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Data interview Instelling 01 

Manager Bureau Vastgoed 

26 januari 2012 

 

Respondent 

De respondent is Manager van het Bureau Vastgoed en is betrokken bij de totstandkoming van de 

huisvestingstrategie als ontwikkelaar. 

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 

 

Het betreft een inschatting van het huidige beleid, deze is nog in ontwikkeling.  

 

 Vastgoedstrategie H
u
id
ig
e
 s
tr
a
te
g
ie
 

O
u
d
e
 s
tr
a
te
g
ie
 

Kosten minimalisatie 3 1 

Innovatie 5 1 

Flexibiliteit 4 1 

Productiviteit 4 1 

Waardevermeerdering 2 1 

Personeel tevredenheid 5 1 

Klanttevredenheid 5 1 

Marketing / verkoop 4 1 

 

Korte toelichting op vastgoedstrategieën 

Waardevermeerdering is in de zorg met zware doelgroepen een farce. Objecten voor zorgverlening 

zijn een bedrijfsmiddel die niet is gericht op een hoge restwaarde maar juist in de gebruiksduur zijn 

meerwaarde dient te hebben. Hoogstens kan een verpleeghuis worden gebruikt voor 

studentenbewoning. Dit hangt echter sterk van de locatie en specificiteit van de objecten af die is 

ingegeven door de oorspronkelijke doelgroep. Het overhouden of laten groeien van waarde voor 

het concern is daarom niet kenmerkend voor de strategie.  

 

Marketing en verkoop worden steeds belangrijker voor de instelling omdat klanten in concurrentie 

worden geworven en op basis van kwaliteit.  

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

Voorheen was de organisatie van de huisvesting absoluut niet gericht op het behalen van dergelijke 

doelen. Men was enigszins gericht op personeelstevredenheid. Veel van de onderstaande zaken 

waren voorheen niet relevant door het ontbreken van een financiële prikkel. Huisvestingafdelingen 

van zorginstellingen veranderen van technische beheerorganisatie naar ondernemer. 

Verantwoordelijkheid krijgen/nemen voor de huisvesting door de NHC wordt gezien als de 

algemene aanleiding tot de wijziging in dit profiel.  
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Samenvatting interview instelling 01 

De gevolgen 

De instelling ziet de invoering als een kans doordat zij overhouden aan de NHC 

invoering. Dit komt door lage kosten voor rente en aflossingen naar aanleiding van 

een herallocatieproject waarin de lasten zijn teruggebracht. De overschotten 

worden gebruikt om de te hoge kosten van de zorgverlening te compenseren. De 

kansen zijn voornamelijk de realisatie van kwaliteit door het wegvallen van 

maximale normen (bijvoorbeeld m2) en de vastgoed afdeling die zich als 

ondernemer kan gedragen. In de herallocatieprojecten is de spreiding van cashflow 

van groot belang.  

 

Interzorg houdt een positief saldo over aan de NHC vergoeding op 

portefeuilleniveau. 

De strategie 

De oude strategie is gebaseerd op demografische cijfers uit 2008. In 2009-2010 

werd geconstateerd dat de stelselwijzigingen als effect hadden dat de focus van het 

vastgoed bureau van “vastgoed beheerder” naar “vastgoed ondernemer” 

verplaatste. De aanleiding om de strategie te ontwikkelen is de veranderende vraag 

van klanten en de manier waarop de wetgeving hierop inspeelt met de NHC 

invoering. De strategie is momenteel in ontwikkeling en komt tot stand door de 

volgende stappen:  

1. De huidige portefeuille wordt in kaart gebracht en onderzocht op 

inkomsten, uitgaven en locatie eigenschappen; 

2. De omvang van de zorgbehoevende groepen wordt vastgesteld door de 

demografische ontwikkelingen in het geografisch verzorgingsgebied; 

3. Het type doelgroep wordt daarnaast onderzocht op woonwensen; 

4. Uit deze analyse volgen gewenste Product Markt Combinaties (PMC’s); 

5. De gewenste PMC’s worden tot slot geconfronteerd met de huidige 

vastgoedportefeuille waaruit mutaties volgen. 

 

Voor de langdurige zorg wordt gestuurd op klantgerichtheid, een focus op zware 

doelgroepen en flexibiliteit. Het tevreden houden van het personeel hangt sterk 

samen met de klanttevredenheid. Voorheen was de organisatie nauwelijks gericht 

op deze speerpunten. De reden hiervan is dat de NHC invoering de 

verantwoordelijkheid verplaatst van overheid naar de zorginstellingen.  

 

Met betrekking tot de kortdurende revalidatiezorg geld de doorstroom als 

belangrijkste uitgangspunt. Dit vraagt om flexibiliteit van de huisvesting. 

Meervoudig ruimtegebruik vangt productieschommelingen op in de opzet van de 

verblijfruimtes. Een éénpersoonskamer kan door meerdere klanten worden 

gebruikt.  

De tactiek 

Klantgerichtheid houdt in dat er wordt geluisterd naar de wensen van de 

doelgroepen. Indien deze uitgangspunten worden geconfronteerd met de 

huisvestingsportefeuille blijkt dat plus/minus 450 van de 800 objecten nog niet 

volledig voldoen aan deze eisen. In de toekomst hebben de langdurige klanten de 

beschikking over een privé verblijf en mogelijkheden om naar ontmoetingsruimtes 

te gaan.  

 

Het kunnen ondernemen als gevolg van de NHC invoering vertaald zich 

voornamelijk in de realisatie van ontmoetingsruimten die mede worden gefinancierd 

door de verhuur van ruimte aan zowel private als publieke organisaties. Risico’s van 

leegstand worden beheerst door 5 jarige huurcontracten en opzeggingstermijnen 

van 6 maanden. Daarnaast worden door goede marketing de klanten in de 
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omgeving op de hoogte gehouden van de mogelijkheden van deze locaties. Deze 

maatregel vergroot het draagvlak voor deze ruimtes en beheerst de 

leegstandsrisico´s. 

 

De flexibiliteit van de huisvesting wordt als belangrijk uitgangspunt gezien. Door de 

huidige demografische ontwikkelingen en de PMC waarop de instelling zich richt 

wordt de flexibiliteit momenteel niet benut. De verwachting is dat de vraag naar 

zorg zo groot is dat de huisvesting mee moet groeien met de vraag. De 

demografische ontwikkeling en de zorgvraag zijn hierin bepalende factoren. Door in 

te zetten op kwaliteit voor specifieke klanten met hoge ZZP indicaties blijft de 

instelling de concurrentie voor.  

 

Ingrepen worden in de gehele portefeuille gepleegd door de grote vraag naar 

zorgdiensten en de zwaardere ZZP’s in intramuraal vastgoed. Wensen van klanten 

worden vooral geanalyseerd op ontmoetingsmogelijkheden en de omvang van 

privéruimtes. De ingreep wordt bepaald aan de hand van de confrontatie tussen 

demografische ontwikkeling en het huidige aanbod.  
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Data interview Instelling 02 

Manager Vastgoed & Projectmanager 

06 februari 2012 

 

Respondenten 

De respondenten zijn bij de instelling actief als manager vastgoed en projectmanager. Gezamenlijk 

zijn zij verantwoordelijk voor de totale vastgoedportefeuille. De respondenten zijn gericht op 

respectievelijk de financieel economische en zorggerelateerde aspecten. Het strategisch 

vastgoedplan wordt ontwikkelt door de respondenten. 

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 

 

Het betreft een inschatting van het toekomstige beleid, deze is nog in ontwikkeling.  

 

 Vastgoedstrategie H
u
id
ig
e
 s
tr
a
te
g
ie
 

O
u
d
e
 s
tr
a
te
g
ie
 

Kosten minimalisatie 2 2 

Innovatie 4 4 

Flexibiliteit 4 3 

Productiviteit 4 2 

Waardevermeerdering 3 2 

Personeel tevredenheid 4 4 

Klanttevredenheid 5 4 

Marketing / verkoop 4,5 2 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

• De instelling is gericht op innovatie door de toepassing van domotica technieken die het 

scheiden van wonen en zorg bevorderen. Het domoticabeleid is in ontwikkeling naast het 

vastgoedplan; 

• Door de NHC wordt inzichtelijk wat de bedrijfswaarden zijn en die inzichten bieden 

mogelijkheden. Momenteel wordt onderzocht wat hiermee wordt gedaan; 

• Het maximaliseren van personeelstevedenheid heeft altijd veel aandacht gehad. De krapte 

op de arbeidsmarkt leidt tot een hogere noodzaak van goede logistieke werkprocessen in 

het vastgoed; 

• Het maximaliseren van klanttevredenheid is belangrijker dan voorheen. De stappen van 

thuiszorg naar verpleeghuis moeten eenvoudig zijn. Huisvesting is een strategisch middel 

om klanten te trekken en binden. Door het Gasterijconcept wordt de directe omgeving 

betrokken bij de instelling; 

• Het maximaliseren van marketing en verkoop wordt vertaald in het belang bij een goed 

imago. Gebouwen worden een middel voor de binding van klanten. De komende 15 jaar is 

elke intramurale plaats waarschijnlijk vol, zeker bij nieuwbouw complexen. Dit is een 

gevolg van het bedrijfsmatiger denken over vastgoed; 

• De aanleiding van wijzigingen in het profiel van de vastgoedstrategieën is de herijking van 

het strategisch beleid, welke is opgesteld aan de hand van de NHC invoering.  
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Samenvatting interview instelling 02 

De gevolgen 

De NHC heeft grote gevolgen voor de organisatie. Nu ontstaat er zekerheid voor de 

toekomst. Op basis van NHC kan worden geanticipeerd op de waarde van 

vastgoed. De NHC is een instrument om bij de bank bouwprojecten te financieren. 

De risico's die de invoering meebrengt zijn onder andere dat de regelgeving 

onvoldoende kan worden aangewend. Als niet duidelijk is waarvoor kan worden 

gedeclareerd loopt de organisatie gelden mis. De gebouwen worden onderdeel van 

de bedrijfsvoering. 

 

Om de gevolgen van de NHC te bepalen is de indirecte opbrengstwaarde per 

gebouw in kaart gebracht op basis van contant gemaakte kasstromen over de 

resterende looptijd en gebruiksduur. Hiermee zijn extra maatregelen boven tafel 

gekomen. De NHC vergoeding is voldoende voor de lasten die de organisatie heeft. 

Een financieel gezonde organisatie heeft mogelijkheden om kansen te benutten en 

problemen aan te pakken. Drie ratio´s zijn belangrijk om cashflow te beheersen: 

loan to value, liquiditeit en solvabiliteit. De risico's in de afbouw van de NHC in lage 

ZZP’s is van belang voor de opbrengstwaarde. Dit risico wordt beheerst door samen 

te werken met woningcorporaties. De vergoeding van rente in de NHC is hoger dan 

de huidige kosten. Voorlopig zit de bezettingsgraad boven de 100%. De NHC biedt 

de instelling kansen in plaats van risico’s.  

De strategie 

De vastgoedstrategie is momenteel in ontwikkeling. Het betreft een herijking van 

een vorige versie. Voorheen was sprake van een anticipeer beleid en nu moet de 

organisatie vraag gestuurd worden. In het anticipeerbeleid werd op projectbasis 

gefinancierd. In de toekomst wordt continue aandacht voor de financiële situatie 

van het concern van belang. De huidige strategie is door de volgende stappen tot 

stand gekomen: 

1. Kwantitatieve en kwalitatieve portefeuilleanalyse van de huidige situatie; 

2. Kwalitatieve analyse wensen van klanten (eigen regie behouden); 
3. Kwantitatieve/demografische analyse van de zorgbehoefte van klanten; 
4. Gewenste vastgoedproducten;  

5. Confrontatie gewenste en huidige vastgoedportefeuille; 
6. Concurrentieanalysen (huisvesting bepaald keuze van zorgaanbieder); 
7. Interne en externe ontwikkelingen en risico’s; 

8. Bepalen van mutaties; 
9. Organisatie van beheer en onderhoud; 
10. Organisatorisch management, administratie en interne controle: o.a. 

structuren van haalbaarheidstudies en standaardisering.  

 

In dit stappenplan zijn de eerste, vierde, vijfde en achtste stappen vooral van 

belang. In 2007 is gestart met een analyse van de vastgoed portefeuille. De 

toekomstige vraag per segment, de bedrijfswaarde/boekwaarde, uitgaven aan 

beheer en instandhouding, incidentele instandhouding, geplande uitgaven in tijd, 

verwachte ZZP mix, verwachte NHC opbrengsten, rente/disconteringsvoet en 

restende exploitatieperiode zijn de belangrijkste factoren van deze analyse. 

 

De klanten van de instelling zullen in de toekomst op een later moment een 

intramurale zorgbehoefte krijgen (zwaardere ZZP’s en meervoudige problemen). 

Het betreft dan een intramurale zorgvraag van psychogeriatrische aard die tot 

2025 groeit. De instelling moet hier flexibel op in kunnen spelen. Dat wil zeggen 

dat de gebouwen zonder hoge kosten geschikt kunnen worden gemaakt voor een 

andere zorgbehoefte. De afschrijvingstermijn is hierop afgestemd.  
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De instelling rekent met een exploitatie van 40 jaar en een renovatie in jaar 20. Als 

uitgangspunt wordt gesteld dat er nog een restwaarde overblijft zodat er 

afstootmogelijkheden zijn. De instelling bouwt alleen specifiek als de toekomst 

zekerheden biedt met betrekking tot de specifieke zorgvraag. Indien dat niet het 

geval is worden appartementen gebouwd met kleine technische aanpassingen 

(bijvoorbeeld meterkasten). Deze voorzieningen maken functionele aanpassingen 

goedkoper. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om in complexen mee te groeien met 

de zorgbehoefte. Huursituaties bij intramurale projecten komen voort uit fusies 

terwijl de voorkeur uitgaat naar eigendom. Dit is een financiële afweging. De 

samenwerking met corporaties is vooral zinvol indien expertise kan worden 

gecombineerd. Langdurige huurcontracten worden per object overwogen. De 
overweging heeft vooral betrekking op de ontwikkeling van financiële ratio’s.  

 

De klant is er bij gebaat dat de laatste levensfase zo optimaal mogelijk kan worden 

beleefd. Bij voorkeur in een normale woonomgeving. De kwaliteit moet wel bij het 

besteedbaar inkomen passen.  

De tactiek 

De primaire parameters die aanleiding geven tot het aanpakken van vastgoed zijn 

de verhoudingen tussen bedrijfs- en boekwaarden. De ontwikkeling van 

kasstromen is daarbij van groot belang. Vroeger werden op portefeuilleniveau 

overschotten en tekorten gecompenseerd. In de huidige situatie moet elke 

instelling minimaal kostenneutraal zijn. De aspecten uit de portefeuille analyse zijn 

secundaire factoren.  

Best practice 

Leegstand komt momenteel nauwelijks voor in de portefeuille. Dit komt door de 

grote zorgvraag en de toepassing van “overbedden”. De piekbelastingen in de 

vraag worden opgevangen met overbedden. Naast de basis capaciteit kunnen er 

enkele kamers extra worden gebouwd. De overproductie kan de leegstandsdagen 

compenseren. Door de NHC invoering kunnen zorginstellingen zelf besluiten nemen 

over bouwplannen. Een goede spreiding van de nieuwbouw is van belang voor 

oudere complexen die bij nieuwbouw zijn gelegen. Daarmee wordt leegstand 

voorkomen. 

