitende controlevragen wordt een volledig en vergelijkbaar beeld verkregen.  

 NHC- 

invoering 

 Huisvesting-

strategie 

Tactische 

proceskeuzes 
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Het interview wordt aan de hand van de onderwerpen van het conceptueel model verwerkt in een 

verslag. De respondenten moeten de verslagen goedkeuren, voordat die gepubliceerd worden.   

 

6.3 Populatie en steekproef 

De uitkomst van de onderzoeksopzet en afbakening is een populatie van 32 zorginstellingen. Deze 

instellingen zijn benaderd voor een interview. Twintig instellingen hebben aangegeven mee te 

willen werken aan het onderzoek. Deze twintig instellingen vormen de steekproef. In figuur 15 

worden de populatie en de respons weergegeven op basis van de geografische spreiding. Rode 

punaises geven de instellingen weer die niet in de steekproef zijn opgenomen.  

 
Figuur 15: Instellingen steekproef en populatie per regio. Bewerking bron: Google Earth, 2012. 

Twaalf respondenten hebben aangegeven om verschillende redenen niet mee te willen werken aan 

het onderzoek. De respondenten hadden geen interesse (door fusies en bouwprojecten), waren 

onvoldoende op de hoogte door functiewisselingen of hebben geen reactie gegeven na 

herhaaldelijk verzoek. Uit de geografische spreiding blijkt dat het zwaartepunt van zowel de 

steekproef als de populatie op de zuidelijke en westelijke regio’s ligt. De instellingen uit de 

steekproef zijn verspreid over Nederland.   

 

6.3.1  Verloop interview 

Een goede voorbereiding van het interview bespaart gesprekstijd en vormt de aanleiding tot de 

formulering van specifieke vragen. De website, de jaardocumenten en de TNO dataset zijn gebruikt 

om een indruk te verkrijgen van de algemene strategie van de organisatie. Nadat de afspraak met 

de respondent was ingepland ontving hij/zij een voorbereidingsdocument met 

achtergrondinformatie over de gespreksonderwerpen en de onderzoekopzet. In deze E-mail is de 

respondent verzocht de beleidsstukken met betrekking tot het onderzoek vooraf ter beschikking te 

stellen. In de meeste gevallen zijn die niet verstrekt omdat ze niet bestaan of niet openbaar ter 

beschikking worden gesteld. In veel gevallen bleken de documenten nodig om specifieke vragen te 

beantwoorden. In die situaties zijn de beleidsdocumenten erbij gepakt gedurende het interview, of 

heeft de respondent een inschatting gemaakt van de inhoud.   

 

Het interview begon met een korte kennismaking waarin de achtergronden van het onderzoek zijn 

toegelicht. Vervolgens zijn de doelen van het interview en de gewenste data in samenhang met het 

conceptueel model besproken. De functie en werkzaamheden van de respondent zijn belangrijk 
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voor de betrouwbaarheid van de data. Deze worden getoetst aan de eisen die in de onderzoekopzet 

zijn gesteld. Deze eigenschappen zijn bij de kennismaking vastgesteld.  

 

Na de kennismaking volgden de inhoudelijke vragen van het onderzoek. De gevolgen van de NHC-

invoering vormden de uitgangspunten van het interview. Daarna werd dieper ingegaan op de 

gevolgen die een directe relatie hebben met de huisvesting van de instelling. De manier waarop de 

instelling met deze gevolgen omgaat werd aan de hand van de huisvestingstrategie en de tactische 

processen doorgenomen. De vastgoedstrategieën uit de literatuur zijn in een later stadium 

gebruikt. Na de inhoudelijke vragen volgden enkele controlevragen. Deze hadden betrekking op de 

acht typen vastgoedstrategieën. Hiermee zijn speerpunten en onderbelichte thema’s nogmaals 

gecontroleerd. Ter afsluiting van het interview kregen de respondenten de mogelijkheid om 

aanvullingen te geven.  

 

6.3.2 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van de dataverzameling is vooral afhankelijk van de respondenten. Deze 

moeten op de hoogte zijn van de huisvestingstrategie en de manier waarop hiermee wordt 

omgegaan.  

 

De interviews hebben voornamelijk één-op-één plaatsgevonden. De functieomschrijvingen van de 

respondenten verschillen. Over het algemeen zijn managers of directeuren van de 

vastgoedafdelingen geïnterviewd. In sommige gevallen waren de respondenten lid van de Raad van 

Bestuur en belast met de vastgoedportefeuille. Een enkele instelling werd door twee medewerkers 

vertegenwoordigd. In die situaties zijn de strategische en tactische werkzaamheden verdeeld over 

twee functies. De respondenten zijn allemaal op de hoogte van en betrokken bij de totstandkoming 

van de huisvestingstrategie. Daarom wordt aangenomen dat de respondenten betrouwbare 

informatie geven. Hierbij behoren enkele aandachtspunten. Deze hebben betrekking op de 

afronding van de strategie, het renterisico en de dynamische omgeving waarin de instellingen 

actief zijn. 

 

De betrouwbaarheid van de data uit de interviews met betrekking tot de huisvestingstrategie en 

het tactische proces wordt beïnvloed door de mate waarin deze zijn vastgelegd en afgerond. In 

zeven van de twintig gevallen is de ontwikkeling van de strategie of het tactische proces nog niet 

volledig voltooid. Deze instellingen geven aan reeds een goed beeld te hebben van de speerpunten, 

indicatoren, stappen en factoren die van belang zijn voor het onderzoek.  

 

De renterisico’s zijn bij de instellingen ondergebracht in een aparte afdeling of commissie 

(treasury). In die gevallen is gesproken over de beheersmaatregelen die een (directe) relatie 

hebben met het vastgoed. Renterisico’s worden daarnaast door financiële producten beperkt. Deze 

beheersmaatregelen vallen buiten de afbakening van dit onderzoek. 

 

De interviews zijn momentopnames van zorginstellingen die actief zijn in dynamische omgevingen. 

Daarom is de tijdspanne van de interviews belangrijk. De interviews hebben allemaal 

plaatsgevonden in februari 2012. De respondenten gaven aan dat de onduidelijkheid met 

betrekking tot het overheidsbeleid een risico vormde. Het risico had betrekking op het aanpassen 

van de uitgangspunten van de NHC gedurende het invoeringstraject. Op 16 februari heeft de NZa 

hierover duidelijkheid verschaft middels een publicatie (zie paragraaf 4.6). 

 

6.3.3 Validiteit 

Naast de betrouwbaarheid is de validiteit van belang. In dit onderzoek is de validiteit van de data 

door gesprekken met koepelorganisaties en respondenten van instellingen gecontroleerd.  
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Organisatie Functie Datum 

Actiz Sr Beleidsmedewerker 30 nov 2011 

Ministerie VWS Dir. Langdurige zorg 07 dec 2011 

NZa Dir. Str. & Jur.zaken  15 dec 2011 

BNG Marktman. Gez.zorg 19 dec 2011 

ING Sr sectormanager 29 dec 2011 

Wfz Hfd beleid en int.zaken 05 jan 2012 

Carante groep Directeur huisvesting 06 jan 2012 
 
Figuur 16: Lijst met gevoerde gesprekken ter controle van validiteit data. 

In figuur 16 worden de functies van respondenten weergegeven, met wie gesprekken hebben 

plaatsgevonden over de NHC-invoering en de gevolgen daarvan. In de gesprekken kwamen diverse 

gevolgen en beleidsreacties aan de orde. In de resultaten van de dataverzameling zijn bronnen 

toegevoegd in voetnoten van de belangrijkste bevindingen uit deze gesprekken. Deze verwijzen 

naar de gespreksverslagen die zijn te vinden in bijlagen. 

 

De interviewverslagen van de instellingen uit de steekproef zijn gevalideerd door de respondenten. 

De resultaten uit hoofdstuk zeven zijn door één respondent gevalideerd. 

 

6.3.4  Representativiteit 

De representativiteit van de steekproef wordt getoetst aan de hand van de afbakeningscriteria. De 

definitie van de populatie is in hoofdstuk 1 geformuleerd. Hierin zijn de materiële vaste activa 

(MVA) en het aantal kamers van belang.  

 

 Populatie (31) Steekproef (20) 

Materiële vaste activa 100% 65,7% 

   Gemiddelde € 92.988.000 € 94.751.000 

   Range € 25.361.000 – € 163.671.000 € 25.361.000 – € 157.482.000 

   Range verschil 138.310.000 132.121.000 

Aantal kamers t.b.v. klant 100% 71,2% 

   Gemiddelde 947 stk 1.045 stk 

   Range 601-2886 stk 601-2886 stk 

   Range verschil 2.285 stk  2.285 stk 

 
Figuur 17: Representativiteit materiële vaste activa en aantal kamers. Bron data: dataset TNO, 2011. 

In figuur 17 wordt de steekproef aan de hand van gemiddelden en range (bereiken) vergeleken 

met de populatie. De verschillen tussen de steekproef en de populatie worden op deze variabelen 

in absolute waarden weergegeven. De absolute waarden van de MVA zijn afgerond op duizenden. 

De steekproef vertegenwoordigt 65,7% en 71,2% van respectievelijk de totale MVA en het aantal 

kamers van de populatie. Door het ontbreken van één bovengemiddeld grote zorginstelling in de 

steekproef worden de waarden sterk beïnvloed. Het populatiegemiddelde zonder deze stichting is 

ongeveer vijf miljoen lager19. Deze instelling is ook buiten de populatie gehouden in de waarden 

van het figuur (N=31).    

 

De steekproef en de populatie zijn evenredig verdeeld rond het gemiddelde van de variabele MVA. 

De waarden van de range en het gemiddelde van de steekproef zijn vergelijkbaar met de waarden 

van de populatie. Daarnaast worden de variabelen van het aantal kamers weergegeven. De 

steekproef vertoont dezelfde range als de populatie. De gemiddelde waarde van de steekproef ligt 

                                                
19 Het aantal kamers is in dat geval zeven stuks lager dan het gemiddelde van de populatie van 32 instellingen.  
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hoger dan de waarde van de populatie maar het verschil is gering. Aan de hand van de variabelen 

MVA en het aantal kamers wordt geconcludeerd dat de steekproef representatief is voor de 

populatie van 31 zorginstellingen.  
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7 Resultaten 

De resultaten zijn een algemene omschrijving van de antwoorden die door de instellingen zijn 

gegeven. De verzamelde data zijn geanalyseerd door middel van inhoudsanalyses in drie stappen. 

De eerste stap is een inventarisatie van de data per onderwerp. De data zijn vervolgens 

gegroepeerd aan de hand van labels die (een deel van) de inhoud omschrijven. Tot slot bepaalden 

de frequenties waarin de labels voorkwamen de mate waarin deze belangrijk zijn. Aan de hand van 

deze methode zijn de resultaten verwerkt per onderwerp. De resultaten vormen de basis voor de 

beantwoording van de deelvragen.  

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten met betrekking tot de verschillende risico’s die ontstaan naar 

aanleiding van de NHC-invoering uiteengezet (paragraaf 7.1). Daarna volgen in paragraaf 7.2 de 

speerpunten van de huisvestingstrategieën. Paragraaf 7.3 geeft de maatregelen weer, die de 

instellingen nemen naar aanleiding van de NHC-invoering. Deze paragraaf heeft betrekking op het 

strategische en het tactische niveau. Tot slot wordt in paragraaf 7.4 het tactische proces toegelicht, 

dat leidt tot ingrepen in de vastgoedportefeuille.  

 

7.1 Gevolgen van de NHC 

De respondenten ervaren diverse gevolgen naar aanleiding van de NHC-invoering. De instellingen 

hebben zowel negatieve als positieve associaties met de NHC. Deze zijn geformuleerd als risico’s 

en kansen.  

 

7.1.1  Risico’s 

De meest genoemde risico’s zijn leegstand, het vervallen van de NHC, de tarief- en renterisico’s. 

Daarvan benoemt meer dan de helft van de respondenten de eerste drie risico’s. In figuur 18 

worden de frequenties weergegeven van deze risico’s. De overige risico’s die door de respondenten 

zijn benoemd, worden in de bijlagen weergegeven (10.5 en 0). 

Figuur 18: Risico’s die ontstaan naar aanleiding van de NHC-invoering (N=20).  

1. Leegstand 

Leegstandsrisico’s hebben voornamelijk betrekking op de intramurale kamers. De factoren aan de 

hand waarvan de omvang van dit risico wordt ingeschat zijn de bezettingsgraad, de wachtlijsten, 

de ZZP-mix en de demografische ontwikkelingen.  

 

De bezettingsgraad is een direct meetbare variabele van leegstand. Deze variabele wordt over het 

algemeen uitgedrukt in het aantal bezette plaatsen of kamers van de capaciteit. De eenheid kan 

zowel een percentage of een absolute waarde zijn. Als er sprake is van wachtlijsten ontstaat er 

meer zekerheid over de toekomstige bezetting. De ZZP-mix geeft daarnaast een indicatie van het 

leegstandsrisico. Indien de ZZP-mix bestaat uit lichte ZZP’s (voornamelijk aangeduid als V&V 01 

tot 04) is de toekomstige zorgbehoefte onzeker. De behoefte van deze klanten is aan verandering 
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onderhevig. Intramuraal vastgoed wordt niet meer beschouwd als het juiste middel waarmee de 

lichte zorgdiensten worden geleverd. Indien de kwaliteit van vastgoed niet aansluit bij de wensen 

van klanten, dan kiezen zij voor andere instellingen. Daarnaast ontstaat leegstand door 

concurrerend aanbod of nieuwbouw. Als er nieuwbouw plaatsvindt in de buurt van een object 

waarbij sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod, dan heeft dat invloed op de 

wachtlijsten/bezetting. Daarom worden de leegstandsrisico’s versterkt door het niet-beschikbaar 

zijn van kapitaal. Kapitaal is belangrijk voor de (functionele) verbetering van de 

vastgoedportefeuille. 