 

 

Uitgangspunt  

Eigendom / 

huur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomen 

 

 

 

Factoren  

selectie van 

ingrepen 

 

 

 

 

Overbedden 



Interview | Daan Bollinger | TU/e + Procap | Goedkeuring 28 mrt 2012 

Data initerview instelling 03 

Directeur bedrijfsvoering / Planner en controller 

28 februari 2012 

 

Respondent 

De respondenten zijn bij de instelling actief als directeur bedrijfsvoering en planner/controller. De 

werkzaamheden zijn de vertaling van vastgoedstrategie naar uitvoerbare plannen en financiële 

bewaking.  

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht.  

 

Momenteel wordt een nieuwe strategie ontwikkelt, de huidige strategie betreft de jaren 2008-2012.  

 

 Vastgoedstrategie H
u
id
ig
e
 s
tr
a
te
g
ie
 

O
u
d
e
 s
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a
te
g
ie
 

Kosten minimalisatie 4 1 

Innovatie 4 3 

Flexibiliteit 5 3 

Productiviteit 5 5 

Waardevermeerdering 3 3 

Personeel tevredenheid 3 3 

Klanttevredenheid 3 3 

Marketing / verkoop 1 1 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

• Kosten minimalisatie: Door minimale kosten tracht de instelling zoveel mogelijk aan 

klanten te bieden voor de NHC vergoeding; 

• Maximaliseren van flexibiliteit: Voorheen was er geen prikkel om flexibiliteit te realiseren. 

Door de invoering van de NHC is dit relatieve belang toegenomen; 

• Maximaliseren van productiviteit: Productiviteit is sinds lange tijd een aandachtspunt in de 

zorgsector. De invoering van de NHC heeft hierop geen extra impuls gegeven; 

• Maximaliseren van marketing en verkoop: Marketing is/was geen aandachtspunt. Het zou 

kunnen dat het relatieve belang hiervan in de toekomst wel groeit.   

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

De algemene trends die de profielwijzigingen veranderen zijn: impairment van vastgoed en de 

invoering van de NHC, de veranderende wensen van klanten en de verschuivingen van bekostiging 

van revalidatie (van AWBZ naar Wmo).  
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Samenvatting interview instelling 03 

De gevolgen 

Momenteel worden er twee grote wijzigingen ervaren: mogelijke impairment en de 

NHC invoering. De afschrijving van 50 naar 30 jaar is een belangrijkere 

ontwikkeling voor de jaarrekening van 2011. De impact van de NHC is in 2012 

gering (10%) en een mogelijke impairment kan voor de jaarrekening van 2011 

grote financiële gevolgen hebben. Deze ontwikkelingen hangen samen door de 

herwaardering van vastgoed op bedrijfswaarde. De NHC omvat drie risico´s: 

Leegstand, tarief en rente. Als deze drie elementen bekend zijn kan een mogelijke 

impairment worden berekend. 

 

Tot 2018 is het NHC tarief vast en na die tijd gelden afspraken met verzekeraars. 

Het macrobudget moet echter gelijk blijven of dalen. Als dat tarief maximaal 

hetzelfde blijft is het lastig om meer zorg te verlenen. Groeiende afhankelijkheid 

van de verzekeraars wordt gezien als een risico. Momenteel zijn er geen 

maatregelen om dit risico te beheersen. In de toekomst wordt op kwaliteit van zorg 

gedifferentieerd en op specialisatie.  

 

Leegstand wordt niet vergoed door de NHC. Dit risico wordt ingeschat op basis van 

wachtlijsten en marktontwikkelingen. Als de huidige capaciteit niet wordt uitgebreid 

is er bijna geen sprake van leegstand. Indien de instelling het marktaandeel 

behoud geldt dat niet. In de komende 20 jaar verdubbelt de zorgbehoefte in de 

regio. Het scheiden van wonen en zorg leidt tot vermindering van deze vraag. 

Nieuwbouwcomplexen hebben over het algemeen langere wachtlijsten. 

 

De NHC vergoeding van rente is gebaseerd op 5% van een genormeerde 

investering. De huidige marktrente is lager, maar de ontwikkeling van de 

marktrente is een risico.  

 

De huidige portefeuille is gedateerd op enkele nieuwbouw na. De 

afschrijvingslasten zijn nu lager dan de NHC vergoeding. De bestemming van de 

gelden die overblijven zijn nog niet vastgesteld. Waarschijnlijk wordt dit een 

reservering waarin risicoreserves worden opgeslagen.  

De strategie 

De lasten van de vastgoedportefeuille zijn beperkt door een analyse en borging van 

het WFZ. Variabelen zoals rente, bezetting, inflatie en tarief zijn doorgerekend in 

verschillende scenario´s. De huidige strategie betreft de jaren 2008-2012. 

Momenteel is er een nieuwe bestuurder die de nieuwe strategie uitzet op het 

gebied van vastgoed.  

 

De instelling stelt als algemeen uitgangspunt dat in elke wijk van het 

verzorgingsgebied diverse zorgvormen worden aangeboden. De klanten kunnen 

een cyclus doorlopen van lichte tot zware zorg: thuiszorg, thuiszorg met 

huishoudelijke hulp, extramurale zorg, Volledig Pakket Thuis, inleunwoningen en 

tot slot intramurale zorg.  Er is sprake van een NHC vergoeding bij inleunwoningen 

en intramurale zorg. De klant kiest voor deze organisatie ten opzichte van anderen 

door de kwaliteit van vastgoed.   

 

De zware zorg (ZZP V&V 05-10) vindt bij voorkeur plaats in vastgoed die in 

eigendom van de instelling wordt gerealiseerd. Dit is goedkoper en de instelling 

wenst invloed te hebben op het vastgoed. De instelling levert lichte zorg (ZZP V&V 

01-04) aan klanten thuis of in complexen die worden gehuurd. Het vervallen van 

de NHC voor de lichte ZZP’s lost vanzelf op. Mensen krijgen een zwaardere 

zorgbehoeften en instroom vindt pas met hogere indicaties plaats. De verzorgings- 
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en verpleeghuizen bestaan over het algemeen uit respectievelijk de ZZP’s V&V 01-

05 en 03-09.  

 

Door de scheiding van wonen en zorg wordt flexibiliteit een aandachtspunt. De 

activiteitenruimtes worden dan niet meer gefinancierd door de NHC. Intramurale 

zorg wordt daardoor de voornaamste bron om dergelijke overhead te dekken. Als 

de activiteitenruimtes vervallen betekent dat ook dat corporaties 35% minder 

huurinkomsten kunnen produceren met het vastgoed.   

 

De algemene doelstelling is dat de exploitatie van individuele objecten minimaal 

kostendekkend zijn en niet meer kosten dan nu het geval is.   

De tactiek 

De risico’s met betrekking tot tarief, rente en bezettingsgraad worden 

meegenomen in de risico inventarisatie. De risico inventarisatie moet de accountant 

overtuigen de financiële reserveringen goed te keuren.  

 

Om het renterisico te beheersen is voor de looptijd van de vastgoedportefeuille (30 

jaar) een overeenkomst gesloten met een bank. De overeengekomen rente is lager 

dan 5%. Dit betekent dat de instelling op de rentecomponent overhoud.  

 

De risico´s met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg worden beheerst 

door de schaalgrootte van intramurale complexen en flexibiliteit. Huurcontracten 

zijn zeker niet in alle gevallen flexibel door de eisen van woningcorporaties met 

betrekking tot looptijden. De flexibiliteit ontstaat pas als er ontbindende 

voorwaarden worden gesteld die betrekking hebben op ontwikkelingen waarop de 

instelling geen invloed heeft. Bijvoorbeeld bij een stelselwijziging en de scheiding 

van wonen en zorg.  

 

De huidige bezettingsgraad is bijna 100%. De instelling stuurt op de doorstroming 

om leegstand te beperken via toewijzingsystemen, samenwerking met partners in 

de zorgketen en een goede klantenservice. 

  

De objecten waarin de instelling ingrepen worden gepleegd zijn aan de hand van 

bouwjaar, boekwaarde, ZZP mix en de mate waarin een object kostendekkend is 

geselecteerd.  
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Data interview instelling 04 

Manager vastgoed & Beleidsmedewerker vastgoed 

07 februari 2012 

 

Respondent 

De respondent is bij de instelling actief als manager vastgoed en verantwoordelijk voor de totale 

vastgoedportefeuille. In samenwerking met de beleidsmedewerker vastgoed worden de gevolgen 

van de NHC onderzocht en een vastgoedstrategie uitgewerkt.  

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 

 

Het is een inschatting van het toekomstige beleid, deze is nog in ontwikkeling.  

 

 Vastgoedstrategie H
u
id
ig
e
 s
tr
a
te
g
ie
 

O
u
d
e
 s
tr
a
te
g
ie
 

Kosten minimalisatie 1 1 

Innovatie 4 4 

Flexibiliteit 4 4 

Productiviteit 3 3 

Waardevermeerdering 1 1 

Personeel tevredenheid 4 4 

Klanttevredenheid 5 5 

Marketing / verkoop 4 1 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

• Kostenminimalisatie is niet belangrijk. Het lijkt op winstmaximalisatie en dat is niet 

kenmerkend voor het beleid van zorginstellingen;  

• Innovatie kan een middel zijn om te onderscheiden in de lokale zorgmarkt;  

• Personeel wordt schaarser, dit uit zich in de arbeidsmarkt. Een vaste ploeg werkt prettiger 

dan wisselende mensen. Voor personeel wordt een apart toilet en garderobe gebouwd in 

kleinschalige  woonvormen. Het personeel komt daar op bezoek; 

• Waardevermeerdering is geen aandachtspunt. Het rekenen op een waarde over een lange 

termijn is te risicovol; 

• Flexibiliteit is belangrijk om in te kunnen spelen op demografie. Een verpleeghuis kan 

wellicht worden omgebouwd tot woningen. Dit is geen primaire doelstelling; 

• Marketing is van belang voor het beleid. Het is belangrijk om de organisatie te verkopen 

aan de klant. Dit is geen geschreven aandachtspunt maar wel in toenemende mate van 

belang voor de organisatie. 

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

De veranderende belangen bij marketing zijn een gevolg van de NHC invoering. 
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Samenvatting interview instelling 04 

De gevolgen 

De NHC invoering verandert het budgetbeheer. De verantwoordelijkheden voor het 

vastgoed worden bij de zorginstellingen gelegd. De scheiding van wonen en zorg en 

de boekwaarde discussie met accountants is naast de invoering van de NHC een 

belangrijke ontwikkeling. De gevolgen van het vervallen van NHC vergoedingen zijn 

nog niet volledig te overzien. Dat heeft effecten op de zorghuizen omdat leegstand 

tot financiële tekorten leidt. De instelling constateert een toename in de vraag naar 

zware zorg. Daar is momenteel geen aanbod voor. De plekken die nu door lichte 

ZZP’s zijn bezet worden wellicht voor zware doelgroepen omgebouwd. Indien de 

NHC voor de zwaardere doelgroepen wordt gescheiden ontstaan tekorten door 

verschillen tussen inkomsten op basis van de NHC en de woningwet. Het risico met 

betrekking tot de bezetting van capaciteit komt voort uit het scheiden van wonen 

en zorg en de toenemende behoefte naar zware zorgdiensten.  

 

De NHC vergoeding vergoedt voldoende in vergelijk met de huidige lasten aan 

rente. De organisatie heeft een hoge solvabiliteit en de marktrente is momenteel 

laag. De instelling heeft (nog) niet inzichtelijk of de vergoeding op 

portefeuilleniveau voldoet. De instelling schat in, dat differentiatie van de 

portefeuille leidt tot voldoende vereveningsmogelijkheden. Dit kan pas worden 

bepaald op het moment dat de definitieve zorgproductie wordt vastgesteld.  

De strategie 

De instelling heeft ter voorbereiding op de NHC invoering versneld afgeschreven op 

de boekwaarde van één vastgoedobject middels de regeling versnelde afschrijving 

MVA van de NZa. Daarnaast zijn een aantal renovaties uitgevoerd. De afgelopen 

tien jaar is de vastgoedportefeuille van de instelling viermaal zo groot geworden 

door fusies. Dit vraagt met het oog op de wijziging van de regelgeving om een 

professionaliseringsslag in het beheer van vastgoed. Het vastgoedbeleid is in 

ontwikkeling en wordt voor het eerst op deze manier vormgegeven. Er wordt op 

lokaal niveau geanalyseerd per pand wat kosten en baten zijn. Vervolgens wordt op 

concernniveau beoordeeld of tekorten met overschotten kunnen worden 

gecompenseerd. Dit wordt tot 2025 uitgerekend. Voor nieuwbouw worden de 

normen van het bouwcollege gehandhaafd. Voeger was het zoveel mogelijk 

maximaliseren terwijl optimalisatie nu belangrijk wordt.  

 

Een strategie is het tijdig anticiperen op de toekomst en de stappen om de 

toekomstvisie te realiseren. De volgende stappen worden onderscheiden in de 

strategieformulering: 

Foto fase: 

1. Analyse van aanbod van vastgoed portefeuille; 
2. Formulering van uitgangspunten; 

Film fase: 

3. Analyse van vraag; 
4. Confrontatie van vraag en aanbod; 

5. Ontwikkelingen in de zorgsector; 
6. Keuze ingrepen en monitoring. 

 

De instelling is gestart met het beschrijven van de bestaande portefeuille. Deze 

eigenschappen vormen het startpunt van de strategie. Daarnaast heeft de instelling 

uitgangspunten geformuleerd aan de hand waarvan de uitgaven van NHC-

inkomsten kunnen worden gestuurd. Deze bestaan uit percentages waaraan 

inkomsten worden besteed. Dit wordt de “foto” genoemd. 
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Na deze foto is de vraagzijde onderzocht. Het geografische verzorgingsgebied, de 

lokale demografische ontwikkelingen, de zorgbehoefte en ontwikkeling in de 

toekomst. Alleen de demografie voldoet niet om de behoefte vast te stellen. Ook 

het type zorgvraag veranderd: steeds meer klanten zijn in staat thuis te blijven 

wonen. Uit de analyse van de vraagzijde wordt een gewenste huisvesting 

omschreven die wordt geconfronteerd met het huidige aanbod. Uit deze 

confrontatie leiden gewenste mutaties in de vastgoedportefeuille.  

 

De gewenste mutaties moeten getoetst worden op haalbaarheid. Dit leidt tot de 

“film” fase. De mutaties worden financieel doorgerekend (kapitaliseren) om de 

projecten fysiek en financieel in te plannen. Naast de mutaties zijn ook de overige 

investeringen betrokken (MJOP).  

 

Een efficiënte besteding van de beschikbare budgetten wordt belangrijk. 