 

In de huidige situatie ervaren alle respondenten een toenemende zorgvraag door de demografische 

ontwikkelingen. In een situatie waar meer vraag dan aanbod is, wordt het leegstandsrisico beperkt 

door de behoefte aan zorg. Ondanks dat er sprake is van een aanbiedersmarkt, treden 

leegstandsrisico’s toch op. Het leegstandsrisico is afhankelijk van de geschiktheid van het vastgoed 

voor bepaalde doelgroepen. Instellingen krijgen te maken met overcapaciteit voor klanten met 

somatische aandoeningen en/of beperkingen. Gelijktijdig ontstaat ondercapaciteit voor 

psychogeriatrische doelgroepen. Dit komt door de veranderende eisen van klanten en de aard van 

zorgverlening. Daarnaast wordt de aanpassing van de huisvesting voor andere doelgroepen om 

financiële redenen niet haalbaar geacht.  

 

2. Vervallen van NHC’s 

Het vervallen van NHC’s heeft te maken met het scheiden van wonen en zorg. Het grootste 

gedeelte van de zorginstellingen ziet de scheiding van wonen en zorg en de NHC-invoering als één 

geheel. In deze context wordt daarmee het vervallen van de NHC voor de lichte ZZP’s V&V 01 en 

02 bedoeld. De zorginstellingen ontvangen vanaf 2013 geen NHC-vergoedingen voor klanten die 

intramuraal wonen met een lichte ZZP-indicatie.  

 

 
Figuur 19: Het vervallen van de NHC. Bron data: NZa, 2011b. CA-300-494/510.   

In figuur 19 worden de NHC en de ZZP-vergoedingen weergegeven voor de ZZP’s V&V 1-1020. De 

vergoedingen die zonder de NHC overblijven bestaan uit het ZZP-tarief met eventuele toeslagen. 

De licht gekleurde NHC-vergoedingen vervallen vanaf 2013 voor de laagste ZZP’s.  

 

De zorginstellingen verwachten dat deze grens op korte termijn wordt verlegd naar ZZP V&V 04 en 

05. Het ministerie van VWS bevestigde dit voornemen in een technische briefing aan de Tweede 

Kamer (Min VWS, 2012b). Waarschijnlijk vervallen deze NHC’s vanaf 2016. De grens definieert 

                                                
20 Waarden hebben betrekking op ZZP’s zonder toelating tot behandeling en inclusief dagbesteding.  

* ZZP V&V 09 wordt van de AWBZ naar de ZvW overgeheveld en is daarom ook licht gekleurd. 
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diensten waarbij sprake is van “beschermd wonen met intensieve dementiezorg” (ZZZ, 2011 – 

pag. 1). Vanaf deze ZZP wordt de zorgbehoefte zwaarder. De zorginstellingen verwachten dat deze 

klanten niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de huur. De zekerheid met betrekking 

tot NHC-inkomsten neemt dan toe. Het onzekere overheidsbeleid is een belangrijke factor voor dit 

risico.  

 

Instellingen merken dat de indicaties voor lichte zorg verminderen. Dit leidt tot een toename van 

de ZZP’s V&V 03 en 04 en een onderbezetting in verzorgingshuizen (leegstandsrisico).  

 

Als de overheid de NHC van lichte ZZP’s niet meer vergoedt, moeten zorgbehoevende klanten huur 

betalen. Op dat moment wordt het huurrecht van kracht. In de gereguleerde huursector is sprake 

van een maximale huur. In dat geval is het Woningwaarderingsstelsel (WWS) en de 

liberalisatiegrens van toepassing. Het WWS bepaalt de maximale huurprijs die de verhuurder mag 

vragen. Op basis van een puntenstelsel bepaalt het WWS de maximale huurprijs. Deze huurprijzen 

liggen over het algemeen lager dan de werkelijke lasten van de zorginstelling21. De 

zorginfrastructuur leidt tot hogere lasten. Voor het jaar 2012 is de liberalisatiegrens € 664,66 euro 

per maand (Rijksoverheid, 2012). Huren die onder deze grenswaarde liggen komen in aanmerking 

voor huurtoeslag. Het besteedbaar inkomen en de huurtoeslag zijn belangrijke parameters voor de 

mogelijkheden van verhuur. Woningcorporaties hanteren in veel gevallen een huurprijs die onder 

de maximale waarden liggen van het WWS.22 De respondenten geven aan dat de huisvesting van 

doelgroepen met een lichte zorgbehoefte moet aansluiten bij de gereguleerde huursector.  

 

3. Tariefrisico’s  

Het tariefrisico treedt op als de lasten van de instelling hoger zijn dan de tarieven van de NHC-

vergoeding. De ZZP’s bepalen de hoogte van het NHC-tarief. De vastgoedportefeuille bevat een 

mix van diverse ZZP’s. Het tarief en de ZZP-mix bepalen de inkomsten. Door middel van het NHC 

-tarief worden investeringen terug verdiend. Het tariefrisico treedt, naast objecten in eigendom, 

ook op bij huurcomplexen. In dat geval ontstaan risico’s met betrekking tot de hoogte en de 

ontwikkeling van het NHC-tarief en de huurprijs in de toekomst. De exploitatiefase is daarvoor 

belangrijker dan de initiële investering. Het tariefrisico hangt sterk samen met de zorgbehoefte, de 

zorginkoop en de levensduur van het vastgoed. 

 

Er is sprake van een schommelende zorgvraag met pieken en dalen. De dagen waarin minder 

behoefte is aan specifieke zorg worden gecompenseerd door extra zorgproductie op andere dagen. 

Om de piekbelastingen in de productie op te kunnen vangen, moet er fysieke ruimte aanwezig zijn. 

Deze zorgproductie wordt pas vergoed als er ook sprake is van budgettaire ruimte. De productie 

van zorg vertoont een sterke samenhang met de zorginkoopafspraken tussen zorgaanbieder en 

zorgkantoor/verzekeraar. Hierin zijn productievolumes (en in de toekomst ook tarieven) 

overeengekomen. Een hogere productie komt niet direct in aanmerking voor vergoeding.  

 

Vier van de twintig instellingen ervaren tariefrisico’s met betrekking tot de 

onderhandelingsmogelijkheden in 2018. Er heerst veel onduidelijkheid over de beoordeling en de 

rol van vastgoed binnen de zorginkoop. In het algemeen wordt aangenomen dat de huidige 

tarieven maximumtarieven zijn. Het is aannemelijk dat verzekeraars voor verouderd vastgoed 

minder over hebben dan voor nieuwe objecten.22 De NHC-tarieven worden onderhandelbaar vanaf 

2018.  

 

Het tariefrisico hangt ook samen met de levensduur van vastgoed. Door de NHC-invoering worden 

de zorginstellingen verantwoordelijk voor de aflossing van de leningen voor vastgoed. Indien te 

                                                
21 Actiz (2011) bevestigt deze constatering.  
22 NZa (2011c) bevestigt deze constateringen. 



 

Vastgoed (ver)zorgen  

53/91 

weinig productie wordt gerealiseerd moeten instellingen bijzondere waardeverminderingen 

doorvoeren. De afboeking van waarde vindt plaats als de huidige boekwaarden hoger zijn dan de 

netto contante inkomsten (die onder andere afhankelijk zijn van de NHC-tarieven en 

productievolumen). De lasten die de instellingen hebben, kunnen hoger zijn dan de normatieve 

investeringen waarop de NHC is gebaseerd. In dat geval ontstaan er financiële tekorten. De 

instellingen bepalen het aantal jaren waarin wordt afgeschreven. Een gebruiksduur van veertig jaar 

leidt tot een lagere afschrijvingslast dan dertigjarig gebruik dat met dezelfde investering is 

gerealiseerd. De hoogte van het NHC-tarief en de omvang van de investering bepalen in welke 

mate afschrijvingen/aflossingen mogelijk zijn. 

 

4. Renterisico’s 

De renterisico’s hebben betrekking op een onderdeel van de NHC-vergoeding. Dit onderdeel is 

gebaseerd op een genormeerde investering met een rentepercentage van 5%. In het verleden 

werden leningen afgesloten die nauwelijks risico-opslagen bevatten. Door het ontstaan van risico’s 

zijn deze percentages niet meer haalbaar. Een middel om risico’s te beperken is het afsluiten van 

een geborgde lening. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector staat dan garant voor (een deel van) 

de lening.23  

 

De rente is aan verandering onderhevig. Op de kapitaalmarkten is de rente eerder ongelijk dan 

gelijk aan de normering. Bij het vervallen van de rentevaste periode kan de rente hoger worden 

dan de huidige vergoedingen. De aanpassingen van de rentevergoeding aan de marktrente is een 

risico voor de instellingen. De NZa heeft in februari 2012 duidelijkheid gegeven over de eventuele 

aanpassing van de parameters van de NHC. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 4.6.  

 

De solvabiliteit en liquiditeit zijn belangrijke indicatoren voor de vermogenspositie van instellingen. 

De vermogenspositie bepaalt volgens de respondenten het risico voor financiers op het 

terugbetalen van de rente en aflossingen.24  

 

7.1.2  Kansen 

De kansen van de NHC zijn gelegen bij lasten die lager zijn dan de NHC-vergoeding. Indien dat het 

geval is, ontstaat vrijheid om zelf keuzes te maken. Deze keuzes hebben betrekking op de 

besteding van kapitaal aan en het realiseren van kwaliteit voor klanten.   

 

De impact van de NHC-invoering is positief op portefeuilleniveau. De waarde die met de impact 

wordt bedoeld is de Netto Contante Waarde (NCW) van de toekomstige kasstromen. De NCW van 

de kasstromen moet uitwijzen of de NHC-vergoeding voldoet. Deze waarde wordt aan de hand van 

kasstromen in de resterende gebruiksduur vastgesteld. Alle inkomsten en uitgaven bepalen de 

impact. Deze impact wordt per object berekend zodat een overzicht op portefeuilleniveau ontstaat. 

Op objectniveau constateren de instellingen zowel overschotten als tekorten. De tekorten en 

overschotten verevenen in het geval van grotere en gedifferentieerde vastgoedportefeuilles. In 

deze berekeningen houden de instellingen rekening met scenario’s. Deze hebben betrekking op de 

parameters leegstand, ZZP-mix en bijbehorende tarieven, de mate waarin het scheiden van wonen 

en zorg wordt doorgevoerd en de parameter indexering.  

 

Naast de mogelijkheid om te verevenen zijn er diverse succesfactoren benoemd. Als de 

succesfactoren optreden, leiden die tot lagere lasten ten opzichte van de NHC-vergoeding. De 

volgende succesfactoren zijn benoemd: datering en gespreide vervanging van vastgoed, de lage 

marktrente, een hoge zorgproductie en de versnelde afschrijving van boekwaarden. 

 

                                                
23

 Zie ook het verslag met het Wfz, 2012. 
24 De BNG (2011b) en de ING (2011) vullen deze aspecten aan. Zie daarnaast paragraaf 3.4. 
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Door afschrijvingen en datering van het vastgoed ontbreken de financiële tekorten uit de eerste 

exploitatiejaren. In die gevallen ontvangen instellingen vanaf 2012 een NHC-budget dat is 

gebaseerd op nieuwbouwwaarden, terwijl de lasten zijn teruggebracht. Daarnaast leidt de 

gespreide vervanging van vastgoed tot een betere verevening van lasten per tijdseenheid. De NCW 

van toekomstige uitgaven zijn lager dan dezelfde uitgaven in de huidige situatie25. In de eerste 

plaats kan het uitstellen van investeringen kosten besparen. Ten tweede ontstaat er schade door 

het uitstellen van noodzakelijke investeringen. Ten derde geven enkele instellingen aan dat er 

momenteel sprake is van lage kapitaalslasten als gevolg van een lage marktrente. Ten vierde 

noemen de instellingen de zorgproductie als succesfactor. De zorgproductie is in meerdere gevallen 

hoger dan 97% van de capaciteit. Hierdoor worden extra inkomsten geproduceerd ten opzichte van 

de NHC-vergoeding, die is gebaseerd op 3% leegstand. Tot slot wordt de versnelde afschrijving van 

boekwaarden aangedragen als succesfactor. De versnelde afschrijving van boekwaarden heeft een 

bijdrage geleverd aan de huidige verhouding tussen lasten en NHC-inkomsten (zie NZa regeling in 

paragraaf 4.5).  

 

De instellingen wenden de overschotten van de NHC aan voor de zorgexploitatie, reserveringen en 

nieuwe bouwprojecten.  

 

7.1.3  Resumé gevolgen van de NHC 

De meest genoemde risico’s zijn leegstand, het vervallen van de NHC, de tarief- en renterisico’s. 

Per risico zijn diverse factoren en variabelen van belang (figuur 20). Deze hangen samen met de 

kans van optreden, de impact en de beïnvloedbaarheid van het risico. De factoren en variabelen 

worden gekenmerkt als Kritische Prestatie Indicator (KPI) of Kritische Succes Factor (KSF)26. In het 

geval van een KSF wordt met een plus of min aangegeven op welke manier deze het risico 

respectievelijk versterkt of beperkt. De risico’s en bijbehorende factoren worden in de 

huisvestingstrategie en tactiek nader toegelicht.  