Uiteindelijk moeten de instellingsmanagers hiervoor zorgdragen. In de 

bezettingsgraad zitten de grootste risico’s maar de capaciteit is goed gevuld. De 

eigenschappen van huisvesting moeten aansluiten bij de wensen van de 

doelgroepen. Locatie is ook belangrijk omdat er überhaupt een doelgroep moet zijn 

voordat er een zorgvraag ontstaat. 

 

Er is sprake van concurrentie, vooral in stedelijke gebieden, op dezelfde 

doelgroepen. De instelling onderscheidt zich door de kwaliteit van de 

dienstverlening en de huisvesting. Bij een eventuele overcapaciteit aan de 

aanbodzijde gaan zorginstellingen concurreren op prijs/kwaliteit verhoudingen. De 

klanten selecteren voornamelijk op kwaliteit en de verzekeraars op prijs. Vooral de 

mantelzorgers selecteren op kwaliteit voor de zorgbehoevende. Onderscheiden in 

de markt is van belang. 

 

De instelling biedt kleinschalige groepswoningen aan voor psychogeriatrische 

doelgroepen waarbij iedereen privéruimte krijgt met eigen sanitair. Dit komt de 

flexibiliteit ook ten goede omdat somatische doelgroepen bijvoorbeeld ook in 

dergelijke ruimtes kunnen wonen. Daarnaast wordt een gemeenschappelijke ruimte 

gerealiseerd en kunnen deze ruimten omgebouwd worden naar appartementen ten 

behoeve van de woningmarkt. De instelling wil zich niet onderscheiden op prijs, 

maar in de toekomst neemt het belang daarvan wel toe. De complexen voor zware 

doelgroepen worden over het algemeen in eigendom gerealiseerd. De woningen 

voor lichte doelgroepen moeten door de woningcorporaties worden gemaakt. De 

NHC is gebaseerd op een genormeerde investering die wordt afgeschreven in 30 

jaar. De instelling verwacht dat in de toekomst alleen de zware doelgroepen nog 

intramuraal wonen. Daarom is het geen goede optie om in eigen beheer te bouwen 

voor lichte ZZP’s.  

De tactiek 

Uit de confrontatie van de toekomstige vraag en de huidige portefeuille ontstaan 

mutaties. De belangrijkste eigenschappen van de objecten zijn de ZZP mix, m² 

privéruimte per categorie, gebruik van de m2, de aanwezigheid van faciliteiten, 

omzet per toelating, functionaliteit, technische basiskwaliteitseisen, budget op basis 

van NHC invoering en investeringsuitgaven aan onderhoud.  

 

De functionaliteit van vastgoed wordt vastgesteld aan de hand van de volgende 

factoren: vrije verkeersruimte t.b.v. brancards, wastafels, groepsgrootte en 

eventuele uitbreidingsmogelijkheden (bouw en verbouw).  

 

De instelling heeft uitgangspunten geformuleerd aan de hand waarvan de uitgaven 

van NHC inkomsten wordt gestuurd: 

• 72% is bestemd voor kapitaallasten; 
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• 10% is bestemd voor instandhouding; 

• 15% is bestemd voor renovatie en onderhoud; 

• 1% is bestemd voor overhead als centrale kantoren e.d.; 

• 2% is bestemd voor interimhuisvesting. 

 

De functionele beoordeling van vastgoed en de kwantitatieve doelstellingen van de 

NHC besteding vormen over het algemeen de aanleiding om ingrepen te realiseren 

in het vastgoed.  
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Data interview instelling 05 

Manager Vastgoed 

28 februari 2012 

 

Respondent 

De respondent is bij de instelling actief als manager vastgoed en verantwoordelijk voor de totale 

vastgoedportefeuille. Het strategisch vastgoedplan is ontwikkelt door de respondent. 

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 

 

 Vastgoedstrategie H
u
id
ig
e
 s
tr
a
te
g
ie
 

O
u
d
e
 s
tr
a
te
g
ie
 

Kosten minimalisatie 5 3 

Innovatie 3 3 

Flexibiliteit 4 3 

Productiviteit 4 3 

Waardevermeerdering 3 3 

Personeel tevredenheid 4 3 

Klanttevredenheid 5 3 

Marketing / verkoop 4 3 

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

Profielwijzigingen tussen de huidige en voorgaande strategie hebben te maken met de 

veranderingen in de regelgeving, die tot gevolg hebben dat zorgaanbieders volledig risicodrager 

worden voor het vastgoed. 
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Samenvatting interview instelling 05 

De gevolgen 

De drie financiële risico’s die de instelling constateert zijn het bezettings-, rente- en 

beschikbaarheidsrisico.  

 

Het bezettingsrisico is in het intramurale aanbod van de instelling zeer beperkt. Het 

vastgoed heeft een bezettingsgraad van 99% of hoger en de verwachting is dat dit 

nog 25 jaar zo blijft. Het bezettingsrisico is groot bij de verhuur van ruimte aan 

maatschappelijke ondernemers. Maatregelen om het bezettingsrisico van de 

verhuur van ruimte aan derden te beperken zijn een langjarige huurovereenkomst 

af te sluiten en een antecedentenonderzoek naar kredietwaardigheid uit te voeren. 

In het algemeen geldt: zonder bezetting geen inkomsten. 

 

Daarnaast zijn rente/ en beschikbaarheidsrisico’s afgeleide risico’s van de 

bezettingsgraad. De NHC vergoeding is gebaseerd op een normrente die afwijkt 

van de marktrente. Momenteel is de rente lager afgesloten. Het risico is wat de 

overheid gaat doen in de aanpassingen van de NHC tarieven op de 

marktomstandigheden. 

   

De beschikbaarheid van kapitaal is momenteel een aandachtspunt. Banken stellen 

door de crisis, onduidelijkheid over de NHC en het ontstaan van risico minder snel 

kapitaal ter beschikking. Als de financiering voor bouwprojecten niet rond komt en 

vastgoed is kwalitatief niet goed genoeg ontstaat wederom leegstand.  

 

De portefeuille is opgebouwd uit relatief oud vastgoed  (70% oud, 30% nieuw). 

Door het ontbreken van badkuipen komt de NHC vergoeding goed uit met de 

lasten. Door gespreide vervangingsinitiatieven lijkt de financiering in de toekomst 

ook te voldoen.  

 

De vergrijzing en krimp in de regio is gunstig voor de bezettingsgraad. Dit risico 

wordt beïnvloed door het aanbod af te stemmen op de vraag. Dit betekent dat het 

aanbod toekomstbestendig moet worden gemaakt op doelgroepen. De rente en de 

banken zijn daarnaast slecht te beïnvloeden. Men kan bijvoorbeeld met eigen 

kapitaal of in samenwerking ontwikkelen als kapitaal niet kan worden 

aangetrokken.  

 

De RvB heeft de ambitie 90% van het NHC budget te gebruiken en 10% over te 

houden voor risico reserveringen. Dit is nodig om kapitaal goedkoop aan te 

trekken. Voor de stelselwijziging kon dat niet omdat er anders landelijk werd gekort 

op budgetten.  

De strategie 

Het beleid van de groep is leidend voor de activiteiten van de zorginstellingen. 

Gedurende het invoertraject heeft de instelling zich voorbereid door de kwaliteit 

van de vastgoedportefeuille te verbeteren. De verbetertrajecten zijn ondanks de 

onduidelijkheid over de NHC invoering doorgegaan. Het anticiperen was risicovol. 

In 2009 is een vastgoedstrategie ontwikkeld naar aanleiding van de NHC invoering. 

Voor die tijd werden investeringen adhoc benaderd en per instelling georganiseerd. 

Door de NHC invoering is het gewenst om op stichtingsniveau inzicht te hebben in 

risico’s en ontwikkelingen. Het strategisch vastgoedplan geeft weer op welke 

manier de vastgoedportefeuille toekomstbestendig wordt gemaakt (komende 20 

jaar).  

 

De strategie leidt tot een capaciteitsplanning waarin vraag en aanbod zijn 

geconfronteerd (op welke manier huisvesten wij de toekomstige doelgroep?). De 
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LTHP is een vertaling naar daadwerkelijke objecten en de aanpak in tijd. Als 

projecten op een tijdsplanning worden gezet kan er ook een financiële toets 

plaatsvinden.  

 

Het algemene proces vindt in de volgende stappen plaats: visie vorming, 

beleidsdoelstellingen, LTHP ontwikkeling, projectvoorbereiding en realisatie en tot 

slot beheer en onderhoud.  

 

In de eerste fase wordt een visie op het zorgproduct gerealiseerd aan de hand van 

de zorgbehoefte en een SWOT analyse van de (lokale) zorgsector. Deze wordt 

gekwantificeerd door op lokaal niveau zorgbehoefte, stakeholders en het aanbod 

van concurrenten in kaart te brengen. Aan de hand van de behoefte volgen diverse 

PMC’s. Deze PMC wordt aan de visie, tactische kaders, marketing en 

financieel/bedrijfseconomische randvoorwaarden gekoppeld. Nadat de huidige 

vastgoedportefeuille inzichtelijk is gemaakt kunnen per buurt of wijk 

bouwinitiatieven worden vastgesteld.  

 

Het vastgoed van de instelling dient ter ondersteuning van het primaire zorgproces. 

Bij deze uitgangsposities zijn de volgende speerpunten geformuleerd: 

1. Flexibel en productief: De instelling streeft naar multifunctionele gebouwen 

die een restwaarde hebben door aanpassingsmogelijkheden voor in- en 

extramuraal gebruik. Het vastgoed moet daarnaast de logistieke aspecten 

van de zorgverlening ondersteunen. Door een combinatie van in- en 

extramurale woningen ontstaat voldoende draagvlak voor voorzieningen en 

de garantie van ongeplande zorg; 

2. Kwaliteit en klanttevredenheid: De kwaliteit van de woonomgeving wordt 

naast fysieke ook door sociale aspecten bepaald; 

3. Marketing: Intramuraal verblijf dient zoveel mogelijk als genormaliseerd 

wonen beschouwd te worden. De instelling is regionale leider op het gebied 

van zorgverlening. Het huidige marktaandeel wordt behouden door 

versterking van bestaande netwerken en wonen in een netwerk van 

steunpunten. Het verbeteren van de lokale concurrentiepositie is hierin het 

leidend criterium.  

 

Intramuraal vastgoed dient te voldoen aan de hedendaagse techniek, comfort en 

privacy eisen. Het vastgoed is bijvoorkeur kleinschalig en de 

kapitaallastenexploitatie dient kostendekkend te zijn. Verpleeghuizen specialiseren 

op doelgroepen. Kansen om lichte vormen van zorg te extramuraliseren moeten 

worden benut. 

  

Verzorgingshuizen worden kleinschalige woonvoorzieningen en dienstencentra. Dit 

wordt de uitvalsbasis van thuiszorg om snel ongeplande zorg te leveren. Deze 

woningen dienen te voldoen aan de eisen voor toegankelijkheid en 

doorgankelijkheid voor rolstoelgebruikers. In de wijkzorgcentra is ook plaats voor 

commercieel vastgoed waarbij kansen verzilverd kunnen worden. Hierbij richten zij 

zich op verhuur van ruimte met functies van eerstelijnszorgaanbieders en 

commerciële, zorggerelateerde, partijen. Door de extramuralisering groeit het 

belang van het verzekeren van de extramurale zorgproductie. Vanuit het oogpunt 

van leefbaarheid wordt een vitale mix van de samenstelling in complexen 

nagestreefd. Dit komt ten goede aan het vermijden van stigmatisering. De 

randvoorwaarde is een bedrijfseconomisch voldoende dekking van kosten.  

 

De portefeuille is gemixt opgebouwd tussen huur en koop. Ervaringen met 

bepaalde corporaties en de grondposities bepalen of er wel of niet wordt 

overgegaan tot huurcontracten. Het samenwerken met corporaties is een middel 
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om risico op kapitaal te beheersen. Invloed is niet bij een bepaald type (zwaar of 

lichte zorgdiensten) van belang. Het uitgangspunt is dat de instelling altijd zoveel 

mogelijk invloed wil kunnen uitoefenen op de locatie. Zij moeten namelijk vooruit 

met het vastgoed en een bezetting te kunnen realiseren. 

De tactiek 

De strategie leidt tot individuele besluiten op objectniveau waarbij maatregelen 

worden genomen met betrekking tot afstoten, nieuwbouw en renovatie. Deze 

maatregelen zijn ingepland in een financieringplan. Voor de positie van een project 

in de tijdsplanning zijn de interne factoren (boekwaarden en financieringsopties) en 

externe factoren (grondposities, stakeholders, RO) bepalend.  

 

De RvB heeft de ambitie 90% van het NHC budget te gebruiken en 10% over te 

houden voor risico reserveringen. Deze doelstelling is inzichtelijk per locatie en kan 

de centrale aanleiding zijn om objecten aan te passen. Daarnaast worden 

specifieke objecten geselecteerd op basis van de factoren: technische/functionele 

veroudering, aflopende huurovereenkomsten, negatieve exploitatie, het ontbreken 

van primaire zorgproducten in regio, privacy, sanitaire eisen en toegankelijkheid 

voor zware doelgroepen. De algemene randvoorwaarde is een bedrijfseconomisch 

voldoende dekking van kosten. 

 

Investeringsvraagstukken worden aan de volgende aspecten getoetst: 

1. Op welke manier is het object opgenomen in de LTHP?; 

2. Is het plan geschikt voor psychogeriatrische doelgroepen? 
3. Is de NHC voldoende voor de toekomstige lasten (10% t.b.v. reservering)? 

4. Zijn de domoticatoepassingen conform beleid? 

5. Veroorzaakt het project elders intramurale leegstand? 

6. Zijn de demografische ontwikkelingen onderzocht en is er personeel 

beschikbaar? 

7. Voldoet het project aan het kraptebeleid (niet bouwen voor leegstand)? 
 

Na deze toetsingen volgt overleg met zorgkantoor/verzekeraar voor eisen aan 

kwantiteit en kwaliteit. Daarna wordt de investering als een regulier project 

gerealiseerd. 
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Data interview instelling 06 

Lid Raad van Bestuur – portefeuille vastgoed 

09 februari 2012 

 

Respondent 

De respondent is als lid van de RvB belast met de gehele portefeuille vastgoed. De instelling heeft 

momenteel veel bouwplannen die tot een continue stroom van bouwprojecten leidt. De respondent 

is ontwikkelaar van het strategisch beleid.  

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 

 

 Vastgoedstrategie H
u
id
ig
e
 s
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Kosten minimalisatie 1 1 

Innovatie 5 3 

Flexibiliteit 3 1 

Productiviteit 5 3 

Waardevermeerdering 1 1 

Personeel tevredenheid 5 3 

Klanttevredenheid 5 3 

Marketing / verkoop 5 1 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

De belangen bij innoveren nemen toe. Indien bij vastgoed aandacht is besteed aan innovatie en 
productiviteit kunnen de exploitaties beïnvloed worden. Een optimale inrichting van vastgoed leidt 
tot meer productiviteit van medewerkers. Bijvoorbeeld door vier vleugels te bouwen met in het 
midden één toezichtunit per 32 kamers en vier huiskamers. Vastgoed kan ook de veiligheid 
bevorderen. Een sprinklerinstallatie met mistdekens kan door de stelselwijziging worden toegepast 
(voorheen niet). Dit vergt een hogere initiële investering, maar leidt tot een lichtere constructie 
door het ontbreken van brandscheidingen. Het blussen van brand was 90% mensenwerk en nu nog 
maar 10%. Deze systemen zijn kwalitatief beter, brandveiliger en kosten minder personeel (denk 
aan BHV’ers gedurende de nachten).  
  
De instelling richt zich niet direct op waardevermeerdering maar wel op een bedrijfseconomisch 
gezonde situatie. Voor de stelselwijziging was er voor klanten geen keuze tussen vastgoed. 
Instellingen die beter zijn dan concurrenten bereiken een hogere bezettingsgraad.  
 
Personeels- en klanttevredenheid zijn speerpunten van het beleid. Een healing environment zorgt 
voor betere prestaties van zowel klant als personeel. Dit bereikt de instelling door te sturen op 
goede logistieke looplijnen, efficiënte domoticatoepassingen, geen gladde vloeren, huiskamers voor 
6-8 personen, veel daglicht, enzovoorts.  
 
Naast de bovenstaande aspecten is duurzaamheid een aandachtspunt. Over 2 tot 3 jaar verwacht 
de instelling dat banken zonder duurzaamheidsmaatregelen geen financiering meer verstrekken. 
De Total Cost of Ownership wordt bij de toepassingen van maatregelen steeds belangrijker. De 
bovenstaande profielwijziging komen voort uit de stelselwijziging van de vastgoedbekostiging.  
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Samenvatting interview instelling 06 

De gevolgen 

Het grootste risico is de landelijke politiek en het wisselende politieke beleid. Een 

ander probleem is de waardering van onroerend goed. De balansen worden te goed 

als het vastgoed rendeert. De historie leert dat de politiek in dat geval de 

financiering wijzigt. Bij het verschuiven van verantwoordelijkheid ontstaat 

nauwelijks risico voor vastgoed. Als een locatie slecht bezet is met een slechte ZZP 

mix zit er vooral risico in de kosten van personeel. De impact van de misgelopen 

ZZP vergoeding is groter dan de NHC.  

 

De strategie 

De instelling heeft ter voorbereiding op de NHC invoering een businesscase van 

2010 tot 2040 opgesteld. Een (theoretische) bedrijfseconomische levensduur is 

vastgesteld per object. Vervolgens zijn de afschrijvingen over dertig jaar  

vastgesteld, zodat een gedeelte van de impairment risico’s worden beheerst. Als 

uitgangspunt is gekozen voor een worstcasescenario waarbij alle op locaties sloop 

en nieuwbouw plaatsvindt. Een leegstand van 2% en een indexering van 1% zijn 

de parameters waarmee een DCF-berekening is gemaakt. De indexering, de 

bezetting en de ZZP mix zijn de gevoelige factoren van de berekening. 

 

Ondanks de grote hoeveelheid nieuwbouw, is een toenemend positief resultaat 

waar te nemen tot 2015 á 2016. De prognose van het resultaat is in 2016 boven de 

€1,5 miljoen. De badkuip is er op locatieniveau maar op holdingniveau niet door 

verevening. In de toekomst wordt een theoretisch positief resultaat van € 8 miljoen 

in 2040 geboekt.  

 

De gevoelige parameters van de berekening leiden tot andere uitkomsten. Als de 

indexering 0,5% of 0% wordt ontstaat een ander resultaat. Dan wordt 

respectievelijk een klein positief resultaat en een verlies geboekt. De indexering is 

de belangrijkste factor. De andere parameters kunnen iets compenseren. De rente 

wordt per half jaar bijgehouden en bijgesteld. Op de lange termijn ontstaat een 

overschot op vastgoed waarbij de instelling onafhankelijker wordt van de banken.  

  

Naast dit theoretische kader is een analyse in ontwikkeling van werkelijke 

bouwplannen met de locatiemanagers. Omdat de berekening een 

worstcasescenario betreft, is de respondent optimistisch over de toekomstige 

resultaten: het kan alleen maar beter.  

 

De RvC is kritischer geworden op vastgoedplannen door de NHC invoering. De 

vastgoedstrategie komt tot stand door een aantal besluiten die belangrijk zijn voor 

de totstandkoming van de businesscase. Het begint bij alle gewenste investeringen 

(bouw en onderhoudsactiviteiten). Deze investeringen worden bepaald aan de hand 

van de huidige portefeuille en de toekomstige zorgbehoefte. De scenario’s waarmee 

rekening wordt gehouden (in het geval van verpleeghuizen) is een afschrijving van 

veertig jaar omdat er zekerheid is met betrekking tot de zorgproductie. WoZoCo’s 

en overig vastgoed wordt in respectievelijk twintig en dertig jaar afgeschreven. De 

invoering van de NHC geeft vrijheid om hiermee anders om te gaan dan voorheen.  

 

De vastgoedstrategie bestaat uit een aantal speerpunten. Het is een middel om 

goede zorg te leveren. In bepaalde gevallen is een duur gebouw nodig en in andere 

gevallen niet. De locatiegebonden aspecten leiden tot keuzes over vastgoed 

(bijvoorbeeld in welgestelde buurten met een groter besteedbaar inkomen wordt 

meer luxe gerealiseerd). Ontwikkelingen kunnen haalbaar worden door 
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onrendabele investeringen te compenseren. Bijvoorbeeld door woningen mee te 

ontwikkelen. Gebouwen moeten klanten aantrekken die er gaan wonen. 

 

Ook ontstaat er vrijheid in keuzes met betrekking tot afschrijvingen. De instelling 

onderzoekt opties om voor twintig of vijfentwintig jaar te bouwen. Als concurrenten 

ook aanbod ontwikkelen in de buurt van locaties is het wellicht verstandig om voor 

vijftien jaar te bouwen. Als op een later moment wordt overgegaan tot nieuwbouw 

ontstaat meer rendement omdat deze panden dan zijn afgeschreven.  

 

De NHC invoering is momenteel voldoende voor de lasten, omdat er goedkoop 

wordt gebouwd en de kapitaalslasten zijn verminderd. De oude bouwnormen van 

het bouwcollege kwamen vijf á zes jaar geleden niet overeen met 

aanbestedingsresultaten. Momenteel is de markt omgekeerd, daarom heeft de 

instelling veel bouwplannen. De bouwprocessen zijn ook van belang: alle projecten 

zijn tot nu toe binnen tijd en budget gerealiseerd. Daarnaast is versneld 

afgeschreven op boekwaarden uit het eigen vermogen, via NZa regelingen 

(compensatie verschillen annuïtair en lineaire afschrijvingen / compensatie MVA) en 

het ministerie van VWS (regeling meerpersoonskamers).  

 

Het NHC budget wordt centraal beheerd, zodat instellingen er niet de lusten en 

lasten van ondervinden in de exploitatie (verevenen). De instelling heeft hiervoor 

gekozen omdat, in het geval van nieuwbouw, anders de zorgexploitatie de badkuip 

van vastgoed moet compenseren. Hierdoor is eenvoudig en centraal budgetbeheer 

mogelijk. Binnen het concern is sprake van een huurders en verhuurders relatie. 

Aan hand van begrotingen krijgen de instellingen een huurcomponent. Als de ZZP 

mix of het bezettingspercentage boven de doelstelling ligt mag de instelling winst 

houden. Dit is een kleine prikkel om vastgoed efficiënt te organiseren naast de 

personele inzet. De grootste kostenpost is personele inzet. Een bijkomend voordeel 

is de bewustwording van kosten in lage niveaus van het concern. Als instellingen 

extra inkomsten genereren via bijvoorbeeld commerciële ruimtes blijven de 

inkomsten voor de instelling.  

 

De instelling ontwikkelt specifiek vastgoed voor verpleeghuizen. Voor 

verpleeghuizen geldt dat de kwaliteit, logistiek en de healing environment voorop 

staan. In dat geval zijn de afstootmogelijkheden beperkt en is krapte van groot 

belang. Door de scheiding van wonen en zorg groeit bij specifiek vastgoed het 

leegstandsrisico. Daarbij wordt een voorbeeld gegeven m.b.t. een vervangende 

nieuwbouw. Een oud complex wordt vervangen door kleinere nieuwbouw. Bij de 

bouw worden mogelijkheden gerealiseerd om plaatsen uit te breiden. In het 

bouwproces worden extra heipalen geslagen en liggen bouwtekeningen klaar op DO 

niveau voor een bouwaanvraag. In het geval van verzorgingshuizen wordt vastgoed 

gebouwd die zoveel mogelijk lijkt op reguliere sociale woningbouw.  

 

Vooralsnog is bijna de gehele portefeuille in eigendom (op twee complexen na). De 

instelling geeft de voorkeur aan eigendom. Het aantrekken van krediet wordt 

steeds moeizamer. Indien kapitaal niet goedkoop kan worden aangetrokken, zoekt 

de instelling naar andere wegen. De instelling onderzoekt of er in de toekomst 

voorwaarden zijn waarin huursituaties ook voldoen. Ook alternatieve financiers of 

financieringsvormen worden overwogen (beleggers, C.V.’s, wijkverenigingen of 

obligaties). De grens zou volgens de respondent bij een risicovolle investering of 

een 3%’s risico-opslag van banken liggen. In het geval van de huurcomplexen 

speelt de NHC een andere rol. De huurcomplexen komen uit een fusie.  
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Tactiek 

De ZZP mix is nauwelijks te beïnvloeden omdat klanten verplicht worden 

aangenomen. De ZZP mix kan hoger worden door herindicaties.  

 

Sturen op bezetting is belangrijk. Maandelijkse ontvangt de RvB een overzicht van 

de bezettingen en ZZP mixen. De divisiemanagers zorgen voor verbetering bij 

slechte resultaten. Als er structurele problemen ontstaan moeten andere 

maatregelen worden genomen. Leegstandsrisico’s worden beheerst door de 

verkoopmogelijkheden van vastgoed te optimaliseren. Verzorgingshuizen worden 

mogelijk gemaakt voor sociale woningbouw (omvang en beukmaat van 

appartementen is dan belangrijk - 65m2). Oude gebouwen hebben over het 

algemeen een lagere aantrekkingskracht. Leegstand is dan een risico.  

Beste practice 

Zwembaden en wellness voorzieningen zorgen ervoor dat verpleeghuizen er niet 

meer uitzien als instituten. Dat heeft ook met wensen te maken van klanten. Deze 

voorzieningen kunnen haalbaar worden door gunstige aanbestedingsresultaten, 

fondswerving, sponsoring, bijdragen van klanten of vergroot draagvlak door 

omwonenden en middelen door het afstoten van vastgoed. In het laatste geval is 

goedkeuring van het college sanering nodig. Dergelijke voorzieningen hoeven niet 

in elk verpleeghuis te komen, om keuzevrijheid voor klanten te realiseren.  
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Data interview instelling 07 

Strategisch adviseur vastgoedbeheer en ontwikkeling 

10 februari 2012 

 

Respondent 

De respondent is bij de instelling actief als adviseur strategisch vastgoedbeheer en ontwikkeling. 

De respondent ontwikkelt het strategisch vastgoedbeleid in samenwerking met anderen. 

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht.  

 

 Vastgoedstrategie H
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Kosten minimalisatie 3 1 

Innovatie 4 1 

Flexibiliteit 4 1 

Productiviteit 5 4 

Waardevermeerdering 2 1 

Personeel tevredenheid 4 4 

Klanttevredenheid 4 4 

Marketing / verkoop 3 1 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

In het bovenstaande rijtje met vastgoedstrategieën mist er nog één: cultuurverandering. De 

instelling streeft een andere manier van werken na. Nieuwbouw van vastgoed levert daarin een 

bijdrage doordat het een aanleiding kan zijn om nieuwe werkprocessen in te voeren. Uit een studie 

blijkt dat vastgoed vooraf geen motivator is van cultuurveranderingen maar blijkt dat achteraf wel 

is. Risicobeheersing is een belangrijk onderdeel van het fungerende beleid en valt in dit geval 

onder productiviteit en flexibiliteit.  

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

Verschuivingen in het bovenstaand profiel komen tot stand naar aanleiding van het wegvallen van 

de perverse prikkel om te maximaliseren. 

 

 

 



Interview | Daan Bollinger | TU/e + Procap |Goedkeuring 3 april 2012 

Samenvatting interview instelling 07 

De gevolgen 

De instelling is afhankelijk van de overheidsbesluiten op macroniveau.  Het 

vastgoed moet doelgerichter en meer rationeel benaderd worden. De instelling is 

een stichting die officieel geen winst mag maken. Omdat de vastgoedrisico´s 

toenemen wordt de Reserve Algemene Kosten vergroot.  

 

De stichting heeft drie resultaatgerichte eenheden ingericht: zorg, vastgoed en 

treasury. Momenteel komt het positieve bedrijfsresultaat uit alle drie. In de 

toekomst heeft de organisatie de doelstelling om het resultaat volledig via treasury 

en vastgoed te realiseren.  

 

Leegstand en rentepercentages van leningen zijn de grootste risico’s die betrekking 

hebben op de NHC invoering. Indien rentes ééntiende lager afgesloten worden 

heeft dat een sterk effect voor de resultaten van de exploitatie. In het geval van 

leegstand snijdt het mes ook in de zorgexploitatie. Leegstand vormt het grootste 

risico. Aan de leegstand en rente is de hoogte van de NHC tarieven een afgeleid 

risico. 

 

De beïnvloedbaarheid van leegstand- en renterisico’s is vrij groot. Alleen het 

overheidsbeleid niet. Het scheiden van wonen en zorg moet de macrobudgetten 

verminderen. AWBZ is bedoeld om onverzekerbare zorg af te dekken en de vraag is 

of huisvesting hiertoe behoord. In het geval van de lage ZZP’s V&V 01-04 vervalt 

de NHC in de nabije toekomst. Dat is niet beïnvloedbaar door de instelling. 

 

Vanaf 2018 worden de NHC tarieven onderhandelbaar. Momenteel is er veel 

onduidelijkheid over de prestaties die zorgkantoren/verzekeraars minimaal 

verwachten van het vastgoed.  

 

De rente is beïnvloedbaar. De factoren looptijd, percentage en spreiding van 

vervaldata zijn belangrijk om renterisico’s te beheersen. De afgelopen periode is 

voor 30 jaar een rentevaste periode overeengekomen die lager is dan de 

uitgangspunten in de NHC vergoeding. Deze periode is afgestemd met de 

resterende levensduur van het vastgoed. Om deze lange looptijden te differentiëren 

onderzoekt de instelling momenteel de mogelijkheden om rentes voor 10/15 jaar af 

te sluiten. De vervaldata van de leningenportefeuille moet gespreid zijn om risico’s 

met betrekking tot de herfinanciering te beperken. De treasurycommissie is belast 

met deze vraagstukken. De positieve resultaten uit het afsluiten van de lage rente 

komen ten goede aan het treasury resultaat. Door de invoering van de NHC 

ontstaan wellicht mogelijkheden om met eigen gelden vastgoed te realiseren. De 

rente op de bank is nu 2% á 2,5% en een lening met een 10 jaar rentevaste 

periode kan worden afgesloten tegen 4,2-4,5 %. Als het eigen vermogen tussen 

deze marges rendeert is vreemd vermogen wellicht niet nodig.  