 

Factoren / Variabelen KPI / KPF 

 

Factoren / Variabelen KPI / KPF 

         
Leegstandsrisico's   

 

Tariefrisico's   

Wachtlijsten KPI 

 

ZZP-mix en productie NHC’s KPI 

Bezettingsgraad KPI 

 

Inkoop 2018 / korting op tarief KPI 

ZZP-mix t.b.v. functionaliteit KPI 

 

Aflossing en levensduur KPI 

Demografie KSF - 

 

Ontbreken budgettaire ruimte KSF + 

Beschikbaarheid kapitaal KSF + 

 

Aanwezigheid fysieke ruimte KSF - 

Vervallen NHC's   

 

Renterisico’s   

ZZP-mix KPI 

 

Percentage, looptijd en spreiding KPI 

Besteedbaar inkomen KPI 

 

Liquiditeit / Solvabiliteit KPI 

Afhankelijkheid van ZZP-indicaties KSF + 

 

Aanpassingen rentevergoeding  KSF + 

Onzekerheid overheidsbeleid KSF + 

 

Afhankelijkheid kapitaalmarkten KSF + 

Huur(recht) KSF + 

    
Figuur 20: Overzicht factoren en variabelen per risico.  

 

                                                
25 Beknopte theorie: Dit jaar € 100,- sparen met een rente van 2% om volgend jaar  € 102,- euro te investeren 

t.o.v. dit jaar € 102 euro investeren (waarbij geen rekening is gehouden met inflatie). 
26 Zie paragraaf 5.3 voor nadere informatie over KPI’s en KSF’en. 
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7.2 Huisvestingstrategie 

De huisvestingstrategie is een vervolg van de (verplichte) Lange Termijn Huisvestingsplannen 

(LTHP’s). In de LTHP’s werden de facilitaire en technische investeringen, zoals onderhoud en 

instandhouding, ingepland. De nadruk lag daarbij op functionele en technische verbeteringen van 

het vastgoed. De LTHP was oorspronkelijk een middel om verantwoording aan de overheid af te 

leggen. De LTHP maakte onder andere de besteding van collectieve middelen en de financiële 

planning inzichtelijk (Van Bergenhenegouwen & Zenderen, 2002).  

 

De huisvestingstrategie is een omschrijving van een financieel haalbare afstemming tussen de 

huidige huisvesting en de toekomstige zorgbehoefte. Het betreft in elk geval de periode 2012 tot 

2018, maar is vaak ook voor een langere termijn van toepassing. Tot slot zijn de ingrepen die uit 

de strategie volgen voor de resterende levensduur van de objecten financieel haalbaar.  

 

Het verschuiven van de nadruk van operationeel naar strategisch niveau dragen de respondenten 

aan als het fundamentele verschil tussen de LTHP en de huisvestingstrategie. De instellingen 

verkrijgen meer inzichten in belangrijke factoren en variabelen van de gehele vastgoedportefeuille. 

Voorheen lag de nadruk van investeringsvraagstukken op individuele objecten in plaats van op de 

gehele portefeuille. Daarnaast is de ontwikkeling van een centraal beleid om de ingrepen in 

objecten aan te sturen van belang. De LTHP werd opgesteld ter verantwoording aan de overheid, 

terwijl de strategie momenteel als sturingsinstrument wordt gebruikt. De LTHP verdwijnt niet 

volledig. De planning van bouwprojecten blijft belangrijk voor de financieringsbehoefte en de 

uitvoeringscapaciteit van de instellingen. De LTHP wordt een onderdeel van de strategie.  

 

In deze paragraaf worden de resultaten toegelicht van de dataverzameling, die betrekking hebben 

op de inhoud en totstandkoming van de huisvestingstrategie. 

 

7.2.1  Aanleiding  

De fungerende huisvestingstrategie is voor het eerst opgesteld, nadat duidelijk werd dat de NHC 

werd ingevoerd. Na de bekendmaking van de NHC-tarieven in 2011 hebben enkele instellingen de 

strategie en de gewenste ingrepen opnieuw financieel doorgerekend. De NHC-invoering is de 

algemene aanleiding om een vastgoedstrategie te ontwikkelen. De aanleiding wordt door acht van 

de twintig instellingen direct aan de NHC-invoering gerelateerd. Vijf van de twintig instellingen 

geven aan dat de strategie anticipeert op alle interne en externe ontwikkelingen in de 

zorgomgeving. Zeven instellingen geven aan dat de NHC-invoering een belangrijke prikkel is voor 

de ontwikkeling van de strategie, maar geven daarbij een nuance aan. Deze instellingen geven aan 

dat de veranderende wensen van klanten en de wijzigende regelgeving de belangrijkste aanleiding 

is naast de NHC-invoering.  

 

7.2.2  Speerpunten van de huisvestingstrategie 

De instellingen hebben de speerpunten benoemd die de huisvestingstrategie omschrijven. De 

antwoorden zijn aan de hand van een inhoudsanalyse toegewezen aan de volgende labels: 

klantgerichtheid, flexibiliteit en productiviteit.  

 

De instellingen geven aan klanttevredenheid na te streven. Indien klanten intramuraal verblijven 

vinden zij persoonlijke aandacht, de woonomgeving en de maaltijden belangrijker dan de 

zorgverlening. Zorg vormt de aanleiding tot het verblijf, maar is een noodzakelijke bijzaak. 

Intramuraal vastgoed moet daarom zoveel mogelijk op genormaliseerd wonen lijken. De match 

tussen vraag en aanbod wordt belangrijker dan voorheen. Dit leidt tot een verzwaring van de ZZP-

mix in intramuraal vastgoed, met meer en andere zorgverlening als gevolg. De instellingen 

verwachten een toename in psychogeriatrische zorgverlening. De doelgroep waarbij de zorg van 

psychogeriatrische aard is, wordt in kleinschalige groepswoningen verpleegd. De somatische zorg 
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wordt in de toekomst vaker in thuissituaties aangeboden. De behoeften van klanten staan centraal 

in deze strategie. 

 

Door de verzwaring van de zorgbehoefte worden er hogere eisen gesteld aan het vastgoed. Deze 

hogere eisen hebben betrekking op specifieke voorzieningen ter ondersteuning van de 

zorgverlening. In tegenstelling tot de specialisatie van de zorg, wordt het vastgoed juist flexibel. 

Klanten die verblijven in groepswoningen krijgen bij voorkeur meer privéruimte en eigen sanitair, 

met een eventuele gezamenlijke woonkamer. De doelgroepen met zowel een somatische als een 

psychogeriatrische aard moeten in het vastgoed kunnen verblijven. Dit betekent een toename van 

zowel de kwaliteit als de flexibiliteit van het vastgoed.  

 

Naast de klantgerichtheid en flexibiliteit zijn de financiële prestaties van het vastgoed belangrijk. 

Door de verschuiving van de verantwoordelijkheid van de overheid naar de zorginstellingen 

ontstaat een behoefte aan productief en efficiënt vastgoed. De vastgoedexploitatie dient gelden op 

te brengen. Deze wenden de instellingen aan voor de algemene doelstellingen van de organisatie. 

De vastgoedexploitatie hangt sterk samen met de exploitatie van de zorgverlening. Een positief 

resultaat op de vastgoedexploitatie is niet per definitie voldoende om een negatieve zorgexploitatie 

te compenseren.  

 

De gevolgen van de NHC voor de huisvestingstrategie zijn onderzocht aan de hand van acht typen 

vastgoedstrategieën (zie paragraaf 5.2). Na afloop van het interview is aan de respondent 

gevraagd een indruk te geven van de vastgoedstrategie aan de hand van de acht typen. Daarbij 

waren drie aspecten van belang. De respondenten hebben de situaties van vóór de invoering van 

de NHC, de huidige situatie en de invloed van de NHC-invoering hieraan gerelateerd. Door de mate 

waarin een strategie kenmerkend is voor de instelling ontstaat een profiel van de 

vastgoedstrategie. In de bijlage 10.6 is per instelling weergegeven welke antwoorden zijn gegeven. 

 

In figuur 21 worden de wijzigingen in de vastgoedstrategieprofielen naar aanleiding van de NHC-

invoering weergegeven als gestapelde kolommen. Hierin zijn de aantallen instellingen (y-as) 

weergegeven die de scores kenmerkend of zeer kenmerkend aan de verschillende 

huisvestingstrategieën hebben verbonden (x-as). In blauw en rood worden de situaties 

weergegeven van respectievelijk de situatie vóór de NHC-invoering en de toename naar aanleiding 

van de NHC.  

Figuur 21: Toegenomen belangen per strategie door NHC (N=15).27 

                                                
27 Één respondent was onvoldoende op de hoogte van de situatie voor de NHC-invoering. Vier respondenten 

hebben de scores niet (volledig) ingevuld. Het betreffen resultaten uit controlevragen (zie paragraaf 6.2). 
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De speerpunten voor de NHC-invoering (blauw) bestonden uit het bevorderen van 

personeelstevredenheid, productiviteit en klanttevredenheid. In de situatie na de NHC-invoering 

zijn dat de speerpunten klanttevredenheid, productiviteit, marketing/verkoop en flexibiliteit. 

Instellingen waren voor de NHC-invoering niet op andere speerpunten gericht dan in de huidige 

situatie. De zorginstellingen zagen bijvoorbeeld het belang bij de klantgerichtheid al langer in. Het 

gevolg van de NHC voor de speerpunten van de vastgoedstrategie is, dat de belangen van de 

instelling bij de vastgoedstrategieën kostenminimalisatie, innovatie, flexibiliteit, productiviteit, 

waardevermeerdering, klanttevredenheid en marketing toenemen. Daarnaast ontstaan 

verschuivingen in de orde van de speerpunten.  

 

Een opvallende uitkomst is dat klanttevredenheid voorheen minder kenmerkend was voor de 

strategie dan personeelstevredenheid. De logistieke werkprocessen van personeel waren bepalend 

voor de structuur van het gebouw. Het vastgoed moest de werkprocessen ondersteunen. De figuur 

vertoont in de huidige situatie een afname van het belang bij het speerpunt 

personeelstevredenheid. Deze strategie heeft plaatsgemaakt voor een sterke toename van 

klantgerichtheid en productiviteit. Waardevermeerdering is voor de NHC-invoering niet genoemd 

als kenmerkende strategie. De instellingen kregen voorheen geen financiële prikkel om deze 

strategie te gelde te maken.  

 

Het profiel van de algemene vastgoedstrategie wordt in dit onderzoek gekenmerkt door flexibiliteit, 

productiviteit, klantgerichtheid en marketing. Deze zijn door de respondenten aangewezen als 

profielwijzigingen die het sterkst door de NHC-invoering zijn toegenomen. Deze speerpunten 

komen overeen met de speerpunten die de respondenten zelf benoemen.  

 

De instellingen hebben in enkele gevallen aangegeven dat de acht vastgoedstrategieën nog niet 

compleet waren. Volgens twee instellingen kan duurzaamheid onvoldoende worden ondergebracht 

in de huidige vastgoedstrategieën. Tot slot is de cultuurverandering van de organisatie als 

vastgoedstrategie door één instelling genoemd.  

 

7.2.3  Totstandkoming huisvestingstrategie 

De huisvestingstrategie is de uitkomst van een proces waarin analyseren, onderzoeken en 

besluiten centraal staan. De stappen die instellingen nemen verschillen sterk van begin tot eind. De 

algemene stappen om een huisvestingstrategie te ontwikkelen bestaan uit een analyse van de 

vastgoedportefeuille en de zorgbehoefte, een confrontatie van de gewenste en de huidige situatie 

en de besluiten tot ingrepen. In deze paragraaf worden de stappen inhoudelijk toegelicht.  

 

1. Portefeuille analyse 

De portefeuille analyse bevat verschillende variabelen en factoren. Deze verschillen in de 

(in)directe wijze waarop waarden worden toegekend. Sommige variabelen zijn direct meetbaar, 

zoals leegstand of NHC-inkomsten. Andere zijn indirect meetbaar in verschillende variabelen, zoals 

de zorggeschiktheid. In figuur 22 worden de labels weergegeven en de aantallen waarin deze zijn 

genoemd door de instellingen. De belangrijkste variabelen zijn gerelateerd aan de exploitatie 

(leegstand, inkomsten/uitgaven, beheer en onderhoud), de functionaliteit (m2 privéruimte, de 

zorggeschiktheid, sanitair), de ZZP-mix en de financiële waardering van vastgoed. 

 

De meeste labels zijn variabelen die direct gemeten kunnen worden. De leegstand, 

inkomsten/uitgaven, kosten van beheer en onderhoud, de hoeveelheid privéruimte, de 

aanwezigheid van eigen sanitair, de ZZP-mix en de waardering/afschrijving van vastgoed zijn de 

belangrijkste variabelen.   
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Figuur 22: Aantal instellingen per label t.b.v. portefeuille analyse. (N=20) 

 

Zorggeschiktheid is een abstracter begrip. Het is een factor die een maat weergeeft waarin het 

vastgoed de zorgverlening kan faciliteren. Dit wordt ook wel de functionaliteit van het vastgoed 

genoemd. De variabelen zijn zeer divers en overlappen in sommige gevallen met andere labels. De 

zorggeschiktheid wordt voornamelijk gemeten aan de hand van de vrije ruimte en doorgang van 

verblijfsruimte, toegangswegen, activiteitenruimte en sanitair. Deze moeten groot genoeg zijn om 

draaicirkels van rolstoelen en eventuele brancards mogelijk te maken. Sanitair is daarbij specifiek 

belangrijk. Te weinig ruimte in sanitair kan minder mobiele klanten beperken waardoor meer 

personele inzet nodig is. Minder mobiliteit staat gelijk aan hogere eisen aan de ruimtelijke opzet 

van vastgoed. Daarnaast worden de hoeveelheid priveruimte, het aantal kamers, de groepsomvang 

en de beschikbaarheid van sanitair aangedragen als belangrijke variabelen om de zorggeschiktheid 

meetbaar te maken. De labels privéruimte, zorggeschiktheid en sanitair kunnen gezamenlijk als 

functionaliteit worden benoemd.  

 

De labels hebben betrekking op statische of dynamische eigenschappen van vastgoed. De statische 

eigenschappen van vastgoed hebben betrekking op de privéruimte, zorggeschiktheid en sanitair. 