 

Leegstand wordt beïnvloed door vraag en aanbod af te stemmen. Aantrekkelijke 

huisvesting is een middel dat onderscheidend is ten opzichte van de concurrentie. 

Aan de realisatie van kwaliteit zijn altijd financiële kaders van toepassing. Door 

samenwerking met partners tracht de instelling zo goed mogelijk aan te sluiten bij 

de wensen van de klanten. Dit heeft geleid tot perifere terreinen die zijn omringd 

met natuur tot stedelijke appartementen. Imago wordt steeds belangrijker voor de 

bezettingsgraad. Momenteel is de vraag groter dan het aanbod. Imago is dan 

minder belangrijk. Vastgoed moet een middel blijven en geen doel. Het PR aspect 

zal in de komende 3-7 jaar prominenter worden.  
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De NHC vergoeding sluit goed aan op de lasten die de instelling momenteel heeft.  

De strategie 

De visie op huisvesting is leidend geweest bij de aanpassingen in de 

vastgoedportefeuille gedurende het invoertraject. De strategie is door de volgende 

stappen tot stand gekomen: 

1. Marktanalyse: demografische, economische, sociaal/culturele, 
technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen; 

2. Vertaling marktanalyse naar toekomstige zorgvraag (prevalentie-
indexen)en parameters van rekenmodel; 

3. Analyse van huidige vastgoedportefeuille; 

4. Confrontatie vraag en aanbod; 
5. Concurrentie analyse en eventuele bijstelling van plannen; 
6. Keuze ingrepen: nieuwbouw, aanpassing en dispositie; 

7. Bepaling van uitgangspunten met betrekking tot eigendom/huur;  
8. Financiële resultaat bij bouwprogramma, theoretische bezetting en ZZP 

mix. Daarbij hoort een analyse van de kasstromen en een financieringsplan 

om kapitaal aan te trekken.  

 

De LTHP is de operationalisering van de gewenste ingrepen. Het excelleren in 

specifieke, dementie gerelateerde psychogeriatrische zorg is het speerpunt van de 

strategie. De blauwdruk van de (toekomstige) vastgoedportefeuille bestaat uit een 

kern met 4 locaties waarin groepswoningen zijn gelegen voor minimaal 28 klanten 

met PG gerelateerde aandoeningen en/of beperkingen. Daaromheen worden 

zorgappartementen ontwikkeld voor de lichte ZZP’s 01-04, 06 en 08. Hieromheen 

worden extramurale appartementen gebouwd door bijvoorbeeld corporaties. Dit 

concept hoeft niet in een gebouw maar wel in de omgeving zodat de voorzieningen 

interafhankelijk worden. Bij deze drie schillen worden gezamenlijke algemene 

voorzieningen gerealiseerd. De kosten hiervoor worden gedragen door alle 

gebruikers. Het doel is de mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.  

 

Het vastgoed voor de psychogeriatrische kern wordt in eigendom gerealiseerd. 

Omdat de opzet van dit vastgoed specifiek/incourant is. Dit is goedkoper omdat 

woningbouw-corporaties risico’s verdisconteren in de huurprijs. Voor de ZZP’s V&V 

01-04, vervallen de NHC’s waarschijnlijk. Complexen voor deze doelgroep worden 

met kortlopende huur gerealiseerd. De termijn die corporaties eisen is minimaal 20 

jaar. Dit is plus/minus het maximale voor de instelling. Dan komt er wel een 

ontbindende voorwaarde in het contract voor de scheiding van wonen en zorg.  

 

Deze visie komt uit 2003 en is geactualiseerd in 2005 en 2011. De NHC heeft hier 

relatief weinig invloed op gehad. Door de invoering verschuiven de risico’s van de 

NHC. 

De tactiek 

Ingrepen in objecten worden bepaald aan de hand van de kwalitatieve ambitie die 

de instelling heeft met betrekking tot de zorgvisie. Als deze visie goed op het 

netvlies staat kan men direct zien of een gebouw voldoet of niet. In het 

vastgoedbeleid staat omschreven wanneer wordt geïnvesteerd in vastgoed. 

Klanttevredenheid, imago, cultuurveranderingen en kostenbeheersing vormen de 

centrale aanleidingen. De keuze voor een bepaalde ingreep (nieuwbouw, 

aanpassing, dispositie) wordt bepaald aan de hand van een financiële toets en de 

mate waarin er een kwaliteitsbijdrage wordt gerealiseerd voor klant en personeel. 
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Data interview instelling 08 

Manager Vastgoed 

28 februari 2012 

 

Respondent 

De respondent is momenteel bezig met een herijking van een bestaand strategisch vastgoedbeleid. 

De eerste versie is in 2011 opgesteld door een interimmanager. Het afgelopen jaar is dit plan 

geëvalueerd en zijn diverse punten opgesteld die aangepast dienen te worden.  

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 

 

Het is een inschatting van het toekomstige beleid, deze is nog in ontwikkeling.  
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Kosten minimalisatie 3 3 

Innovatie 3 4 

Flexibiliteit 4 2 

Productiviteit 3 3 

Waardevermeerdering 3 3 

Personeel tevredenheid 4 4 

Klant tevredenheid 5 4 

Marketing / verkoop 3 1 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

Flexibiliteit wordt in de toekomst belangrijker door het ontstaan van risico. Door middel van 

marketing kunnen in de toekomst wellicht investeringen voor luxe, privaat gefinancierde 

appartementen haalbaar worden.  

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

De NHC wordt gezien als de algemene aanleiding van de wijzigingen in het profiel van de 

vastgoedstrategieën.  
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Samenvatting interview instelling 08 

De gevolgen 

Door de NHC invoering verandert de zekerheid van financiering van vastgoedlasten. 

De oude regeling stimuleerde maximalisatie in plaats van efficiënt gebruik. 

Voorzieningen voor verpleeghuizen zijn niet vanzelfsprekend. Alle huisvesting van 

diensten die het primaire zorgproces niet direct ondersteunen wordt heroverwogen. 

Indien de instelling vastgoed realiseert in eigendom zit men er 30-40 jaar aan vast. 

De instelling krijgt door de NHC vanuit het oogpunt van risicobeheersing belang bij 

flexibiliteit.  

 

Het scheiden van wonen en zorg wordt een risico voor de instelling. Waar de klant 

is, is de woningcomponent. Nieuwe appartementen moeten op termijn regulier 

kunnen worden verhuurd. Daarom sluit de instelling altijd aan bij het 

puntensysteem van de woningwet en de huursubsidiegrens bij de ontwikkeling van 

vastgoed. Op termijn nemen woningcorporaties de huisvesting van lichte 

doelgroepen over. De gebouwen dienen financieel gezond geëxploiteerd worden 

door de woningcorporaties.  

 

Het grootste risico is de bezettingsgraad van 97%. Indien de bezetting (van 

gebouwen t.b.v. zware zorg) goed is maar met een lichte ZZP mix ontstaat een 

tekort door de toekomstige scheiding van wonen en zorg. Daarom stelt de instelling 

dat er gedurende de gehele exploitatietermijn van vastgoed (30 jaar) een markt 

dient te zijn voor de doelgroep voordat tot de bouw van complexen in eigendom 

wordt overgegaan. Een andere mogelijkheid is flexibiliteit in bouwkundige aspecten 

(eigendom) of korte looptijden van huurcontracten.  

 

Op basis van de huidige portefeuille voldoet de NHC maar er worden tot 2015 veel 

bouwprojecten gerealiseerd (nieuwbouw en renovatie). Deze projecten zijn hierin 

nog niet verwerkt. De financiële badkuip van deze nieuwbouw moet door de 

overschotten van de bestaande portefeuille worden gecompenseerd.  

De strategie 

De vastgoedstrategie is momenteel nog in ontwikkeling. De vastgoedstrategie komt 

tot stand door de volgende stappen: de zorgvisie vertalen naar 

vastgoedstrategieën, product-markt combinaties (PMC’s) vaststellen, de huidige 

portefeuille inzichtelijk maken op belangrijke factoren, een confrontatie tussen de 

huidige portefeuille en de gewenste PMC, de bepaling van ingrepen en een 

financiële haalbaarheidsberekening. In het strategisch vastgoedplan wordt per pand 

een prognose gemaakt van de toekomstige vraag en het huidige aanbod. Uit deze 

confrontatie ontstaan keuzes voor renovaties, verbouwingen, afstotingen of 

sloop/nieuwbouw. 

 

Intramurale huisvesting wordt kleinschalig opgezet. Dit heeft een ondergrens in 

verband met de financiële exploitatie (voornamelijk ten gevolge van 

nachtdiensten). In elk geval moeten alle klanten de beschikking hebben over 

voldoende privéruimte en eigen sanitair. De gezamenlijke huiskamer komt ten laste 

aan de groepswoningen. Bij grotere voorzieningen moet het draagvlak goed 

onderzocht worden. Restaurants zijn bijvoorbeeld niet winstgevend en moeten dus 

meervoudig kunnen worden aangewend. Luxe voorzieningen in complexen breidt 

de huisvestingskeuze voor klanten uit. Met betrekking tot deze voorzieningen en 

diensten worden eigen bijdragen verwacht van de klanten. 

 

In het geval van WoZoCo’s wordt het scheiden van wonen en zorg zo ver mogelijk 

doorgevoerd. De scheiding wordt door de zorgvisie en de NHC invoering ingezet. 

De financiële prikkel die ontstaat door het vervallen van de NHC versterkt de 
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urgentie van deze ontwikkeling. De thuiszorg vangt de afbouwende capaciteit van 

deze complexen op. De instelling wil vastgoed risico´s zoveel mogelijk weerleggen 

naar corporaties. De kantoren zijn zo courant dat deze ook gehuurd kunnen 

worden. De afschrijving van zorgvastgoed wordt afgestemd op de verwachtte 

resterende levensduur.  

 

De instelling wil de beste kwaliteit voor een redelijke prijs aanbieden. Door de 

risico´s met betrekking tot vastgoed wordt de instelling voorzichtiger. Innovatie zal 

daarom afnemen. Aan innovatie zitten risico's voor vastgoed. Innovatie zit meer in 

flexibiliteit en domoticatoepassingen. Vastgoed is te duur om te experimenteren.  

 

In de strategie komt ook aandacht voor het rendement op vastgoed in relatie tot de 

beoordeling door klanten. Hoe onrendabel mag vastgoed zijn als het een hoge 

beoordeling heeft? Strategische locaties worden door het concern en/of breed 

publiek gebruikt. In het geval van een strategische locatie wordt een onrendabele 

top gedoogd. Soms kan een object strategisch zijn door de ligging ten opzichte van 

belangrijke partners. Op portefeuilleniveau moeten de inkomsten en uitgaven van 

vastgoed minimaal in balans zijn. 

 

Vastgoed is een middel waarbij het voor bepaalde doelgroepen belangrijk is dat er 

zeggenschap is over de leefomgeving. De instelling heeft zorgvastgoed in eigendom 

zolang dat nodig is om te voldoen aan de veranderende eisen aan de leefomgeving 

van klanten en er geen andere aanbieders zijn. Vastgoed wordt uitbesteed als het 

efficiënter en goedkoper kan voor minimaal dezelfde kwaliteit. Er zijn drie vormen 

van eigendom die wordt onderscheiden en waarin afwegingen plaatsvinden: koop, 

huur/onderhuur en externe huur. In het geval van huur en onderhuur is de 

zorginstelling huurder en blijft het leegstandsrisico voor de zorginstelling. In het 

geval van externe huur is de woningcorporatie eigenaar en huurt de klant direct bij 

de corporatie (probleem met toewijzing van woonruimte). De leegstandsrisico’s zijn 

dan voor de woningcorporatie. Niet-specifiek vastgoed waar wel risico’s liggen 

worden gehuurd. Hierin is ook een differentiatie in korte en lange huur. Flexibiliteit 

(wens die gedreven is door risico) en een ongewenste badkuip geven aanleiding om 

complexen in huur te realiseren. Corporaties willen een lange huurtermijn. Meestal 

is 30 jaar standaard voor zorgvastgoed. Omdat de instelling graag flexibel wil zijn 

worden concessies aan de specificiteit van vastgoed gedaan waardoor de 

huurtermijn korter kan worden. Deze aspecten worden per project in 

samenwerking met derden vastgesteld. 

 

De tactiek 

Ingrepen in vastgoed moeten nog worden vastgesteld. Ook de factoren op basis 

waarvan objecten voor ingrepen in aanmerking komen liggen nog niet vast. Enkele 

factoren worden benoemd: efficiëntie, voldoende privéruimte/eigen sanitair, het 

wel/niet strategisch zijn van locaties en de inkomsten/uitgaven op locatieniveau. 
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Data interview instelling 09 

Directeur Vastgoed 

14 februari 2012 

 

Respondent 

De respondent is bij de instelling actief als directeur vastgoed en verantwoordelijk voor de totale 

vastgoedportefeuille. Het strategisch vastgoedplan is ontwikkeld door de respondent in 

samenwerking met de controller. 

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 

 

 Vastgoedstrategie H
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Kosten minimalisatie 5 2 

Innovatie 4 1 

Flexibiliteit 3 1 

Productiviteit 3 2 

Waardevermeerdering 3 1 

Personeel tevredenheid 4 4 

Klanttevredenheid 5 2 

Marketing / verkoop 3 1 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

n.v.t. 

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

n.v.t. 
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Samenvatting interview instelling 09 

De gevolgen 

De portefeuille van de instelling bestaat uit veertien locaties. Daarvan is één locatie 

in eigendom van de zorggroep, zes locaties hebben een geïndexeerde huur en 

zeven locaties betreffen een kale huur situatie. Voor de locaties met een kale huur 

geldt dat de huurprijs is gebaseerd op een annuïtaire afschrijving. Deze huur is 

opgebouwd uit kosten voor: afschrijving, rente, onderhoudskosten, heffingen, 

verzekeringen, beheer- en administratiekosten en tot slot 

instandhoudingsmiddelen. De instelling constateert boekwaardeproblemen in 

huursituaties. De NHC vergoeding is in dit geval lager dan de huur. Mogelijk 

kunnen de huurtarieven van locaties worden herzien. 

 

Het scheiden van wonen en zorg leidt tot het vervallen van de NHC in ZZP V&V 

01/02. Dit betreft ongeveer 1/3 van de huidige intramurale klanten. De instelling 

verwacht dat hogere ZZP’s in de toekomst volgen. Het scheiden van wonen en zorg 

kan de aanleiding zijn van leegstand in het vastgoed. Het scheiden van wonen en 

zorg in ZZP 01 en 02 en de toenames van ZZP´s 03, 04 en 05 leidt tot 

onderbezetting in verzorgingsplaatsen.  

 

Er ontstaan risico’s met betrekking tot de renovaties en nieuwbouw waarbij 

leningen uit kasstromen betaald moeten worden. De kasstromen worden 

belangrijker voor de financiering van bouwplannen. 

 

Daarnaast nemen risico’s van onder/overproductie toe. Er heerst onduidelijkheid of 

overproductie tegen volle tarieven wordt vergoed. De randvoorwaarden om 

overproductie te realiseren zijn zowel fysieke als budgettaire ruimte.  