Dit zijn de labels die de functionaliteit van een gebouw beschrijven. Deze variabelen veranderen 

niet zonder fysieke ingrepen, terwijl dynamische variabelen continu aan verandering onderhevig 

zijn. De dynamische labels zijn de leegstand, de inkomsten en uitgaven (ook beheer en 

onderhoud), de ZZP-mix en de waardering van het vastgoed.  

 

De dynamische labels zijn interessant voor (continue) monitoring van het vastgoed. De statische 

labels zijn voor het bepalen van kenmerken van de huidige situatie. De statische en dynamische 

labels worden respectievelijk 57 en 59 keer genoemd door de instellingen. De instellingen richten 

zich in deze anlayses op labels die zowel voor de monitoring als de huidige situatie van het 

vastgoed gebruikt worden.  

 

In de jaardocumenten van zorginstellingen worden al verschillende data opgenomen die betrekking 

hebben op de vastgoedportefeuilles. De data bestaan onder andere uit het aantal locaties, 

onderhouds- en energiekosten, uitgaven aan huur en lease, de capaciteitsbezetting, de materiële 

vaste activa, afschrijvingen, boekwaarden en het aantal kamers met één tot zes bedden (TNO, 

2011). De waarden worden op concern- en objectniveau opgegeven. De energiekosten vallen 

buiten de NHC-vergoeding en lijken onbelangrijk voor de huisvestingsanalyse. De uitgaven aan 

huur en lease zijn door een paar instellingen genoemd. Het aantal kamers behoort in dit geval toe 

aan de functionaliteit van het vastgoed. De overige aspecten komen direct terug in de portefeuille 

analyse.  
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2. Analyse van zorgbehoefte 

Naast de huidige situatie van het aanbod is de vraagzijde van belang. De zorginstellingen 

analyseren de zorgbehoefte op zowel kwalitatieve als kwantitatieve eigenschappen. Het betreft dan 

vaak zeer uitgebreide kennis die betrekking heeft op zowel de huisvesting als de zorgverlening.  

 

De kwantitatieve analyse bepaalt de omvang van de zorgbehoefte. Deze wordt vastgesteld aan de 

hand van demografische prognoses en prevalentie-indexen. De ontwikkeling van de gemiddelde 

leeftijd en leeftijdsverwachting worden per geografisch deelgebied bepaald of ingeschat. Deze 

waarden worden aan de hand van een prevalentie-index gekoppeld aan een zorgbehoefte per ZZP. 

De prevalentie-index is een kengetal dat het voorkomen van specifieke aandoeningen of 

beperkingen weergeeft. De prevalentie van bijvoorbeeld dementie, wordt geschat op zes van de 

duizend vrouwen (MinVWS, 2012a).  

 

Naast de kwantitatieve analyse geeft kwalitatief onderzoek nader inzicht in de zorgbehoeften. De 

kwalitatieve analyses hebben betrekking op leefstijlen, cultuur en de wensen/eigenschappen van 

doelgroepen. Dit geeft inzicht in diverse typen klanten. Specifieke doelgroepen maken bijvoorbeeld 

meer gebruik van mantelzorg, waardoor de toekomstige zorgbehoefte wordt beïnvloed. Door 

analyses van de leefstijlen en culturen worden de specifieke wensen van doelgroepen bepaald. Aan 

de hand daarvan wordt de prevalentie eventueel bijgesteld. Voor het vaststellen van de 

vastgoedstrategie zijn de belangrijkste variabelen en factoren van deze analyse het inkomen, de 

typologie van de woningmarkt en de mobiliteit van de doelgroep. Het besteedbaar inkomen kan via 

het Centraal Bureau voor de Statistiek op lokaal niveau worden vastgesteld. De typologie van de 

lokale woningmarkt wordt gekenmerkt door de gemiddelde m2 prijs van koop- en/of huurwoningen, 

de dichtheid en de wel/niet grondgebondenheid van de woningen. De mobiliteit van doelgroepen is 

een factor die inzicht geeft in de benodigde specificiteit van het vastgoed per ZZP. Een lichte ZZP 

behoeft nauwelijks specifieke voorzieningen terwijl zware ZZP’s vragen om speciale voorzieningen. 

Daarvan is de mate waarin het sanitair toegankelijk is voor rolstoelen en brancards het meest 

belangrijk. Daarnaast zijn de gelijkvloerse, vrije doorgang in de liften, gangen en drempels van 

belang. De bepaling van de gewenste specificiteit per doelgroep is afhankelijk van een inschatting. 

De zwaarste eisen van specifieke doelgroepen bepalen de mate waarin de doelgroepen 

uitwisselbaar zijn. 

 

 3.  Confrontatie  

Door de confrontatiefase wordt de huidige en de gewenste situatie inzichtelijk. De instelling 

overbrugt een verschil door maatregelen en ingrepen. De respondenten geven aan op verschillende 

manieren confrontaties uit te voeren. De eigenschappen van objecten in de portefeuille worden 

geconfronteerd met doelstellingen en de zorgbehoefte.  

 

Indien het huidige aanbod (huisvesting) en de toekomstige zorgbehoefte zijn vastgesteld, geeft 

een confrontatie inzicht in de (mis)match. De belangrijkste confrontaties vinden plaats tussen de 

huidige huisvesting en de huidige en toekomstige zorgbehoefte. Bij een mismatch tussen het 

huidige aanbod en de huidige vraag zijn op korte termijn maatregelen gewenst. Het huidige 

aanbod en de toekomstige vraag kunnen ook verschillen. De instelling kan op deze mismatch 

anticiperen. De huisvestingstrategie wordt voornamelijk op deze confrontatie gericht. De variabelen 

van deze confrontatie hebben voornamelijk betrekking op de variabelen uit de analyse van de 

portefeuille en de zorgbehoefte. Ook kunnen er doelstellingen ontstaan uit de visie op zorg. Een 

voorbeeld daarvan is: “Iedereen een eigen voordeur”.28  

 

De belangrijkste doelstellingen die uit de vastgoedportefeuille analyse komen zijn de balans tussen 

inkomsten en uitgaven, de financiële waarde van het vastgoed en de functionaliteit.  

                                                
28 Zie verslag interview met instelling 18, in bijlage 10.7. 
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De meest voorkomende doelstelling is dat de uitgaven overeen moeten komen met de inkomsten. 

In sommige gevallen worden de uitgaven van de NHC expliciet gemaximaliseerd in percentages 

met betrekking tot kapitaalslasten, instandhouding, renovaties, onderhoud, overhead en 

interimhuisvesting. Een aantal instellingen stelt het doel om daarnaast een bepaald percentage van 

de inkomsten over te houden ten behoeve van de risicoreservering of rendementsdoelstellingen. In 

die gevallen worden de uitgaven in percentages omgerekend en ontstaat een vergelijking van de 

objecten in de portefeuille.29 

 

De financiële waarde beschrijft een verkoop-, bedrijfs- of boekwaarde. De zorginstellingen 

onderzoeken in de huisvestingstrategie of de objecten onder een grenswaarde presteren. De 

verkoopwaarde is gericht op de prijs die bij het afstoten van vastgoed wordt gerealiseerd. De 

bedrijfswaarde wordt aan de hand van de NCW methode berekend en de boekwaarde is de 

uitkomst van de investeringen minus de afschrijvingen. Enkele instellingen gebruiken combinaties 

van de bedrijfs- en boekwaarde. In dat geval moeten deze bij voorkeur gelijkwaardig zijn. 

 

De functionaliteit van huisvesting definieert in hoeverre het vastgoed kan worden aangewend voor 

de zorgverlening ten behoeve van specifieke doelgroepen. De functionaliteit is een factor die 

betrekking heeft op de variabelen vierkante meter privéruimte, draaicirkels bij rolstoelgebruik, 

gangbreedtes, liften, drempels en de aanwezigheid van eigen sanitair en eventuele 

meerpersoonskamers.  

 

Uit de analyse van de zorgbehoefte, zijn de ZZP-mix en bezetting de belangrijkste bronnen voor 

doelstellingen die gebruikt worden in de confrontatiefase.  

 

Een indicatie van de zorgbehoefte per object kan als een mix van ZZP’s (absoluut of relatief) 

worden weergegeven. Dit beschrijft de huidige en toekomstige zorgbehoefte. Als de ZZP-mix licht 

is, treden in de toekomst risico’s op die betrekking hebben op het vervallen van de NHC. Daarnaast 

is de bezetting van de capaciteit van belang. De wachtlijsten, leegstand, capaciteit en de 

doorlooptijd zijn de belangrijkste variabelen voor de bepaling van de toekomstige 

capaciteitsbezetting. Leegstand in de capaciteit leidt tot financiële tekorten.  

 

In het geval dat objecten buiten de doelstelling presteren wordt de oorzaak achterhaald en volgen 

maatregelen. In het geval van dynamische factoren en variabelen worden bandbreedtes 

gehanteerd en vindt verevening plaats tussen tekorten en overschotten. In het geval van statische 

factoren bepaalt de urgentie van een factor de mogelijkheden om te verevenen. Als de instelling 

veel belang hecht aan bijvoorbeeld de afbouw van meerpersoonskamers, komt een winstgevend 

object alsnog voor maatregelen in aanmerking.  

 

4. Besluiten ingrepen 

Aan de hand van de verschillen tussen de gewenste en de huidige situatie worden besluiten 

genomen die betrekking hebben op ingrepen in de portefeuille. Deze besluiten vormen samen met 

de financiële haalbaarheid (op basis van de NCW methode) over het algemeen het sluitstuk van de 

strategieformulering. De totstandkoming van besluiten tot ingrepen komen aan bod in het tactische 

proces. 

 

7.3  Beheersing van risico’s 

In de interviews is aan de instellingen gevraagd op welke manier de instellingen de grootste risico’s 

beheersen. De instellingen kiezen voor bepaalde beheersmaatregelen die in deze paragraaf per 

                                                
29 Bijvoorbeeld: 70% kapitaalslasten, 15% instandhouding, 5% overhead, 5% interimhuisvesting en 5% voor 

rendementsdoelstellingen en risicoreserveringen. 
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risico worden toegelicht. De grootste risico’s zijn leegstand, het vervallen van de NHC, de tarief- en 

het renterisico. Deze zijn in paragraaf 7.1 toegelicht.  

 

1. Leegstand 

Leegstandsrisico’s treden op verschillende manieren op. De beheersing van dit risico is gericht op 

de capaciteit van de verblijfsruimte, kantoorruimte of activiteitenruimte, mutaties in 

verblijfsruimte, schuifruimte in de portefeuille, alternatieve aanwendbaarheid van vastgoed en het 

imago van de zorginstelling.   

 

Leegstand is een gevolg van twee factoren. Enerzijds is de vraagzijde van belang en anderzijds de 

capaciteit. Een kraptebeleid beperkt het risico, maar beperkt ook de mogelijkheid om extra zorg te 

produceren. In een kraptebeleid wordt een bewust lagere capaciteit gerealiseerd ten opzichte van 

de behoefte. Het ontbreken van geschikt personeel is daarbij een belangrijke drijfveer.  

 

Leegstand komt ook voor in activiteiten- en kantoorruimtes. Verhuur van ruimtes aan publieke en 

private partijen leidt tot extra inkomsten. De leegstandsrisico’s worden dan beheerst door 

langjarige huurovereenkomsten af te sluiten, antecedentenonderzoek naar kredietwaardigheid uit 

te voeren en een opzeggingstermijn te hanteren. De beperkte omvang van dergelijke functies ten 

opzichte van woonfuncties zorgt voor een lagere prioritering van het risico in activiteitenruimtes. 

Dit geldt ook voor kantoorfuncties.  

 

Een snelle doorstroming van klanten bij mutaties in het vastgoed is belangrijk. De 

wachtlijstsystemen en samenwerkingen met andere zorgorganisaties leiden tot een snelle 

doorstroming. De snelle doorstroming leidt tot een hoog bezettingspercentage. Daarnaast worden 

de pieken van de vraagzijde opgevangen om dalen te compenseren. Meervoudig ruimtegebruik 

helpt bezetting en gebruik van ruimte te intensiveren. In geval van verblijfsruimte worden dan 

concessies aan éénpersoonskamers gedaan. Dit wordt vooral bij tijdelijke revalidatie toegepast. In 

het geval van langdurige zorg kan een flexibele kamer hiervoor uitkomst bieden. Deze wordt 

bijvoorbeeld gebruikt voor kantoorruimte, opslag of verblijf.  

 

Leegstand wordt verder beperkt door schuifruimte te realiseren in het vastgoed. Het vastgoed 

moet dan a-specifiek zijn. De mogelijkheden om het vastgoed te gebruiken voor doelgroepen met 

zowel een somatische als psychogeriatrische aard kan de schuifruimte vergroten. Sanitair en 

privéruimte is daarvoor essentieel. Het vastgoed moet de zwaarste eisen kunnen faciliteren om 

schuifruimte te realiseren. De meerkosten van dergelijke maatregelen zijn een beperking van de 

toepassing. Deze maatregel wordt door instellingen niet altijd financieel haalbaar geacht. Extra 

voorzieningen kosten geld. Als deze niet benut worden door de productie van zorg ontstaat een 

negatief financieel resultaat. Door flexibiliteitsmaatregelen wordt de levensduur van vastgoed 

verlengd en kan de investering financieel haalbaar worden.  

 

Indien de bezetting niet kan worden verbeterd ligt het afstoten van vastgoed voor de hand. Dit is 

voornamelijk het geval bij functioneel verouderd vastgoed. Als de locatie dichtbij het centrum ligt, 

biedt dit mogelijkheden voor verhuur of verkoop als woonruimte. De grootste problemen ontstaan 

bij incourant vastgoed met leegstand en hoge boekwaarden. Een alternatieve aanwendbaarheid 

kan leegstand van vastgoed voorkomen. Als dat niet mogelijk is, wachten de instellingen bij 

voorkeur op andere gebruikers. Indien die ontbreken is het afboeken op het eigen vermogen de 

enige optie.  

 

In de toekomst wordt het imago van instellingen in toenemende mate van belang voor de 

beheersing van leegstandsrisico’s. De zorg wordt transparanter en de instellingen verwachten dat 

klanten meer keuzevrijheid krijgen. Een goed imago trekt bij gespecialiseerde zorg klanten uit het 

hele land aan. Zowel de verwijzers als de klanten moeten weten dat instellingen specifieke zorg 
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aanbieden (Huntington, Korsakoff en dergelijke), voordat zij de instelling benaderen. Daarnaast 

wordt marketing gezien als een middel om de afname van (luxe) diensten te vergroten. De 

zorgdiensten worden daar niet direct mee verbeterd. Vastgoed is bepalend voor het imago en kan 

klanten binden aan de instelling.30 De instellingen geven aan dat zij zich onderscheiden van 

anderen door het vastgoed. Privéruimte en eigen sanitair worden daarbij aangedragen. Aangezien 

de NHC-vergoeding tot 2018 voor elke instelling hetzelfde is, zal het onderscheidend vermogen van 

vastgoed uit andere bronnen moeten worden gefinancierd (bijvoorbeeld klanten of het eigen 

vermogen van de instelling).  

 

2. Het vervallen van NHC 

De maatregelen waarmee zorginstellingen het vervallen van de NHC voor lichte ZZP’s beheersen 

hangen samen met het huurrecht, woningcorporaties, het CIZ en huurcontracten. 

 

Het vervallen van de NHC ligt buiten de invloed van de instelling. Het overheidsbeleid is bepalend 

voor het vervallen van de vergoedingen. De eerste reactie van de zorginstellingen is het berekenen 

van de financiële risico’s. Aan de hand van scenario’s worden de gevolgen geanalyseerd. De 

scenario’s hebben betrekking op de ZZP grens waarvoor de NHC wel en niet vervalt. De huidige 

situatie (tot ZZP V&V 02), tot V&V 04 en een volledige scheiding zijn de meest voorkomende 

scenario’s. Deze worden betrokken in de NCW berekening, zoals is toegelicht in paragraaf 7.1. 

 

Uiteindelijk betalen de klanten met een lichte ZZP de huur voor huisvesting. Het aanbod van de 

zorginstelling moet passen bij het besteedbaar inkomen van klanten. Daarnaast gaan de 

instellingen bouwen voor grenzen die passen bij het Huurrecht: de Huurtoeslag en het WWS 

worden van belang. Verder wordt er een afwachtende houding aangenomen. Bijna alle instellingen 

hebben te maken met te lage huurtarieven op basis van het huurrecht ten opzichte van de lasten. 

De wet- en regelgeving met betrekking tot het huurrecht is niet klaar voor het vervallen van de 

NHC.  

 

De woningcorporaties worden gezien als belangrijke partners om de risico’s met betrekking tot het 

vervallen van de NHC te beperken. Voor deze samenwerking moet het vastgoed 

afstootmogelijkheden bieden. Deze mogelijkheid wordt vergroot door het vastgoed zoveel mogelijk 

op reguliere woningbouwappartementen te baseren. Dat betreft voornamelijk maatregelen met 

betrekking tot technische voorbereidingen: meterkastvoorbereidingen, courante beukmaten en een 

minimale toepassing van dragende wanden. Deze maatregelen maken een alternatieve 

plattegrondindeling mogelijk.  

 

Het risico wordt gedeeltelijk opgelost door de indicaties die mensen ontvangen van het CIZ. Deze 

instantie indiceert klanten minder snel voor verblijf, waardoor de verzwaring van de ZZP’s in de 

huidige capaciteit toeneemt. De huidige bewoners krijgen over het algemeen meer behoefte aan 

zorg (na een aantal jaren kan een klant geïndiceerd worden naar een hogere ZZP). De instelling 

krijgt door het vervallen van de NHC een prikkel om meer en zwaardere zorg te produceren om de 

inkomsten te verhogen.31 De beperkingen van de macrobudgetten zouden dit in de hand moeten 

houden.  

 

Indien de instelling vastgoed voor lichte ZZP’s blijft exploiteren, wordt voornamelijk gezocht naar 

(kortlopende) huurobjecten. In de contracten wordt dan een ontbindende voorwaarde gesteld die 

betrekking heeft op het vervallen van de NHC. De instellingen geven aan dat woningcorporaties 

                                                
30 Wfz (2012) bevestigt dat huisvesting een marketingmiddel wordt.  
31 De instellingen ontvangen tot 2016 wél een NHC bij ZZP V&V 03, terwijl die bij een indicatie voor ZZP V&V 02 

vervalt vanaf 2013. 
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hier niet zomaar mee akkoord gaan. De looptijd en de ontbindende voorwaarden worden aan de 

onderhandelingstafel vastgesteld.32  

 

3. Tariefrisico’s 

Het tariefrisico bestaat uit het tarief op basis van de ZZP-mix en de mogelijkheid om over het tarief 

te onderhandelen vanaf 2018. De beheersmaatregelen hangen samen met verevening, de 

beperking en vergroting van uitgaven en inkomsten, de levensduur en de kwaliteit van het 

vastgoed. 

 

De NHC-tarieven zijn in de eerste exploitatiejaren over het algemeen onvoldoende voor de lasten. 

Als na een aantal jaren de aflossingslasten lager worden ontstaat een overschot op het NHC-

budget. Tekorten en overschotten worden per object verevend na verloop van tijd. Daarnaast 

worden tekorten en overschotten ook op portefeuilleniveau verevend. Hoe groter de portefeuille is, 

hoe meer verevening er plaatsvindt. De voorwaarde is dat de portefeuille bestaat uit 

gedifferentieerde bouwjaren en resterende levensduren. In die gevallen wordt het risico 

geaccepteerd omdat de impact op portefeuilleniveau minimaal is.   

 

Daarnaast dienen de uitgaven bij voorkeur overeen te komen met de inkomsten van de NHC. De 

instellingen nemen maatregelen die betrekking hebben op zowel de inkomsten als de uitgaven. De 

instellingen minimaliseren de kosten van overhead om de verhouding tussen inkomsten en 

uitgaven te maximaliseren. De overhead wordt geminimaliseerd door nieuwe kantoorconcepten in 

te voeren, diensten uit te besteden en centralisering. Enkele instellingen huisvesten de kantoren 

buiten de bestaande verzorgings- en verpleeghuizen. De ruimte die daardoor vrij komt wordt 

gebruikt voor bijvoorbeeld verblijfsruimte. Deze ruimte vergroot de opbrengstratio’s per vierkante 

meter. Daarnaast wordt het dienstenpakket herzien. Door samenwerking met andere organisaties 

kunnen bepaalde diensten beter, efficiënter en goedkoper zijn terwijl dezelfde kwaliteit wordt 

geleverd. Tot slot worden de inkomsten beïnvloed door de herindicatie van klanten (verzwaring 

ZZP). De zorgbehoefte neemt geleidelijk toe naarmate klanten ouder worden. Het tijdig 

constateren van de noodzaak om tot een herindicatie over te gaan is daarbij belangrijk.  

 

De maatregelen om het tariefrisico te beheersen hebben ook betrekking op de levensduur van 

vastgoed.33 Afschrijvingen worden over het algemeen afgestemd op de toekomstig verwachte NHC-

vergoeding. Voor nieuwbouw geldt een afschrijving van dertig jaar, zonder renovaties. Enkele 

instellingen houden veertig jarige afschrijvingen aan, met een renovatie in jaar twintig. De reden 

om voor de combinatie van veertigjarige exploitaties met renovatie te kiezen is de functionele en 

technische veroudering (vooral de installaties) en het terugverdienen van de meerkosten van extra 

gerealiseerde kwaliteit. Dit heeft voornamelijk betrekking op intramuraal vastgoed. De 

verzorgingshuizen worden bij voorkeur korter gebruikt en sneller afgeschreven. 

 

De kwaliteit van het vastgoed hangt in de toekomst in toenemende mate samen met het tarief. 

Indien de tarieven onderhandelbaar worden, is de vraag van de klant belangrijk. Een wachtlijst 

voor een locatie betekent dat er sprake is van een aanbiedersmarkt. Dit kan invloed op de prijs 

hebben. De bezetting (wachtlijst) en kwaliteit van vastgoed worden een pressiemiddel om de 

hoogte van de NHC-tarieven in 2018 te sturen. Vanaf dat jaar worden de tarieven 

onderhandelbaar. 

 

4. Renterisico’s 

De instellingen beheersen het renterisico door de inkoop van kapitaal bij een treasury afdeling 

onder te brengen. Deze afdelingen stellen bij voorkeur lange rentevaste periodes vast met 

                                                
32 Wfz (2012) bevestigt deze constatering.  
33 Realink (2011) bevestigt deze constatering.  
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rentepercentages die lager zijn dan NHC-vergoedingen. Daarnaast is een gespreide vervaldatum 

ten opzichte van bestaande leningen van belang. Het investeren van eigen vermogen kan de risico-

opslag van rentepercentages beperken. De overige beheersmaatregelen van de treasury afdeling 

betreffen diverse (speculatieve) financiële producten. Deze maatregelen vallen buiten de 

afbakening van dit onderzoek. 

 

5. Algemene beheersing risico 

Risico’s kunnen niet in alle gevallen volledig worden beheerst. Daarom bouwen de instellingen een 

risicoreserve op. Het aantrekken van kapitaal wordt daardoor goedkoper.  

  

7.4 Tactisch proces 

Het tactische proces is een vertaling van de strategie in daadwerkelijke ingrepen in 

vastgoedobjecten. Het proces vormt het sluitstuk van de vastgoedstrategie. De ingrepen vinden 

plaats aan de hand van de stappen constateren, analyseren, reageren en evalueren. De stap 

waarin knelpunten worden geconstateerd, vormt de overgang van het strategische naar het 

tactische niveau. De instellingen gebruiken de confrontaties uit de huisvestingstrategie om 

knelpunten te constateren. De belangrijkste indicatoren waarmee de instellingen ingrepen 

constateren zijn in paragraaf 7.2 toegelicht.  

 

De dataverzameling heeft een half jaar na de bekendmaking van de NHC-tarieven plaatsgevonden. 

In zeven gevallen hebben de zorginstellingen het tactische proces nog niet volledig doorlopen.  

 

7.4.1  Analyseren 

Nadat aandachtspunten zijn geconstateerd, analyseren de instellingen de mogelijke maatregelen 

om de prestaties van objecten te verbeteren. De beste maatregel verbetert de prestaties van 

objecten voor een acceptabele prijs. In deze paragraaf worden de maatregelen toegelicht die de 

instellingen overwegen bij de beheersing van risico’s. Daarna volgt een korte toelichting op de 

toepassing van bepaalde strategieën per risico. 

 

De keuze voor bepaalde beheersmaatregelen is afhankelijk van de strategie, de omvang van de 

risico’s, de aanwezigheid van succesfactoren en de kosten van mogelijke maatregelen. Deze 

worden kort toegelicht aan de hand van paragraaf 7.1. Daarnaast zijn eventuele strategische 

uitzonderingen en/of voorkeuren van toepassing op de analyses van het type ingrepen. Sommige 

locaties zijn van strategisch belang voor de organisatie. In die gevallen worden uitzonderingen 

gemaakt. Het belang is bijvoorbeeld gelegen in vastgoed dat door het gehele concern wordt 

gebruikt, de marketing ondersteunt en een strategische ligging heeft ten opzichte van doelgroepen 

of samenwerkingspartners. Daarnaast spelen subjectieve voorkeuren een rol. Het vergroten van de 

alternatieve aanwendbaarheid kan bijvoorbeeld door zowel renovatie als sloop en nieuwbouw 

worden gerealiseerd. Enkele instellingen geven aan een voorkeur te hebben voor nieuwbouw. 

Renovatie wordt gezien als een duur alternatief in samenhang met de levensduurverlenging. Na 

een renovatie ziet het vastgoed er nog steeds verouderd uit en de draagstructuur kan de 

functionaliteit belemmeren. Deze subjectieve voorkeuren verschillen per instelling.  
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Maatregelen \ huisvestingstrategie  Flexibiliteit Productiviteit 
Klantgericht-

heid 
Marketing 

          
Leegstand 3 5 1 1 

Kraptebeleid t.b.v. capaciteitsbezetting   x     

Doorstroming x x     

Verevening productie   x     

Meervoudig ruimtegebruik x x     

Verhuur van ruimte   x     

Alternatieve aanwendbaarheid vergroten x       

Imago en marketing       x 

Voldoen aan verwachting en behoeften     x   

Vervallen NHC 3 0 2 0 

Alternatieve aanwendbaarheid vergroten x       

Lichte ZZP's in huurcomplexen x       

Ontbindende voorwaarden bij huur x       

Nieuwbouw op basis van huurrecht     x   

Nieuwbouw op basis van besteedbaar 
inkomen 

    x   

Tariefrisico 2 6 2 0 

Verevening productie   x     

Afschrijving op basis van  resterende 
levensduur 

x x     

Pressiemiddel kwaliteit / wachtlijsten   x x   

Beperken overhead   x     

Samenwerking voor efficiëntie en kwaliteit x x x   

Herindicatie ter verhoging ZZP   x     

Renterisico 2 2 0 0 

Lange rentevaste perioden vaststellen   x     

Spreiding vervaldata rentevaste periode x       

Beperken rente % door eigen vermogen   x     

Beperken afhankelijkheid financiële sector  x       

 
Figuur 23: Confrontatie beheersmaatregelen en huisvestingstrategieën. 