 

De gevolgen van de invoering zijn onderzocht door de werkelijke NHC vergoeding 

af te zetten tegen de vergoedingen alsof de oude systematiek nog in werking was. 

Daarbij is rekening gehouden met verloop van huur, afschrijvingen, een toename 

van uitgaven aan instandhouding, een indexering van 1,5% per jaar, een 

verwachtte productie vanaf 2011 op basis van historie en geplande 

nieuwbouwprojecten. Er is in deze berekening geen rekening gehouden met de 

afbouw van ZZP V&V 01 en 02 en een mogelijk lager NHC tarief indien deze 

onderhandelbaar wordt in 2018. Uit deze berekening volgt een positief effect die 

groeit tot 2018. Wel wordt geconstateerd dat er per locatie grote verschillen 

optreden. 

De strategie 

Om op de gevolgen van de NHC te anticiperen worden de volgende stappen 

onderscheiden: 

1. Inventarisering van de gevolgen en impact van de NHC; 

2. Opstellen van een investeringsnotitie; 

3. Opstellen van een standaard demarcatielijst; 

4. Aanpassen van bestaande huurovereenkomsten; 

5. Investeringen in vastgoed koppelen aan kasstromen; 

6. Juridische stappen overwegen in huursituaties. 

 

In het algemene organisatiebeleid zijn diverse speerpunten te onderscheiden: 

• De instelling wil herkenbaar zijn als merk met een focus op kwaliteit van 

leven en wonen; 

• De locaties moeten een eigen en herkenbare sfeer hebben. In deze sfeer 

staat thuisgevoel en welzijn centraal; 
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• De deuren van locaties staan letterlijk open voor de wijk en de bewoners. 

De instelling levert een actieve bijdrage aan het leven in de wijk door 

levendige en uitnodigende locaties te exploiteren; 

• Nieuwe technieken worden toegepast wanneer die de vitaliteit en/of sociale 

contacten van klanten ondersteunt; 

• Er moet een keuzevrijheid zijn tussen locaties die passen bij de financiële 

situatie van klanten.  

De tactiek 

Nieuwe huurcontracten moeten beter aansluiten bij de financieringsmethodiek van 

de NHC. Tevens moet een goede demarcatielijst worden opgesteld voor de 

verantwoordelijkheid van onderhoudskosten in huursituaties. In het geval van deze 

instelling is de huurder en verhuurder onderdeel van hetzelfde concern. De 

volgende acties worden ondernomen om de gevolgen/risico’s te beheersen: 

• Onderzoek naar de benadeling van woningcorporatie/zorginstelling bij 

herziening van huurcontracten; 

• De gevolgen van huuropzegging inventariseren om effecten voor 

woningcorporatie / zorginstelling te verkennen; 

• Omzetten van lichte ZZP’s naar zelfstandige huur op basis van Woningwet 

en met in acht name van Europese regelgeving met betrekking tot 

toewijzing van woonruimte.  

 

Ingrepen vinden in bestaande huurcontracten plaats als de huur hoger is dan de 

vergoeding. In nieuwe huurcontracten wordt een standaard demarcatielijst 

ingevoerd en bij bestaande situaties worden per object de mogelijkheden 

onderzocht.  
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Data interview Instelling 10 

Hoofd facilitaire zaken & vastgoed  

Medewerker Bureau Vastgoed 

14 februari 2012 

 

Respondenten 

De respondenten zijn bij de instelling verantwoordelijk voor de vastgoedportefeuille en de 

strategieformulering. De medewerker van het bureau vastgoed houdt zich bezig met de gevolgen 

van de NHC, het scheiden van wonen en zorg en professionalisering van de vastgoedorganisatie. 

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 

 

 Vastgoedstrategie H
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Kosten minimalisatie 4 3 

Innovatie 4 3 

Flexibiliteit 5 3 

Productiviteit 5 3 

Waardevermeerdering 4 2 

Personeel tevredenheid 4 4 

Klant tevredenheid 4 3 

Marketing / verkoop 4 2 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

Door het vervallen van het bouwcollege ligt de verantwoordelijkheid om kosten te minimaliseren bij 

zorginstellingen. De focus ligt daarbij op ZZP mix en de productieverwachting in plaats van een 

norm. Duurzaamheid kan kosten minimaliseren. Vroeger werden dergelijke maatregelen niet 

toegelaten door het bouwcollege. In de huidige situatie worden exploitatiekosten een stuurmiddel. 

Denk hierbij aan energieverbruik: in toekomst zullen de energielasten in toenemende mate de 

exploitatie beïnvloeden, naast de kapitaalslasten. In de NHC zijn bouwkosten verwerkt met een 

EPN van +/- 1,0. Een lagere EPN is lastig financieel haalbaar te krijgen met de huidige NHC 

vergoedingen. Bij duurzame energiesystemen zijn vaak aanvullende investeringen noodzakelijk. 

Daarnaast worden innovatieve bouwsystemen bij nieuwbouw toegepast. Innovatie moet functioneel 

zijn. 

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

Aangezien bovenstaande aspecten op vastgoed van toepassing zijn, is de algemene aanleiding van 

de profielwijziging te verklaren uit de invoering van de NHC. Door het vervallen van de NHC 

vergoeding voor lagere ZZP’s, ontstaat er een financiële prikkel die de bovenstaande onderwerpen 

urgent maakt. Dit wordt versterkt door een lagere productie dan de 97% capaciteitsbezetting.  
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Samenvatting interview instelling 10 

De gevolgen 

De gevolgen die de instelling constateert hebben te maken met het scheiden van 

wonen en zorg en de NHC als tarief. Het scheiden van wonen en zorg wordt voor 

ZZP V&V 01 en 02 in 2014 ingevoerd. De NHC vervalt in de toekomst ook voor 

hogere ZZP´s (in 2016 voor 3 en 4). De instelling verwacht dat alle NHC’s vervallen 

op de lange termijn. De NHC tarieven dienen daarnaast hoog genoeg te zijn voor 

de lasten. 

 

De effecten van de NHC invoering en het scheiden van wonen en zorg zijn 

doorgerekend. De instelling heeft een vastgoedportefeuille die in de helft van de 

gevallen geschikt is voor klanten met lichte ZZP´s (V&V 01-04). Dit betekent dat 

ongeveer een kwart van de intramurale bedden bestaat uit ZZP´s V&V 01-02. 

Indien wonen en zorg worden gescheiden komt het woning waarderingstelsel in 

werking als uitgangspunt voor de hoogte van de huur. Het is gebruikelijk dat 

corporaties zelfs 70% van het maximale huurbedrag toepassen. De portefeuille 

analyse toont dan tekorten die oplopen tot 50% van het tarief. Het probleem is 

landelijk, de minister van VWS moet hier iets aan doen. Het CIZ geeft deze lage 

ZZP indicaties niet meer af. De verwachting is dat de problemen beperkt blijven 

doordat de huidige populatie wordt ontzien. Daarnaast wordt actief gestuurd op 

ZZP indicaties bij nieuwbouwprojecten. Bijvoorbeeld: 100 intramurale plaatsen 

worden overgebracht in interimhuisvesting (huur appartementen bij 

woningcorporatie). De vervangende nieuwbouw heeft 60 plaatsen, de licht 

geïndiceerde klanten blijven dan bij de corporatie achter. De NHC geeft de 

instellingen een prikkel om de scheiding van wonen en zorg te versnellen.  

 

De instelling constateert een badkuip bij nieuwbouwprojecten. In het geval van de 

eerste exploitatiejaren is het NHC tarief onvoldoende voor de lasten. Op 

portefeuilleniveau worden tekorten met overschotten verevend. De NHC is naast de 

rente en bezetting op een afschrijving van dertig jaar zonder renovatie gebaseerd. 

De instelling hanteert een afschrijving van veertig jaar met een tussentijdse 

renovatie. Installaties zijn 35-40% van de bouwkosten. Gedurende de dertig jarige 

exploitatie worden altijd installaties vervangen. Dat is een behoorlijke investering, 

die moet worden terugverdiend met een langere exploitatie. Daarnaast constateert 

de instelling ook dat kamergebonden sanitair niet altijd uit de NHC vergoeding kan 

worden gerealiseerd (en afgeschreven binnen dertig jaar). De instelling vindt 

kamergebonden sanitair voor klanten erg belangrijk. In die gevallen waarin sanitair 

wordt gedeeld leidt dat ongetwijfeld tot verbouwingen in de toekomst. Nieuwbouw 

moet dus flexibel en aanpasbaar zijn. De inbouwpakketten worden eenvoudiger 

vernieuwd door dragende gevels. De oude bouwcollege normen worden intern nog 

steeds toegepast als uitgangspunten. Daar zijn de vergoedingen ook op gebaseerd. 

Leegstand is een lastig te beïnvloedbaar risico. De bezetting hangt af van de 

demografie, de kwaliteit van huisvesting en zorgdiensten, het scheiden wonen en 

zorg en locatie. De instelling heeft in een vroeg stadium geanticipeerd op dit risico 

en de veranderende regelgeving door berekeningen te maken en contacten in het 

netwerk aan te wenden.  

 

Het tarief voldoet omdat de bezetting hoger is dan 97% en de rentepercentages 

voor leningen lager zijn afgesloten dan de normering waarop de NHC is gebaseerd. 

De versnelde afschrijving van boekwaarden en spookpanden via de NZa heeft 

daaraan bijgedragen. 
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De strategie 

De vastgoedstrategie heeft de instelling opgesteld na aanleiding van de NHC 

invoering. Deze is tot stand gekomen door verschillende stappen: 

1. DESTEP analyse voor de bepaling van de huisvestingsbehoefte; 

2. Stakeholder en concurrentie analyse; 
3. Gevolgen scheiding wonen en zorg in scenario’s berekenen; 
4. Analyse van de kwaliteit en functionaliteit van de huidige portefeuille; 

5. Confrontatie huisvestingsbehoefte en huidige portefeuille; 
6. Ingrepen in vastgoed: aanpassing, herontwikkeling, afstoting of door 

exploiteren. 

 

De maatregelen die uit de bovenstaande analysen leiden zijn voornamelijk gericht 

op de afbouw van lichte zorg en kwalitatieve en functionele verbeteringen van de 

woonomgeving van klanten. Door betere zorgproducten en welzijnsactiviteiten 

onderscheidt de instelling zich van concurrenten. Momenteel is er nauwelijks 

concurrentie. Er is geen ambitie om het verzorgingsgebied uit te breiden. Maar 

circa 4-6% van de ouderen komen intramuraal te wonen. Schaarste creëren is 

belangrijk voor de bezetting.  

 

De scheiding van wonen en zorg worden in vier scenario’s per locatie 

doorgerekend. De scenario’s verschillen onderling in de ZZP’s waarvoor de NHC 

vergoeding vervalt: ZZP V&V 01-02 / 01-04 / 01-05 / 01-10. De onduidelijkheid 

vanuit de overheid blijft lastig: enerzijds geeft zij marktprikkels en anderzijds wordt 

het speelveld niet verruimt, waardoor geen sprake is van vrije marktwerking.  

 

De instelling stelt als uitgangspunt dat vastgoed daar waar mogelijk in eigendom 

wordt gerealiseerd. De huidige verhouding van 50% eigendom en huur is een 

verhouding die uit de fusierijke historie is ontstaan. De verhouding is een gegeven, 

hierop kan momenteel niet actief op worden gestuurd.  

De tactiek 

Alle complexen zijn ongeveer hetzelfde door de voormalige normering. In de 

portefeuille analyse wordt met verschillende factoren rekening gehouden. Het 

sanitair en de omvang van de privéruimte in kamers van klanten zijn belangrijke 

indicatoren voor de kwaliteit van een locatie. Daarnaast zijn de mogelijkheden om 

het zorgproces efficiënt in te richten van groot belang. Zeker gezien de zwaardere 

ZZP’s die in de toekomst intramuraal verblijven. Sommige objecten bieden 

mogelijkheden om van lichte naar zware zorgdiensten omgezet te worden. De 

constructieve opzet van gebouwen leidt soms tot renovaties die boven 

nieuwbouwprijzen liggen. Dan ligt afstoten / nieuwbouw voor de hand. De keuze 

voor een type ingreep is een financiële afweging die aan de hand van een 

businesscase wordt gemaakt. De verwachting is dat zonder ingrepen leegstand 

ontstaat in de toekomst.  

 

In het opstellen van businesscases zijn de ZZP mix en overige opbrengsten van 

belang. Leegstand, rente, grondkosten en restant boekwaarden worden per locatie 

vastgesteld. In overwegingen met betrekking tot nieuwbouw komen daar diverse 

kosten bij (sanering, bijkomende kosten, etc.). De productie, rente en leegstand 

zijn de meest gevoelige factoren voor de uitkomst van de businesscase.  
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Data interview instelling 11 

Manager vastgoed & facilitair 

26 februari 2012 

 

Respondent 

De respondent is bij de instelling actief als manager vastgoed en facilitair waarbij het opstellen van 

een vastgoedstrategie voor de organisatie één van de taken is.  

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 
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Kosten minimalisatie 3 2 

Innovatie 2 4 

Flexibiliteit 4 2 

Productiviteit 4 2 

Waardevermeerdering 5 3 

Personeel tevredenheid 5 4 

Klanttevredenheid 5 4 

Marketing / verkoop 4 4 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

• De belangen bij de minimalisering van kosten nemen toe. De instelling besteedt 

bouwprojecten per drie bouwbedrijven aan. Dit leidt tot betere aanbestedingsresultaten; 

• Bevorderen van innovatie: Het vastgoed wordt juist couranter in plaats van innovatiever; 

• Bevorderen van flexibiliteit: Een specifiek gebouw moet een tweede leven kunnen krijgen; 

• Bevorderen van productiviteit: Personele dubbelfuncties moeten voorkomen worden. 

Vastgoed kan hierin bijdragen door het logistieke proces te ondersteunen; 

• Bevorderen van de (bedrijfs)waarde: woonproducten dienen een restwaarde te hebben; 

• Bevorderen van personeels-/ klanttevredenheid: Personeelstevredenheid volgt uit 

klanttevredenheid, klanttevredenheid wordt door minimale zorgbeleving gerealiseerd.  

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

De voorgaande strategie ging minder uit van ondergrenzen (in wooneenheden) van de exploitatie 

en bijna volledige extramuralisering. Door de invoering van de NHC is deze grens opgehoogd naar 

80 eenheden. De toename van het belang om kosten te minimaliseren en flexibiliteit/waarde te 

maximaliseren zijn door de scheiding van wonen en zorg gedreven.  
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Samenvatting interview instelling 11 

De gevolgen 

Het grootste risico op de NHC invoering is het vervallen van vergoedingen voor 

vastgoed door het scheiden van wonen en zorg. Dit betekent dat de huur voor 

zelfstandige woningen op basis van het Huurrecht overeen moet komen met de 

lasten. De instelling verwacht dat de NHC voor ZZP´s vanaf vijf á zes niet 

vervallen.  

 

De omvang van het risico op de scheiding van wonen en zorg wordt bepaald door 

de verschillen tussen de lasten van de instelling en het besteedbaar inkomen van 

klanten. Dat verschilt per buurt.  

De strategie 

De instelling heeft een langetermijnvisie voor de periode 2010/2020 vastgesteld. 

De strategie is tot stand gekomen door een uitgebreide marktanalyse met 

commerciële accenten. Dit proces is ingezet naar aanleiding van de veranderingen 

in regelgeving. De risico’s die ontstaan door het scheiden van wonen en zorg heeft 

geleid tot een extra hoofdstuk waarin scenario’s zijn doorgerekend. De volgende 

stappen worden onderscheiden in de totstandkoming van de strategie: 

1. Analyse van de demografische prognoses en vergrijzing van 

doelgroepontwikkeling; 

2. Een confrontatie van de gemiddelde ZZP verdeling met demografie per 

buurt; 

3. Een analyse van de vastgoedportefeuille; 

4. Een concurrentieanalyse per marktsegment/buurt op kwaliteit van de 

portefeuille en nieuwbouwplannen; 

5. Een marktanalyse met betrekking tot diverse factoren: besteedbaar 

inkomen, lokale woningmarkt (eigendom/huur - € /m2), woningtypologie 

(grondgebonden/appartement), allochtoon / autochtoon verdeling, sociale 

leefstijltypologie en zorgbehoefte;  

6. Keuze tot ingrepen in vastgoed; 

7. Een analyse van de scheiding van wonen en zorg en het vervallen van de 

NHC; 

8. De ontwikkeling van een financieringsplan op concernniveau t.b.v. het 

aantrekken van kapitaal. Dit plan komt tot stand naar aanleiding van de 

vastgoedexploitatie en gewenste investeringen in een DCF-model. 

 

De zorgvisie (wijkgericht en zoveel mogelijk eigen regie) is leidend, maar vastgoed 

wordt niet meer elke vijf jaar aangepast aan de visie. Het vastgoed moet minder 

specifiek worden, zodat verschillende zorgvisies gerealiseerd kunnen worden. Dit 

betekent dat zelfs dementerende doelgroepen in tweekamerappartementen  

moeten wonen. Dat lukt om financiële redenen niet altijd. De verwachting is dat 

huisvesting voor mensen met dementie niet aan de markt worden overgelaten. De 

instelling wil overal zorg verlenen op basis van wijkzorg, expertisezorg, private zorg 

en jeugdzorg. De speerpunten van de vastgoedstrategie zijn: 

• Van fabrieken woningen maken (bijvoorbeeld geen systeemplafonds); 

• Bouwbegeleiding sturen tot VO niveau (startup, verschijning van gebouw, 

bruto/netto vloeroppervlak, uitstraling en facilitaire eisen); 

• Alleen geld uitgeven als dat een meerwaarde heeft voor klanten. Dat wil 

zeggen dat investeringen in woonomgeving en ontmoetingsruimte van 

klanten plaatsvindt en de backoffice zo efficiënt mogelijk dient te zijn. 

 

Door middel van de portefeuille analyses zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

eigenschappen inzichtelijk gemaakt. Deze analyse bestaat uit de factoren kostprijs, 

inkomsten, eigendomsvormen (eigendom, huur, erfpacht), concurrentie in de 
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omgeving, facilitaire kosten (energie, services), boekwaarden, m2 BVO, kwaliteit 

(voormalige kleurcodes ministerie VWS), capaciteit, bezetting en tot slot de 

toegankelijkheid van het vastgoed voor doelgroepen met hoge/gemiddelde/lage 

ZZP’s. De locatiemanagers dienen een interne huur te realiseren met een IRR- 

rendementsdoelstelling van 5,5%. Deze aanbodzijde is met de toekomstige vraag 

geconfronteerd. 

 

De toekomstige zorgvraag is geformuleerd in ZZP’s. Deze komen tot stand door de 

samenstelling van de bevolking op basis van inkomsten, etnische afkomst, type 

woningbezit, levensstijl (op basis van SMART profielen) en de demografische 

prognose en vergrijzing. Uit de confrontatie van het huidige aanbod met de 

toekomstige zorgvraag volgen per buurt een aanvals of terugtrekkings-strategie 

per aantal plekken. Daarnaast wordt een geschikt huisvestingconcept in luxe of 

basis vormen geformuleerd. In de vastgoedstrategie wordt per buurt rekening 

gehouden met de concurrenten. Voordat de instelling overgaat tot investeren moet 

de zorgexploitatie positief zijn.  

De tactiek 

De instelling heeft momenteel een vastgoedportefeuille met 70% V&V huizen die 

gemiddeld 35 jaar oud zijn. Daarvan is 60% eigendom en 40% huur. Deze 

verhouding is uit historie ontstaan. Afwegingen om complexen in huur of eigendom 

te realiseren worden gemaakt op basis van de behoefte om invloed uit te oefenen 

op het vastgoed. Complexen worden alleen in eigendom gehouden indien de 

instelling zeker is dat klanten in de toekomst huur kunnen opbrengen. Indien 

daarbij een risico ontstaat wordt bij voorkeur overgegaan op kortlopende huur van 

een aantal jaren. De verschillen tussen vastgoed voor in- en extramurale 

doelgroepen zijn dan niet van belang. Deze moeten beide in hetzelfde vastgoed 

kunnen leven. De zorginstelling financiert in huursituaties dan een 

afwerkingspakket (o.a. brandveiligheid, stoffering en ICT). Bij intramurale 

doelgroepen wordt bij voorkeur voor maximaal 15 jaar gehuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klanten kiezen voor zorginstellingen op basis van woonomgeving, tijden waarop 

maaltijden worden geserveerd en dan pas de zorg. Zorg is een noodzakelijk kwaad, 

huisvesting kan onderscheiden ten opzichte van concurrenten.  

 

De instelling heeft doelen gekoppeld aan de uitgaven van de NHC inkomsten. De 

instelling wil 85% uitgeven aan kapitaalslasten (rente en afschrijving of nieuwe 

investeringen), 12% aan technische instandhouding (€1000-1100 euro per plek per 

jaar) en 3% aan overhead. De overhead wordt door de instelling iets lager 

ingeschat dan normaal omdat geprofiteerd wordt van schaalvoordelen. De 

reservering voor instandhouding komt op basis van de MJOP prognose net niet uit. 

De afschrijvingstermijn van vastgoed is dertig jaar in het geval van nieuwbouw. 

Ook deze post is krap met de vergoeding die de instelling ontvangt.  
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Data interview instelling 12 

Manager facilitair bedrijf 

28 februari 2012 

 

Respondent 

De respondent is bij de instelling verantwoordelijk voor de uitvoering/kwaliteit van onderhoud, 

beheer, instandhouding, nieuwbouw en ontwikkeling van vastgoed. De respondent is betrokken bij 

de ontwikkeling van beleidsnotities met betrekking tot de strategische herpositionering van het 

vastgoed.  

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 
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Kosten minimalisatie 4 2 

Innovatie 5 2 

Flexibiliteit 4 1 

Productiviteit 5 3 

Waardevermeerdering 4 2 

Personeel tevredenheid 5 3 

Klanttevredenheid 5 3 

Marketing / verkoop 4 1 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

• Kosten minimalisatie vindt vooral plaats in het geval van ruimte t.b.v. overhead (kantoren 

e.d.); 

• Maximaliseren van innovatie: De zorgdiensten van de instelling worden verbeterd door 

innovatie. Zie productiviteit; 

• Maximaliseren van flexibiliteit: Omkeerbaar bouwen wordt geïmplementeerd in nieuwbouw 

maar of het ook gebruikt gaat worden blijft onzeker;  

• Maximaliseren van productiviteit: Klanten in thuiszorg zijn 65% declarabel (uren) en dat 

moet naar 80%. Er moet geïnvesteerd worden in productiviteit om de toenemende 

extramuralisering goed te kunnen organiseren.  

• Maximaliseren van personeelstevredenheid: Het personeelsbestand vergrijst in 200-300 

FTE’s op korte termijn. Om personeel aan te trekken kan vastgoed een bijdrage leveren als 

aangename werkomgeving.  

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

De profielwijzigingen in het bovenstaande schema komen voort uit de invoering van de NHC op één 

uitzondering na. Personeelstevredenheid is belangrijk door het personeelstekort. Dit heeft een 

relatie met vastgoed maar de profielwijziging heeft in dit geval geen relatie met de NHC invoering.  
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De gevolgen 

Door de invoering van de NHC ontstaan een aantal risico’s voor de instelling. 

Zonder klanten ontvangt de instelling geen vergoeding. De bezetting van de 

capaciteit is van groot belang. De begroting van de instelling is afgestemd op 3% 

leegstand. Daarin vormen de verzorgingshuizen een groot risico door de scheiding 

van wonen en zorg. Momenteel bestaat de intramurale capaciteit van de instelling 

gedeeltelijk uit de ZZP’s V&V 01-03. De zorgvraag neemt toe maar klanten wonen 

langer thuis. Dit betekent dat de intramurale capaciteit moet worden afgebouwd.  

Door bezette huisvesting en productie van zorg kunnen vastgoedinvesteringen 

worden terugverdiend. Het terugverdienen van investeringen is ook een risico. De 

bouwkosten zijn lager dan de exploitatiekosten dus in die exploitatie zit het 

grootste risico op de inkomsten en uitgaven. Investeringen dienen na de exploitatie 

een restwaarde te hebben. 

 

De instelling houdt momenteel over aan de NHC vergoeding. De 

vastgoedportefeuille is er klaar voor. 

De strategie 

Tot 2009 was de visie van de instelling gericht op kleinschalige verpleeghuiszorg. 

De aanleiding om een strategisch vastgoedbeleid op te stellen is de invoering van 

de ZZP/NHC bekostiging. Het doel van dit beleid is weer te geven welke 

ontwikkelingen gewenst zijn om een gewenste toekomstsituatie te bereiken. Om 

het concern voor te beiden op de NHC invoering is een voortraject gestart. In dit 

traject zijn meerbedskamers afgebouwd en werd versneld afgeschreven op 

boekwaarden met de NZa regeling versnelde afschrijving op MVA. Na de 

voorbereiding zijn de volgende stappen ondernomen om de vastgoedstrategie vorm 

te geven: 

1. Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van markt, klant, stakeholders en 

concurrenten; 

2. Analyse van huurcontracten in relatie tot NHC vergoeding; 

3. Bepaling van toekomstige PMC’s; 

4. Eigenschappen van de huidige portefeuille analyseren (o.a. een 

reconstructie van boekwaardeverloop en afschrijving); 

5. Bepaling van een concurrentie en groeistrategie;  

6. Besluiten tot ingrepen. 

 

Het uitgangspunt van de vastgoedstrategie is de zorgvisie die de klant centraal stelt 

en de gebouwen laat aansluiten bij de toekomstig gewenste PMC’s. Uit de markt-, 

klant-, stakeholders- en concurrentieanalysen zijn de volgende uitgangspunten 

geformuleerd: 

• Een afwisselende portefeuille in bouwjaar en eigendomsvorm; 

• De financiële analyse van de objecten op concernniveau bepalen de keuze 

om wel of niet te bouwen in eigendom; 

• Er moeten gedifferentieerde en passende vastgoedlasten zijn omdat huren 

in de toekomst door klanten worden betaald; 

• Nieuwe bouwplannen moeten onderbouwd zijn door onderzoek naar wensen 

van klanten en financiële haalbaarheid. 

 

Uit de analyse blijkt dat persoonlijke aandacht, eten, huisvesting en activiteiten het 

belangrijkst zijn voor de klanten. Er is weinig vraag naar betaalde diensten onder 

klanten zelf. De vertegenwoordigers (toekomstige klanten) staan hier wel voor 

open. 
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In de analyse van de huidige vastgoedportefeuille heeft de instelling speciale 

aandacht geschonken aan de huurcontracten. De instelling heeft inzichtelijk 

gemaakt welke risico’s in bestaande huurcontracten zijn gelegen. 

Woningcorporaties willen langdurige huurcontracten omdat voor de zorg speciaal 

vastgoed nodig is. De zorginstelling wil graag kortere contracten met het oog op 

flexibiliteit. Vaak komen onderhandelingen uit op looptijden van 10-20 jaar. Het 

vastgoed moet in dat geval in de financiële balans worden opgenomen. De 

huurcontracten hebben dan invloed op de solvabiliteit die voor financiering van 

belang is.  

 

De producten die de instelling in de toekomst aanbiedt zijn: 

1. Wonen, welzijn en zorg met beperkte behandeling in de thuissituatie door 

woonservicezones. Door marktpenetratie wordt in de huidige markt een 

bestaand product aangeboden; 

2. Specialistische diensten vanuit expertisecentra die complexe en intensieve 

behandelingen aanbieden. De vraag naar nieuwe producten in de markt zal 

toenemen; 

3. Betaaldiensten in het gehele werkgebied.  

 

Concurrentiestrategieën: 

• Klantbehoeften en klantwaarden staan centraal. De instelling wordt 

specialist. Er dient een gedifferentieerd product- en dienstaanbod te zijn. 

Het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten is belangrijk. In het 

geval van complexe zorg wordt er via business to business contact gelegd 

met de klant en bij eenvoudige zorg door de business to consumer.  

• Het optimaliseren van bedrijfsprocessen zal de kwaliteit van het 

zorgproduct en –dienst verbeteren. De kosten efficiëntie moet worden 

verbeterd. Als doelstelling is gesteld dat de overhead maximaal 12% van de 

totale kosten mag veroorzaken. 

 

Uiteindelijk is geconstateerd dat éénderde van de portefeuille in aanmerking kwam 

voor renovatie/nieuwbouw. Op basis van demografie en maatschappelijke wensen 

is besloten de focus op doelgroepen aan het eind van de “zorgcarriere” (zware 

ZZP´s) te leggen. De huidige portefeuille voldoet niet aan de gewenste PMC. De 

instelling heeft veel ZZP’s V&V 04 in intramuraal vastgoed. Als de NHC voor deze 

ZZP’s vervalt moet de instelling de capaciteit terugdringen. Na de afbouw van de 

capaciteit ontstaat meer kwaliteit en minder kwantiteit. Daarom moeten 

verzorgingshuizen worden omgebouwd aan de hand van verschillende scenario’s: 

1. Totale afbouw van capaciteit: In enkele jaren extramuraliseren en schuiven 

naar thuiszorg; 

2. Afbouw van capaciteit en toename van ZZP complexiteit: Hieruit volgt een 

concentratie van de capaciteit; 

3. Verzorgingshuizen ombouwen tot verpleeghuiszorg: als totale vraag 

toeneemt en gebouw biedt mogelijkheden om complexe zorg te bieden. 

 

Vaak bleek renovatie niet haalbaar in verband met de kosten en baten. Renovatie 

kost tussen de 60-70% van de nieuwbouwprijs. De instelling verwacht dat de 

exploitatie te lang is om de kosten terug te kunnen verdienen.  

 

De vastgoedportefeuille bestaat voor de helft uit objecten in eigendom en de 

overige worden gehuurd. Deze verhouding is tot stand gekomen uit fusies in het 

verleden en adhoc besluiten per object. Eigendom is belangrijk voor de invloed op 

de leefomgeving van klanten. Vastgoed kan een Cash Cow zijn voor de organisatie. 