In figuur 23 worden de beheersmaatregelen per risico geconfronteerd met de speerpunten van de 

huisvestingstrategieën. De strategieën en maatregelen zijn respectievelijk afkomstig van paragraaf 

7.2 en 7.3. De maatregelen worden per risico weergegeven. Elke maatregel vertoont een 

samenhang met één of meerdere huisvestingstrategieën. Deze samenhang wordt aangegeven met 

een “x”. De aantallen beheersmaatregelen worden per risico en strategie opgeteld. De figuur geeft 

inzicht in de maatregelen en huisvestingstrategieën die belangrijk zijn voor de risico’s. Het 

analyseren van de maatregelen bestaat uit de afweging tussen en voor bepaalde 

beheersmaatregelen uit figuur 23.  
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1. Leegstand 

De beheersmaatregelen van de leegstandsrisico’s hebben voornamelijk betrekking op de 

strategieën flexibiliteit en productiviteit. Het voldoen aan de verwachting van klanten omschrijft de 

samenhang tussen klantgerichtheid en het leegstandsrisico. Klantgerichtheid en marketing zijn in 

de aantallen beheersmogelijkheden beperkter van toepassing dan flexibiliteit en productiviteit. Het 

betreffen beheersmaatregelen die de kans van optreden of het gevolg van het risico beperken.  

 

De beheersing van het leegstandsrisico is afhankelijk van kritische succesfactoren. De 

demografische ontwikkeling en de beschikbaarheid van kapitaal zijn belangrijk om het risico te 

beheersen. De demografische ontwikkeling is belangrijk voor de aanwezigheid van een 

zorgbehoefte. De beschikbaarheid van kapitaal maakt eventuele investeringen mogelijk om de 

functioneel verouderde gebouwen aan te passen. De belangrijkste indicatoren om het risico te 

monitoren zijn de wachtlijsten, bezettingsgraden en de ZZP-mix van de objecten.  

 

2. Vervallen van de NHC 

Het vervallen van de NHC-vergoeding voor specifieke ZZP’s wordt beheerst door de strategieën 

flexibiliteit en klantgerichtheid. Het betreffen in dit geval maatregelen die de risico’s beperken en 

elimineren. Om flexibel te zijn, moet het vastgoed mogelijkheden bieden om afgestoten te worden. 

Dit wordt via huurcontracten of een alternatieve aanwendbaarheid gerealiseerd. Daarnaast geven 

instellingen de voorkeur aan beperkingen van het risico die zijn gelegen in de zekerheid van 

inkomsten. Het huurrecht en het besteedbaar inkomen zijn daarvoor belangrijk. De gedachte 

achter deze strategie is dat de inkomsten zeker zijn, als de klant er zelf voor wil betalen.  

 

Het overheidsbeleid, de lokale zorgbehoefte (in ZZP-indicaties) en het huurrecht zijn belangrijke 

succesfactoren waarop de instelling geen invloed heeft. Indien deze factoren gunstig zijn kan het 

risico eenvoudiger worden beheerst. De ZZP-mix en het besteedbaar inkomen zijn indicatoren voor 

de monitoring van het risico.   

 

3. Tariefrisico 

Het tariefrisico wordt voornamelijk beperkt door maatregelen die betrekking hebben op 

productiviteit. Doordat de NHC is gekoppeld aan de productie van zorg, ontstaat een prikkel die 

leidt tot het sturen op de productie van zorg.  

 

Voorwaarden voor de beheersing van tariefrisico’s zijn de budgettaire en fysieke ruimte om 

productie te realiseren. De ZZP-mix en de zorginkoopafspraken zijn belangrijke indicatoren van het 

tariefrisico. Deze bepalen de hoogte van de tarieven. Voor de lasten van de instelling zijn 

daarnaast de aflossing van leningen en de resterende levensduur van het vastgoed belangrijk.  

 

4.  Renterisico 

Het renterisico wordt door een aantal effectieve maatregelen beperkt. Het betreft in dit geval zowel 

de flexibiliteit- als productiviteitstrategieën.   

 

De instellingen zijn voor de beheersing van dit risico afhankelijk van de overheid en de 

kapitaalmarkten. De mogelijkheden om deze te beïnvloeden zijn gering. Als deze percentages lager 

zijn dan de uitgangspunten van de NHC-vergoeding, worden inkomsten geproduceerd. Daarnaast 

dienen de vervaldata van de rentevaste perioden gespreid te worden om renterisico’s te 

beheersen. De instellingen gaan op deze manier flexibel om met financieringen en 

marktontwikkelingen. De rentepercentages, looptijden en de financiële ratio’s liquiditeit en 

solvabiliteit zijn belangrijke indicatoren voor het risico.  
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5. Evaluatie van de strategieën  

De bevordering van productiviteit blijkt de belangrijkste vastgoedstrategie voor de beheersing van 

risico’s. De instellingen passen de strategieën flexibiliteit en klantgerichtheid toe bij de beheersing 

van leegstand, het vervallen van de NHC en de tariefrisico’s. Vooral bij het vervallen van de NHC’s 

voor lichte ZZP’s blijken deze strategieën belangrijk. De belangen bij de inzet van vastgoed als 

marketingmiddel nemen toe. Over het algemeen wordt gesteld dat vastgoed een middel is 

waarmee instellingen zich kunnen onderscheiden. Voor de beheersing van andere risico’s naar 

aanleiding van de NHC-invoering passen de instellingen marketing nauwelijks toe.  

 

7.4.2 Reageren en evalueren 

De instellingen reageren op risico’s door de beheersmaatregelen uit te voeren. Deze maatregelen 

leggen de nadruk op oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen zijn de financiering, 

zorgbehoefte en/of een geschikt aanbod. Deze drie oplossingsrichtingen sluiten aan bij de definitie 

van de huisvestingstrategie, uit paragraaf 7.2. 

 

Na de uitvoering van de ingrepen dienen de instellingen de prestatie-indicatoren te evalueren. 

Continue aandacht voor de dynamische factoren staat daarbij centraal. Deze evaluatie kan 

eventueel tot de constatering van nieuwe knelpunten leiden.   

 

De stap waarin de instellingen maatregelen uitvoeren en evalueren ligt buiten de afbakening van 

dit onderzoek.  

 

7.5 Algemene beschouwing van resultaten 

Het doel van de dataverzameling was inzicht te verkrijgen in de gevolgen van de NHC-invoering 

voor specifieke verplegings- en verzorgingsinstellingen. Daarnaast diende de dataverzameling om 

inzichten te krijgen in de aanpak van deze gevolgen. De interviews hebben veel inzichten geboden 

in de besluiten en de besluitvormingsprocessen die ontstaan naar aanleiding van de NHC-invoering. 

De interviews hebben voldoende specifieke data opgeleverd. De deel- en hoofdvragen kunnen 

worden beantwoord.   
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8 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de conclusies en de aanbevelingen toegelicht. Deze komen tot stand door 

de inzichten van de literatuurstudie en de interviews. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een 

reflectie op het onderzoek en aanbevelingen voor nader onderzoek. 

 

8.1  Conclusies 

De hoofdvraag van dit onderzoek bestaat uit drie delen die in een conceptueel model zijn verwerkt.  

Het conceptueel model bestaat uit de gevolgen van de NHC-invoering, de huisvestingstrategie en 

de tactische proceskeuzes. De deelvragen hebben betrekking op de onderdelen van het 

conceptueel model en geven gezamenlijk antwoord op de volgende hoofdvraag: Welke gevolgen 

heeft de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent voor de huisvestingstrategie en de 

totstandkoming van tactische proceskeuzes die verplegings- en verzorgingsinstellingen maken ten 

aanzien van de huisvestingsportefeuille? 

 

8.1.1 De risico’s 

De vier grootste risico’s die ontstaan naar aanleiding van de NHC-invoering zijn leegstand, het 

vervallen van de NHC, tarief- en renterisico’s. Door de invoering van de Normatieve 

Huisvestingscomponent veranderen zowel de processen als de besluiten die verplegings- en 

verzorgingsinstellingen nemen. Vanaf 2012 worden zorginstellingen (gedeeltelijk) verantwoordelijk 

voor de kostendekkende exploitatie van vastgoed. Daardoor ontstaan risico’s voor V&V instellingen. 

Instellingen ontvangen geen vergoeding (meer) indien er sprake is van leegstand. Daarnaast 

vervallen de vergoedingen voor klanten met een lichte ZZP-indicatie. Tot slot ontstaan er risico’s 

op het verschil tussen het tarief en de kosten van de instellingen. Dit heeft betrekking op de 

componenten in de opbouw van de NHC-vergoeding. De vergoeding voor de rentelasten is daarvan 

het belangrijkste risico.  

 

De zorginstellingen zijn over het algemeen in staat om de grootste gevolgen van de NHC te 

benoemen en deze meetbaar te maken door indicatoren. De belangrijkste indicatoren zijn de 

bezettingsgraad, ZZP-mix, NHC-inkomsten en rentepercentages. 

 

De instellingen zijn voldoende op de hoogte van de beleidsstukken en regelingen van de overheid. 

De kosten voor grond, interim-huisvesting en terreinvoorzieningen komen in de interviews 

nauwelijks aan bod, maar zijn ook onderdeel van de tariefrisico’s. Daarnaast geven slechts vier 

instellingen aan rekening te houden met korting op de NHC-tarieven vanaf het moment dat deze 

onderhandelbaar worden.  

 

8.1.2 De huisvestingstrategie 

De huisvestingstrategie wordt geprofessionaliseerd en de NHC heeft daarop invloed. Ten aanzien 

van de huisvestingstrategie hebben de conclusies betrekking op de totstandkoming van 

huisvestingstrategieën en de gevolgen van de NHC voor de speerpunten van de strategie.  

 

1. Totstandkoming van de strategieën 

De huisvestingstrategieën worden op verschillende manieren ontwikkeld. De mate waarin de 

inhoudelijke analyses worden uitgevoerd gedurende de ontwikkeling van de huisvestingstrategieën 

verschillen sterk van elkaar. De ene instelling legt de nadruk op de financiële resultaten terwijl 

andere instellingen zich daarnaast ook uitgebreid op de leefstijlen van klanten richten. De 

instellingen nemen de volgende procesmatige stappen om op de gevolgen van de NHC te 

anticiperen: 

1. Analyse van eigenschappen van de huidige huisvestingsportefeuille; 

2. Analyses van de (toekomstige) zorgbehoefte; 

3. Confrontatie van indicatoren en doelstellingen met de eigenschappen van de huisvesting; 
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4. Tactische besluiten tot ingrepen om verbeteringen te realiseren: 

o Mogelijke beheersmaatregelen analyseren; 

o Reageren en evalueren van ingrepen. 

 

De instellingen gebruiken over het algemeen geen theoretische modellen om 

huisvestingstrategieën te formuleren. De stappen uit de modellen komen wel overeen met de 

aanpak van instellingen. De instellingen hebben niet in alle gevallen concrete grenswaarden 

vastgesteld met betrekking tot de prestatie-indicatoren en doelstellingen voor de confrontatie met 

de huisvesting. 

 

2. De invloed van de NHC op de huisvestingstrategie 

De NHC heeft invloed op de speerpunten van de huisvestingstrategie. Door de NHC krijgen 

instellingen een groter belang bij de speerpunten klanttevredenheid, productiviteit, marketing en 

flexibiliteit. Voor de NHC-invoering waren instellingen niet op andere speerpunten gericht. De 

volgorde en het relatieve belang van deze speerpunten zijn gewijzigd.  

 

De zorginstellingen zijn bewust van de risico’s die ontstaan. Het logische gevolg is dat de 

instellingen zekerheden zoeken om deze risico’s te beheersen. Die zekerheid is voornamelijk 

gelegen bij de productie van NHC-vergoedingen en flexibiliteit van de huisvestingsportefeuille. De 

strategieën klantgerichtheid en marketing/verkoop ondersteunen deze speerpunten.  

 

8.1.3 De tactiek 

De aandacht en tactische beheersmaatregelen van instellingen zijn onevenredig verdeeld over de 

speerpunten van de huisvestingstrategie. De aandacht die instellingen besteden aan het realiseren 

van de huisvestingstrategie is onevenredig verdeeld over de speerpunten. Ondanks dat 

klanttevredenheid als het meest kenmerkend wordt getypeerd voor de huisvestingstrategie van de 

instellingen, is die van ondergeschikt belang voor de beheersing van risico’s naar aanleiding van de 

NHC-invoering.  

 

De NHC leidt tot een prikkel waarbij instellingen productiviteit en flexibiliteit nastreven om de 

risico’s te beheersen. Daardoor komt de NHC-invoering primair ten goede aan de macrobudgetten 

en secundair aan de klanten. De afstemming tussen de zorgbehoefte, een geschikte huisvesting en 

voldoende financiering is essentieel voor de productiviteit en flexibiliteit van huisvesting. 

Voorbeelden van productiviteitsmaatregelen zijn het meervoudig gebruik van ruimte, een snelle 

doorstroming en (commerciële) verhuur. Deze maatregelen hangen samen met 

flexibiliteitsmaatregelen. Voorbeelden daarvan zijn het vergroten van de alternatieve 

aanwendbaarheid, (versnelde) afschrijvingen op boekwaarden en het beperken van de 

afhankelijkheid van banken door de inzet van eigen vermogen. De keuzes voor bepaalde tactische 

beheersmaatregelen zijn afhankelijk van de gevolgde strategieën, de omvang van de risico’s, de 

aanwezigheid (of het ontbreken) van succesfactoren en de kosten van mogelijke (beheers-) 

maatregelen. Daarnaast zijn eventuele strategische uitzonderingen en/of voorkeuren van 

toepassing. De tactische keuzes zijn gericht op oplossingsrichtingen waarbij voldoende financiering, 

zorgbehoefte en/of geschikte huisvesting centraal staan.  

 

Dat betekent niet dat de zorginstellingen klanttevredenheid onbelangrijk vinden. De overschotten 

van het NHC budget worden bij voorkeur aangewend om de leefomgeving van klanten te 

verbeteren. De voorwaarde om dit te bereiken is voldoende kapitaal. Dit vermogen dient eerst te 

worden opgebouwd. Zorginstellingen optimaliseren door flexibiliteit en productiviteit het pakket van 

zorgdiensten. Uiteindelijk leidt dat tot meer eigen vermogen. Dit wordt in de toekomst besteed aan 

(voorzieningen voor) de klanten.  
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8.1.4 Optimistische verwachtingen 

De verwachtingen van de zorginstellingen zijn optimistisch, maar de risico’s van de NHC 

vergoeding zijn in beperkte mate te beïnvloeden. De instellingen verwachten dat de NHC voldoende 

is voor de lasten. Daardoor ontstaan naast de risico’s ook nieuwe kansen door de NHC-invoering. 

De instellingen wenden de (toekomstige) overschotten van de NHC aan voor de zorgexploitatie, 

reserveringen voor toekomstige optredende risico’s en nieuwe bouwprojecten. De instellingen 

nemen diverse risicobeperkende maatregelen om de verwachte rendementen te realiseren. Voor de 

beheersing van risico’s zijn de instellingen gedeeltelijk afhankelijk van kritische succesfactoren.  

 

De functionele kwaliteit van de huisvesting wordt bepalend voor het optreden van leegstand. Om 

de functionaliteit op een gewenst niveau te houden, is de beschikbaarheid van kapitaal essentieel. 

De zorgbehoefte bepaalt naast de capaciteit of een huisvesting voldoende is bezet. De instellingen 

nemen een sterk afwachtende houding aan ten aanzien van het vervallen van de NHC voor de 

lichte ZZP’s. Het overheidsbeleid ten aanzien van het vervallen van de NHC, de ZZP-indicaties van 

klanten en de beperkingen van het huurrecht zijn bepalend voor deze houding. Voor de 

tariefrisico’s zijn de instellingen afhankelijk van budgettaire en fysieke ruimte. De fysieke ruimte 

kunnen de instellingen beïnvloeden. Voor vergoedingen van (over-)productie zijn de instellingen 

ook afhankelijk van de budgettaire kaders. Tot slot zijn de instellingen met betrekking tot 

renterisico’s afhankelijk van de rente op de kapitaalmarkten en de eventuele aanpassingen van de 

vergoeding op deze waarde. 

 

De instellingen nemen naast enkele beheersmaatregelen een afwachtende houding aan ten 

opzichte van de risico’s. De achterliggende reden zijn de kritische (succes) factoren van de risico’s 

en de optimistische verwachtingen over de toekomstige situatie. Na de invoering zal blijken of de 

verwachtingen van de instellingen uitkomen. Het monitoren van en anticiperen op risico’s is 

essentieel voor een zorgeloze toekomst. 

 

8.2 Aanbevelingen 

De aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderzoeksvraag: Op welke manier kunnen 

de V&V instellingen het anticiperen op de gevolgen van de NHC verbeteren? Deze vraag wordt 

beantwoord door de best practices voor V&V instellingen te benoemen. Deze komen tot stand door 

mogelijke verbeteringen aan de hand van de conclusies te verdiepen met data uit de interviews en 

de literatuurstudie.  

 

De aanbevelingen hebben betrekking op de verbetering van de huisvestingstrategie en het 

anticiperen op de gevolgen van de NHC. De maatregelen vertonen over het algemeen een 

samenhang met klanttevredenheid en klantgerichtheid. Dit is het belangrijkste speerpunt van de 

huisvestingstrategie waarbij de mogelijke maatregelen momenteel onvoldoende worden benut. 

 

8.2.1 Professionalisering van de huisvestingstrategie 

Instellingen dienen de huisvestingstrategie verder te professionaliseren. De instellingen kunnen de 

huisvestingstrategie professionaliseren door indicatoren en doelstellingen te gebruiken. De 

aandachtspunten zijn de keuze voor indicatoren die passen bij de strategie, de formulering van 

grenswaarden en het onderscheiden van functies. Tot slot kunnen instellingen de 

huisvestingstrategie professionaliseren door samenwerking.  

 

De confrontatiefase is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. De instellingen dienen indicatoren 

met betrekking tot klanttevredenheid in de confrontatie te betrekken. Dit is het meest 

kenmerkende speerpunt van de vastgoedstrategieën. Uit de maatregelen blijkt dat hier vervolgens 

onvoldoende aandacht aan wordt besteed. De monitoring van klanttevredenheid en incidenten 

vindt momenteel al plaats, maar wordt vooral buiten de vastgoedafdeling gebruikt. Dat geldt ook 

voor incidenten en (brand)veiligheid. Een juiste afstemming tussen de afdelingen vastgoed, 
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zorgverlening en facilitaire zaken kan leiden tot factoren die van belang zijn voor het tactische 

proces. Daarnaast moeten de prestatieverbeteringen van de indicatoren en doelstellingen een 

explicieter onderdeel worden van de besluitvorming. Dat betekent ook dat er meetbare 

grenswaarden of bandbreedtes moeten worden vastgesteld voor de indicatoren. De instellingen 

dienen verder de vertroebeling van de prestaties te voorkomen. De instellingen zijn voornamelijk 

gericht op vastgoed met verblijffuncties. Om volledig te zijn moeten de strategieën al het vastgoed 

omvatten dat wordt gebruikt. Daarbij behoren ook de activiteitenruimtes en kantoren. Uit de 

gesprekken blijkt dat deze overige functies niet vanzelfsprekend onderdeel zijn van de analyses en 

besluitvorming. De huisvestingstrategie wordt dan een integrale vastgoedstrategie. Het 

differentiëren van de doelstellingen en indicatoren per functietype voorkomt vertroebeling van de 

prestaties in de confrontatiefase. 

 

Tot slot kunnen de instellingen de huisvestingstrategie verbeteren door externe samenwerking. De 

algemene stappen die de zorginstellingen nemen om een huisvestingstrategie te ontwikkelen 

verschillen sterk. Daarom is het voor de instellingen zinvol om samen te werken op het gebied van 

de professionalisering van dit vakgebied. Deze scriptie geeft daaraan een eerste bijdrage door de 

benoeming van best practices. Brancheorganisaties kunnen de professionalisering verder 

bevorderen. Daarvoor is transparantie nodig met betrekking tot huisvestingstrategieën en de 

aanpak van (toekomstige) huisvestingsproblemen. Dit is mogelijk door informatieverstrekking 

waarbij de medewerking van zorginstellingen cruciaal is.  

 

8.2.2 Actiever anticiperen op risico’s  

Instellingen dienen actiever te anticiperen op risico’s. De beheersing van risico’s is belangrijk voor 

de toekomstige resultaten die instellingen realiseren. Daarom moet er continue aandacht zijn voor 

de zorgbehoefte en een kostendekkende exploitatie van huisvesting die past bij de doelgroep. 

Ondanks de succesfactoren en positieve verwachting van de NHC-invoering dienen de instellingen 

een actievere houding aan te nemen om risico’s te beheersen.  

 

1. Leegstand 

Het onderscheidend vermogen van zorgvastgoed is momenteel nog gering. Dat komt doordat de 

NHC-vergoedingen tot 2018 voor elke instelling gelijkwaardig zijn. Daarnaast is er veel behoefte 

aan zorgvoorzieningen. De klanten moeten in de toekomst (meer) geld betalen voor de 

huisvesting, diensten en voorzieningen van zorginstellingen. Op dat moment wordt het 

onderscheidend vermogen van de huisvesting van groter belang dan nu het geval is. Uit de 

interviews blijkt dat privéruimte en eigen sanitair over het algemeen wordt aangedragen als 

aspecten waarop de huisvesting onderscheidend is van andere instellingen. 

 

Marketing wordt een middel voor de bekendmaking van het onderscheidend vermogen van 

huisvesting bij de doelgroep. Marketing kan de beheersing van leegstandsrisico’s ondersteunen. De 

huisvesting dient daarvoor ook daadwerkelijk onderscheidend te zijn. Instellingen onderscheiden 

zich in de toekomst onvoldoende door alleen in te zetten op privéruimte en nieuwbouwcomplexen. 

Voorzien in de wensen van de klant wordt daarvoor essentieel. Denk hierbij aan specifieke 

woongroepen en aanvullende diensten. Vastgoedafdelingen dienen zich verder te verdiepen in de 

wensen van (toekomstige) klanten en een gedifferentieerd, flexibel en productief aanbod te 

realiseren. Uiteindelijk leidt dit tot een optimalisatie van de bezetting. 

 

2. Vervallen van de NHC 

De instellingen zoeken naar de zekerheid van inkomsten om de risico’s met betrekking tot het 

vervallen van de NHC te beperken. De vraag of een zorginstelling huisvesting moet, kan en wil 

aanbieden dient hieraan vooraf te gaan. De terugtredende overheid zou tot een actievere houding 

van de instellingen moeten leiden. Vooral de onduidelijkheid omtrent het vervallen van de NHC-
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vergoedingen heeft een belemmerende werking voor de formulering en uitvoering van de 

beheersmaatregelen.  

 

De instellingen hebben weinig invloed op de besluitvorming die de aanleiding vormt van dit risico. 

Klanten, zorginstellingen en overheden hebben baat bij duidelijkheid. Het is dan ook belangrijk dat 

de overheid een visie ontwikkelt waarin termijnen vaststaan waarop de instellingen kunnen 

anticiperen. Anticiperen kost tijd en de beschikbare termijnen zijn kort. Daarnaast dient (onder 

andere) het Woningwaarderingsstelsel op de zorginfrastructuur te worden aangepast. De 

zorginstellingen hebben in de huidige situatie een prikkel om de ZZP-indicaties van klanten op te 

hogen naar ZZP’s waarbij de NHC-inkomsten zeker zijn. Dat zou bij grensgevallen betekenen dat 

klanten meer zorg ontvangen dan nodig.  

 

De instellingen moeten niet afwachten tot de overheid actie onderneemt. De complexen waar lichte 

ZZP’s voorkomen dienen (gefaseerd) geschikt te worden voor gereguleerde verhuur. Dan zijn de 

complexen ook interessant voor woningcorporaties. Indien dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld door 

technische beperkingen) is het versneld afboeken op de boekwaarden belangrijk. Eventuele 

alternatieve aanwendbaarheid wordt dan eenvoudiger te realiseren. Dit wordt gezien als een uiterst 

middel. Verevening is een voor de hand liggende maatregel maar schuift problemen op.  

 

3. Tariefrisico’s 

De instellingen beperken de tariefrisico’s door enerzijds de inkomsten te vergroten (verhoging 

productie) en anderzijds de uitgaven te beperken. Deze beheersmaatregelen worden verbeterd 

door meer inzichten te verkrijgen in de uitgaven, zodat de monitoring wordt verbeterd.  

 

De rubricering van inkomsten en uitgaven kan specifieke inzichten geven in de prestaties van 

huisvesting. De instellingen dienen de kosten en baten aan de hand van de opbouw van het NHC-

budget te rubriceren. De belangrijke componenten daarvan zijn de kapitaalslasten, instandhouding, 

renovaties, rendement, risicoreservering, overhead en interimhuisvesting34. Indien gewenst 

kunnen ook enkele componenten van de zorgexploitatie daarbij betrokken worden. Bijvoorbeeld 

energieverbruik en verzekeringen. De doelstellingen en grenswaarden met betrekking tot deze 

indicatoren kunnen de instellingen zelf bepalen. Gedurende het invoeringstraject is het voor het 

inzicht in de risico’s het beste om aan te sluiten bij de opbouw van de vergoeding.  

 

Over het algemeen wordt de klant de belangrijkste bron voor de financiering van lasten. Een 

tevreden klant kan een pressiemiddel zijn voor de NHC-tarieven. Deze worden vanaf 2018 

onderhandelbaar. De verzekeraars kopen bij voorkeur zorg in bij instellingen die klanten zelf 

kiezen. De toepassing van maatregelen die betrekking hebben op klanttevredenheid zijn daarom 

van belang voor de toekomstige kostendekkende exploitatie van vastgoed. 

 

4. Renterisico’s 

De instellingen beheersen het renterisico door te sturen op een gespreide looptijd en lange 

rentevaste periodes. De instellingen kunnen deze beheersmaatregelen uitbreiden door een sterkere 

monitoring van het risico. Een treasury commissie dient actief te sturen op de bestaande 

beheersmaatregelen bij de inkoop van kapitaal en periodieke aandacht te hebben voor de 

ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Daarnaast dient de afhankelijkheid van de banken en 

kapitaalmarkten te worden verkleind door het eigen vermogen te vergroten of ermee investeren. 

Het eigen vermogen wordt bijvoorbeeld ingezet om de functionaliteit van de huisvesting te 

waarborgen en leegstand te voorkomen. De instellingen passen in veel gevallen al enkele van deze 

maatregelen toe. De combinatie van deze maatregelen leidt tot een actievere beheersing van dit 

risico.  

                                                
34 Zie verslagen van de interviews met instelling vier en elf voor de voorbeelden van deze rubricering. 
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8.2.3 Realistische monitoring 

Instellingen dienen optimistische verwachtingen op een realistische wijze te monitoren. De 

zorginstellingen kunnen door twee aanbevelingen de inschatting en monitoring van risico’s 

verbeteren. De instellingen dienen consequenties aan concurrentieanalyses te verbinden en door 

scenario’s de risico’s inzichtelijk te maken.  

 

In specifieke gebieden zijn meerdere instellingen actief. Het aanbod van concurrenten (of nieuwe 

toetreders in de markt) leidt tot leegstand als er sprake is van onvoldoende zorgbehoefte en/of 

functionele kwaliteit. Over het algemeen hebben instellingen aandacht voor de concurrentie maar 

daar wordt niet altijd een consequentie aan verbonden. Het aanbod van concurrenten wordt door 

enkele instellingen als een go / no-go toets bij nieuwbouw toegepast. Anderzijds worden de 

afschrijvingstermijnen van het bestaande vastgoed afgestemd op concurrerend aanbod. Indien er 

concurrentie wordt verwacht ontstaat de wens om flexibeler met het vastgoed om te gaan. Het 

versneld afschrijven van vastgoed geeft mogelijkheden om in de toekomst sneller te anticiperen.  

 

Scenario’s zijn een belangrijk hulpmiddel voor de financiële inschatting van een toekomstige 

situatie. Diverse variabelen zijn belangrijk voor de uitkomst van een Netto Contante Waarde 

berekening. De instellingen gaan vaak uit van gemiddelde waarden van indicatoren. Scenario’s 

maken de gevolgen van bandbreedtes inzichtelijk voor bijvoorbeeld de inkomsten. Hierbij zijn 

vooral de variabele eigenschappen van huisvesting geschikt (zoals leegstand en de ZZP-mix). 

Daarnaast hebben scenario’s toepassingsmogelijkheden om de investeringen in extra kwaliteit te 

toetsen op haalbaarheid. Ondanks dat de instellingen zelf mogen besluiten over de kwaliteit en 

kwantiteit van vastgoed passen enkele instellingen de bouwcollegenormen nog steeds toe. De 

NHC-vergoeding is daarop gebaseerd en op die manier zouden de lasten en de vergoeding overeen 

moeten komen. De scenario’s kunnen inzichtelijk maken onder welke voorwaarden meer kwaliteit 

ook mogelijk is. Voor de scenario’s is daarnaast een realistische inschatting van de investeringen 

en afschrijvingen belangrijk. Indien flexibiliteit wordt nagestreefd, is het aannemelijk dat deze ook 

gebruikt wordt. Dit moet in de scenario’s worden verwerkt door een mogelijke investering. Tot slot 

kunnen de risico’s van de NHC door scenario’s gekwantificeerd worden. Hierbij zijn het scheiden 

van wonen en zorg, leegstand en korting op tarieven belangrijk. De impact van deze risico’s op de 

financiële positie van het concern wordt door scenario’s inzichtelijk. De instellingen dienen vooral 

rekening te houden met een korting op de NHC-tarieven als deze onderhandelbaar worden. Het ligt 

voor de hand dat verzekeraars minder budget over hebben voor verouderd vastgoed.  

 

8.3 Reflectie en aanbevelingen voor nader onderzoek 

Aan de hand van dit onderzoek is duidelijk geworden wat de gevolgen zijn van de invoering van de 

NHC voor de huisvestingstrategie en de tactische processen ten aanzien van de 

vastgoedportefeuille. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de aanpak van problemen naar 

aanleiding van de NHC-invoering door het benoemen van de best practices die de mogelijkheden 

van de vergoeding maximaal benutten. Naast de praktische relevantie is een bijdrage geleverd aan 

de inzichten in de procesmatige aanpak van de gevolgen van de NHC-invoering. Dit onderzoek is 

daardoor ook voor de wetenschap relevant. 

 

De resultaten van dit onderzoek dienen in de context te worden geïnterpreteerd waarin de 

instellingen zich momenteel bevinden. De NHC-invoering is in 2012 slechts voor 10% bepalend 

voor de daadwerkelijke vergoedingen die instellingen ontvangen. Het invoeringstraject loop tot 

2018. In 2018 zijn de vergoeding voor de huisvesting van instellingen voor 100% afkomstig uit de 

productie van NHC’s.  

 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn niet op alle zorginstellingen van de V&V sector te 

generaliseren. In deze sector zijn veel thuiszorgorganisaties actief. Deze hebben nauwelijks 
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huisvesting in vergelijk met de populatie van dit onderzoek. Daarnaast zijn de uitkomsten van dit 

onderzoek gedeeltelijk te generaliseren naar V&V instellingen met middelgrote portefeuilles. 

Dezelfde risico’s treden bij deze instellingen op. De verwachting is dat de maatregelen 

vergelijkbaar zijn met een toevoeging van enkele nuanceringen. Een interessant vervolgonderzoek 

is om de kleine met de grote V&V instellingen uit dit onderzoek te vergelijken. Daarnaast is het 

interessant om dit onderzoek periodiek te herhalen. Dit onderzoek kan daarbij fungeren als een 

nulmeting. De verwachting van instellingen met betrekking tot de impact van de NHC-invoering en 

het optreden van risico’s zijn daarvan de meest interessante aspecten. De zorginstellingen zijn in 

een aantal gevallen nog bezig met de vormgeving van het tactische proces. De effectiviteit van 

maatregelen kan dan geëvalueerd worden.  
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10 Bijlagen 

10.1  Afkortingen 

 

 AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

 BSC  Balanced Score Card (model) 

 BVO  Bruto Vloer Oppervlak 

 CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 

 CBZ  College Bouw Zorginstellingen 

 CIZ  Centrum Indicatiestelling Zorg 

 GGZ  Geestelijke Gezondheidszorg 

 GH  Gehandicaptenzorg 

 IGZ  Inspectie voor de Gezondheidszorg 

 IRS  Interest Rate Swap 

 KPI  Kritische Prestatie Indicator 

 KSF  Kritische Succes factor 

 LTHP  Langetermijn Huisvestingsplan 

 Min VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 MVA  Materiële Vaste Activa 

 NCW  Netto Contante Waarde 

 NHC  Normatieve Huisvestingscomponent 

 NZa  Nederlandse Zorgautoriteit 

 PG  Psychogeriatrische (zorg / groep) 

 SOM /SG Somatische (zorg / groep) 

 TK  Tweede Kamer 

 V&V  Verpleging en Verzorging 

 VVT  Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 

 VWS  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 Wfz  Waarborgfonds voor de zorgsector 

 Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning 

 WTZi  Wet Toelating Zorginstellingen  

 WWS  Woningwaarderingsstelsel 

 ZvW  Zorgverzekeringswet 

 ZZP  Zorgzwaartepakketten 
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10.2  Long-list populatie 

De volgende 34 instellingen zijn aan de hand van de afbakening van het onderzoek geselecteerd 

(in willekeurige volgorde): 

 

1. Cordaan groep; 

2. De Wever; 

3. Van neynsel groep;  

4. Interzorg N-NL; 

5. Vivre; 

6. SVRZ; 

7. Laurens; 

8. Beweging 3.0; 

9. Stichting Espria; 

10. Zorggroep N/M Limburg; 

11. Florence; 

12. Aafje; 

13. Omring; 

14. Meander Groep Zuid Limburg; 

15. Zorgbalans; 

16. Rivas zorggroep; 

17. WoonZorg centra Haaglanden; 

18. Argos Zorggroep; 

19. De Zorgcirkel; 

20. V&V De archipel Eindhoven; 

21. Trivium; 

22. Apeldoorn e.o.; 

23. Saffier de residentie; 

24. Atlant; 

25. Pleyade; 

26. Vitalis; 

27. Careyn Zuwe Aveant; 

28. Amstelring Osiragroep; 

29. Pieter van Foreest; 

30. WWZ-Marienstaete-Valent; 

31. Zuidoost Zorg; 

32. Carinova Woonzorg.  

 

De volgende concerns vielen binnen de selectiecriteria, maar zijn buiten de afbakening gehouden: 

33. Orbis Medisch- en Zorgconcern; 

34. Humanitas. 

 

De afbakening vond plaats op basis van DigiMV data van TNO (2011). Om niet volledig afhankelijk 

te zijn van de opgegeven data is de lijst nogmaals onderzocht en vielen twee organisaties op: 

Humanitas en Medisch- en Zorgconcern Orbis. Humanitas richt zich op vijf thema’s: Ouders en 

kinderen, meedoen in de maatschappij, eenzaamheid en isolement, actief ouder worden en tot slot 

rouw en verlies (Humanitas, 2011). Orbis Medisch en Zorgconcern is een organisatie die bestaat uit 

een ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie (Orbis, 2011). Deze thema’s en 

concernonderdelen liggen te ver van de focus van dit onderzoek af en om die reden is besloten 

Humanitas en Orbis uit te sluiten van de afbakening. Dit resulteert in een definitieve lijst van 32 

instellingen. 
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10.3  Eigenschappen populatie 

 

Concern 

  

MVA 

  

Aantal kamers t.b.v. doelgroepen 

1 2 3 4 5 6 totaal 

Stichting Cordaan Groep 163.671.000 717 130 0 50 0 0 897 

De Wever 104.059.134 611 57 21 12 0 0 701 

Van Neynselstichting 37.997.225 715 0 0 0 0 0 715 

Interzorg Noord-Nederland 56.077.293 602 214 9 0 0 0 825 

Vivre 78.048.033 1250 36 0 40 0 0 1326 

Stichting voor Regionale Zorgverlening 122.222.000 1051 73 0 0 0 0 1124 

Laurens 139.226.000 553 138 4 33 2 0 730 

Beweging 3.0 85.830.158 443 164 12 7 0 0 626 

Stichting Espria 254.970.729 773 338 16 30 0 0 1157 

Zorggroep Noord- en Midden-Limburg 145.176.755 2197 394 0 0 0 0 2591 

Stichting Zorggroep Florence 157.482.484 2663 222 1 0 0 0 2886 

Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels 86.750.584 448 228 10 20 0 0 706 

Stichting Omring 101.922.989 683 70 15 21 0 0 789 

MeanderGroep Zuid-Limburg 57.094.333 723 167 0 9 0 0 896 

Zorgbalans 44.703.605 549 62 0 0 0 0 611 

Rivas Zorggroep 134.950.072 740 156 7 11 0 0 914 

WoonZorgcentra Haaglanden 130.960.046 776 106 0 0 0 0 882 

Stichting Argos Zorggroep 104.155.413 1011 171 3 32 0 0 1217 

Stichting De Zorgcirkel 85.233.677 509 100 0 0 0 0 609 

Verpleging en Verzorging Eindhoven e.o. De Archipel 124.691.568 964 120 0 0 0 0 1084 

Stichting Trivium Meulenbelt Groep 59.503.973 417 194 0 0 0 0 611 

Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken 41.775.312 395 202 13 8 0 0 618 

Saffier De Residentiegroep 84.085.857 746 132 0 0 0 0 878 

Atlant Zorggroep 52.893.152 713 21 0 0 0 0 734 

Pleyade 33.848.464 597 44 0 0 0 0 641 

Vitalis Zorg Groep 25.361.000 499 102 0 0 0 0 601 

Stichting Careyn Zuwe Aveant 149.446.451 882 257 11 24 0 0 1174 

Amstelring OsiraGroep 138.284.000 1057 177 8 11 0 0 1253 

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest 111.606.456 593 56 0 26 2 0 677 

WWZ-Mariënstaete-Valent 139.872.233 427 180 16 0 0 0 623 

ZuidOostZorg 47.243.439 706 90 4 0 0 0 800 

Carinova Woonzorg 38.445.196 547 69 2 2 0 0 620 

 

Figuur 24: Eigenschappen populatie op variabelen materiële vaste activa en aantal kamers, 2010.  
Bron data: dataset TNO, 2011.  
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10.4  ZZP’s V&V 

In de V&V sector gelden de tien ZZP’s, zoals weergegeven in figuur 25. 

 

ZZP Betekenis 

V&V 01 Beschut wonen met enige begeleiding 

V&V 02 Beschut wonen met begeleiding en verzorging 

V&V 03 Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging 

V&V 04 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 

V&V 05 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 

V&V 06 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 

V&V 07 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op 

begeleiding 

V&V 08 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op 

verzorging/verpleging 

V&V 09 Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging 

V&V 10 Beschermd verblijf met intensief palliatief terminale zorg 

 
Figuur 25: ZZP’s in de V&V sector met de bijbehorende betekenis. Bewerking bron: ZZZ, 2011 – pag 1. 

10.5  Benoemde gevolgen van de NHC-invoering 

 
Figuur 26: Alle benoemde risico’s naar aanleiding van de NHC-invoering.  
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10.6  Vastgoedstrategieprofielen 

 

 
 
Figuur 27: Vastgoedstrategie profielen van instellingen uit steekproef.  
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10.7 Verslagen interviews zorginstellingen 

 

Aan dit verslag zijn de verslagen van de interviews met twintig instellingen uit de steekproef 

toegevoegd. De verslagen bestaan uit een gedeelte ten behoeve van de dataverzameling en een 

samenvatting van het interview.  

 

De dataverzameling is gericht op de betrouwbaarheidstoets van respondenten en het profiel van de 

vastgoedstrategie. Deze wordt weergegeven in een score van één tot vijf. De antwoorden hebben 

de volgende definities: 

1. Absoluut niet kenmerkend voor het beleid; 

2. Niet kenmerkend voor het beleid; 

3. Neutraal; 

4. Kenmerkend voor het beleid; 

5. Zeer kenmerkend voor het beleid. 

 

De tabellen geven de waarden weer die door de respondenten zijn ingevuld aan het eind van het 

interview. Deze zijn onderdeel van de zogenaamde controlevragen. Een overzicht van deze data 

zijn in bijlage 10.6 weergegeven. 

 

  10.8 Verslagen koepelorganisaties 

 

Organisatie Functie Datum 

Actiz Sr Beleidsmedewerker 30 nov 2011 

Ministerie VWS Directeur Langdurige zorg 07 dec 2011 

NZa Directeur strategie en juridische zaken 15 dec 2011 

BNG Marktmanager gezondheidszorg 19 dec 2011 

ING Senior sectormanager 29 dec 2011 

Wfz Hoofd beleid en interne zaken 05 jan 2012 

Carante Groep Directeur huisvesting 06 jan 2012 
 
Figuur 28: Lijst met interviews koepelorganisaties. 

10.9 Bewijsstukken 

De interviews zijn anoniem verwerkt. De begeleiders van dit onderzoek zijn in het bezit van niet 

openbare bewijsstukken waaruit blijkt welke respondenten aan de interviews hebben meegewerkt. 
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