De verhuur van ruimte aan (commerciële) patijen of zorggerelateerde specialisten 

(huisartsen, apotheek, orthopedie, tandheelkunde en winkels, supermarkt, kapper, 
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kleding) kan geld opleveren en heeft een meerwaarde voor klanten. De 

leegstandsrisico’s worden geminimaliseerd door tienjarige huurcontracten af te 

sluiten met huurders en een afschrijving van dertig jaar. De klant wil naast wonen 

en zorg ook welzijn en plezier. Dat daar geld aan wordt verdiend heeft ook te 

maken met het grotere risico. Zorginstellingen worden ondernemers. 

Verzorgingshuizen worden in principe gehuurd. Verzorgingshuizen hebben het 

grootste risicoprofiel. In het geval van een aantal huurcontracten moet de instelling 

nog tien jaar vooruit met een complex. Indien de NHC niet voldoet moet het 

huurcontract worden open gebroken. Deze onderhandeling wordt per partij 

uitgevoerd.  

 

Ondersteunende diensten (HRM, P&O, ICT, facilitair) moeten een kostenefficiëntie 

van 7% (was 12% als doelstelling) nastreven. Dat betekent dat ze maximaal 7% 

mogen kosten van de totale uitgaven. Alles wat geen directe opbrengsten genereert 

of aan het bed staat valt hieronder. Voorheen was bijvoorbeeld een kantoor in een 

complex gelegen. Op die plaats komen nu verhuurbare ruimtes om de 

opbrengstratio van het vastgoed te verhogen. De stafdiensten worden 

gecentraliseerd en het nieuwe werken wordt ingevoerd. Met minder vierkante 

meters vloeroppervlak (thuiswerken, digitaliseren en automatiseren) worden kosten 

beperkt. De NHC heeft hierop invloed. De instelling heeft besloten zoveel mogelijk 

van het NHC budget te willen besteden aan de leefomgeving van klanten (in plaats 

van overhead).  

 

De afschrijving van vastgoed is van vijftig naar dertig jaar teruggebracht zonder 

renovatie / functionele aanpassingen. Alleen onderhoud en instandhouding worden 

uitgevoerd. Deze keuze komt voort uit een inschatting van de maatschappelijke 

ontwikkelingen met betrekking tot vastgoed. Objecten worden niet meer vijftig jaar 

gebruikt. Als na dertig jaar geen boekwaarde- / restwaarde problemen zijn ontstaat 

keuzevrijheid voor de instelling. Het overhouden van restwaarde om alternatief 

gebruik mogelijk te maken in de dertig jarige levensduur wordt belangrijker. 

Niemand wil een oud en incourant verzorgingshuis kopen. 

De tactiek 

De keuze voor één van beide scenario’s om verzorgingscapaciteit te vervangen voor 

verpleegcapaciteit komen tot stand gekomen op basis van de 

financieringsmogelijkheden. Daarnaast wenst de instelling de balans tussen 

eigendom en huur ongeveer gelijk te houden.  

 

De instelling stuurt op de bezettingsgraad door productieafspraken vast te leggen 

met zorgkantoren, demografische ontwikkelingen en ziektebeelden te confronteren 

met de vastgoedportefeuille en de scheiding van wonen en zorg. Door de informatie 

die hiermee inzichtelijk wordt, anticipeert de instelling op de toekomst.  

 

De objecten die in eerste instantie in aanmerking komen om te worden verbouwd 

bevatten meerbedskamers (meer dan twee). Indien deze kamers niet meer bestaan 

wordt gekeken naar de eenbedskamers. De klanten dienen beschikking te hebben 

over apart sanitair en voldoende privéruimte. Investeringen worden eerst getoetst 

aan de algemene strategie, de haalbaarheid van de businesscase en de rol van een 

investering binnen de totale portefeuille.  
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Data interview instelling 13 

Interim directeur bedrijfsvoering 

21 februari 2012 

 

Respondent 

De respondent is als interim sinds twee jaar verantwoordelijk voor ICT en vastgoed. Binnen deze 

functie is opdracht gegeven aan een adviesbureau om de vastgoedstrategie te ontwikkelen. 

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 

 

Het voorgaande beleid is onbekend bij de respondent.  
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Kosten minimalisatie 3 - 

Innovatie 4 - 

Flexibiliteit 4 - 

Productiviteit 5 - 

Waardevermeerdering 3 - 

Personeel tevredenheid 4 - 

Klant tevredenheid 5 - 

Marketing / verkoop 4 - 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

De speerpunten productiviteit en klantgerichtheid zijn het belangrijkste. Klanten moeten 

intramuraal willen wonen en een productieve dienstverlening zorgt voor optimaal gebruik van 

beschikbare budgetten. In het geval van klanttevredenheid zijn de inrichting, healing environment 

en sanitair de belangrijkste factoren.  

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

De NHC heeft op het gebied van marketing en productiviteit invloed. Het maakt deze aspecten 

belangrijker dan voorheen.  
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De gevolgen 

In de huidige situatie moeten zorginstellingen eigen verantwoordelijkheid dragen 

voor de kosten van huisvesting. Dit brengt risico’s met zich mee. De risico’s zitten 

vooral in de bezettingsgraad van de huisvesting. Als geen productie wordt gedraaid 

komt er geen vergoeding voor de lasten. Als wordt gekeken naar de opbouw van de 

NHC is er geen duidelijk tekort of overschot op rente, afschrijving en de 

bezettingsgraad. Het gaat erom dat het budget op portefeuille niveau (en bij 

voorkeur ook op objectniveau) voldoende is.  

 

De impact van de NHC invoering is positief op portefeuille niveau. Het sturen op 

cashflow is belangrijker geworden om te voldoen aan de betalingsverplichtingen.  

 

De NHC is niet de enige ontwikkeling met betrekking tot vastgoed. De scheiding 

van wonen en zorg en de healing environment zijn in toenemende mate belangrijk. 

Een healing environment is een ontwikkeling die effect heeft op zowel de vastgoed- 

als zorgexploitatie. Vastgoed maakt voor 10-15% deel uit van de uitgaven van de 

instelling, ten opzichte van 70% voor personeel. Door een healing environment zijn 

klanten en personeel gelukkiger. Dit heeft bijvoorbeeld effecten op ziekteverzuim. 

Het scheiden van wonen en zorg is een aparte ontwikkeling in relatie tot de NHC 

omdat dit een andere manier van bekostigen betreft en de scheiding van wonen en 

zorg vooral op de toelatingen van klanten is gericht. Hoogstwaarschijnlijk vervalt 

de NHC vergoeding van ZZP V&V 03 en 04 in de toekomst ook.  

De strategie 

De veranderingen in de zorgomgeving maakten het noodzakelijk in een vroegtijdige 

situatie te anticiperen. Allereerst is de functionele kwaliteit van de portefeuille 

beoordeeld. Vervolgens is een strategisch vastgoedplan ontwikkeld waarin drie 

zaken centraal staan:  

1. De huidige kwalitatieve en kwantitatieve kenmerken van de portefeuille; 

2. De ontwikkeling van vraag en aanbod en confrontatie met portefeuille; 

3. Een rekenmodel dat inzicht geeft in de financiën op zowel portefeuille als 

objectniveau.  

 

In 2006/2007 is de functionele toets van de bestaande portefeuille uitgevoerd. 

Hierin werd gekeken naar ICT, omvang, privacy, gemeenschappelijke ruimten en 

sanitair (privé ruimte en mogelijkheden tot inrijden van douchebrancards voor 

zware doelgroepen). Vervolgens zijn vraag en aanbod onderzocht. De prognose van 

de zorgvraag komt voort uit de demografische ontwikkelingen, gekoppeld aan een 

zorgbehoefte. Vervolgens is gekeken in hoeverre het huidige aanbod van vastgoed 

aansluit bij die doelgroepen. Hierbij wordt ook een analyse gemaakt van de 

concurrenten. Uit deze confrontatie volgen mogelijkheden om vastgoed aan te 

passen. Dit is in een financieel model doorgerekend. Als er geen behoefte is naar 

zorg wordt er niet gebouwd. Daarnaast zijn geen SMART geformuleerde 

doelstellingen.  

 

De vastgoedstrategie leidt tot twee soorten PMC’s. De reguliere WoZoCo´s en 

specialistische verpleeghuizen. De specialistische verpleeghuizen zijn gericht op 

klanten met aandoeningen/beperkingen die zijn gerelateerd aan Huntington, zware 

psychogeriatrie en Korsakov.  

 

De instelling ziet grote financiële risico´s in de scheiding van wonen en zorg. 

Daarom worden alle objecten in de portefeuille gehuurd met 20 jarige contracten. 

In deze contracten is een intentieverklaring opgenomen zodat bij wijziging van de 

regelgeving de contracten opnieuw worden geëvalueerd. Als tegenprestatie zijn 
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appartementen couranter gebouwd. Dit geldt niet voor zware doelgroepen en 

strategische objecten. Deze worden in eigendom geëxploiteerd. De restwaarde is 

laag en de risico-opslag van specifieke investeringen berekent de corporatie door in 

de huur. Dit geldt voor de doelgroepen Huntington, Korsakov en zware 

psychogeriatrie.  

 

De vastgoedstrategie is een vertaling van de organisatie visie naar het vastgoed. 

Het specifieke vastgoed in eigendom wordt na twintig jaar functioneel gerenoveerd 

omdat de panden dan verouderd en uitgeleefd zijn.  

De tactiek 

De maandelijkse managementinformatie is gericht op de bezettingsgraad van 

locaties. Daarnaast zijn er eisen aan het functionele gebruik van het vastgoed zoals 

m2 privéruimte en sanitair. Als vastgoed op deze factoren slecht presteert worden 

ingrepen gepleegd.  

 

Door een bewuste positionering in de markt wordt het risico op de bezettingsgraad 

beheerst. De instelling wil de goede naam en faam behouden en doorontwikkelen. 

In het verzorgingsgebied geldt dat vooral voor de WoZoCo’s en op landelijk niveau 

voor de verpleeghuizen. Daarnaast is een goede reputatie en bekendheid bij 

verwijzers zoals huisartsen van belang. Dit was voor de invoering van de NHC ook 

belangrijk maar het relatieve belang bij goede relaties is nog groter geworden.  
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Data interview instelling 14 

Programmadirecteur Vastgoed 

22 februari 2012 

 

Respondent 

De respondent is bij de instelling verantwoordelijk voor de aansturing van de vastgoedportefeuille. 

De vastgoedstrategie wordt door de respondent, in samenwerking, gemaakt.  

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 

 

Het is een inschatting van het toekomstige beleid, deze is nog in ontwikkeling.  

 

 Vastgoedstrategie H
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id
ig
e
 s
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a
te
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ie
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Kosten minimalisatie 4 4 

Innovatie 4 2 

Flexibiliteit 4 2 

Productiviteit 4 4 

Waardevermeerdering 4 1 

Personeel tevredenheid 3 2 

Klanttevredenheid 4 2 

Marketing / verkoop 3 1 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

Het maximaliseren van (bedrijfs)waarde betekent dat de instelling nu meer op de gehele lifecycle is 

gericht. Het maximaliseren van klanttevredenheid en marketing hangt sterk samen. Dit komt ook 

door de vraag-gestuurde manier van werken.  

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

De instelling had voorheen minder belang bij de bovenstaande strategieën. Door de financiële 

prikkel (vooral het leegstandsrisico) van de NHC invoering is dat wel het geval.  
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Samenvatting interview instelling 14 

De gevolgen 

Door de invoering van de NHC ontstaan er risico’s met betrekking tot leegstand en 

het scheiden van wonen en zorg. Het leegstandsrisico is momenteel beperkt door 

de hoge bezettingsgraad en de grote vraag naar zorg. Dit risico wordt in de 

toekomst beheerst door de huizen aantrekkelijk te houden (opleuken, gezelliger 

maken met klein investeringsvolume). De bezetting van de vastgoedportefeuille 

bestaat gedeeltelijk uit klanten met lichte ZZP’s. Het vervallen van de NHC’s voor 

lichte ZZP’s betekent dat de instelling huur gaat vragen aan klanten. Het 

puntensysteem van de woningwet leidt tot een maximale huurprijs die de kosten 

niet dekt. Het verschil met de lasten is dan ongeveer éénderde.  

 

Indien er nieuwe zorgondernemers en/of initiatieven ontstaan, ontstaat een 

concurrentierisico. Deze organisaties hebben geen last van de bouwcollege-erfenis 

die de instelling wel heeft (incourant vastgoed). Dit kan de instelling niet 

beïnvloeden. 

 

De NHC is naar inschatting voldoende voor de lasten. Hierin is er onzekerheid over 

de lasten die afhankelijk zijn van de transitieopgave. Een afgeleid risico van de NHC 

invoering is de beschikbaarheid van kapitaal om de noodzakelijke investering van 

de transitieopgave te voltooien.  

De strategie 

Gedurende het invoeringstraject is de portefeuille voorbereid door de 

bedrijfswaarde en de consequenties van nieuwe bekostiging in kaart brengen. 

Daarnaast is onderzocht hoe de zorgproducten worden gepositioneerd in de 

veranderende zorgomgeving. De vastgoedstrategie is momenteel in ontwikkeling in 

samenwerking met de facilitaire- en zorgafdeling. De volgende stappen worden 

doorlopen: 

1. Ontwikkelen van zorgvisie; 

2. Kwalitatieve analyse huidige portefeuille; 
3. Demografische prognose en koppeling aan ZZP-profiel en zorgvraag; 
4. Vaststellen vastgoedstrategie (i.s.m. andere productiemiddelen); 

5. Vormgeving gewenste organisatiestructuur en vastgoedportefeuille; 
6. Besluiten tot ingrepen in vastgoed. 

 

Om de risico’s te beheersen focust de instelling op specialisatie in hoge ZZP 

doelgroepen met voornamelijk psychogeriatrische en/of somatische aandoeningen 

en/of beperkingen (vanaf ZZP V&V04). Deze ZZP’s komen bij 4-5% van de 

doelgroep met een zorgbehoefte voor. De lichte ZZP’s moeten bij andere partijen 

huisvesting organiseren (eventueel in samenwerking met de instelling gerealiseerd) 

en de instelling levert dan de thuiszorg. Daarnaast dient het vastgoed over 10, 20 

en 30 jaar anders te kunnen worden aangewend. Daarom wordt vastgoed voortaan 

afgeschreven over 30 jaar.  De instelling overweegt momenteel voor 20 jaar te 

bouwen door renovatie van bepaalde objecten. Deze optie is een gevolg van de 

beperkte beschikbaarheid van kapitaal. De instelling wil een courante 

vastgoedportefeuille bereiken. 

 

Deze strategie betekent voor de portefeuille dat verzorgingshuizen worden 

omgebouwd naar verplegingshuizen. De instelling staat momenteel voor een 

transitieopgave voor bijna alle instellingen in sloop, nieuwbouw en/of renovatie. 

Deze bouwplannen worden de komende 10 jaar uitgevoerd maar markt zit niet mee 

(kapitaal).  
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De tactiek 

De gehele vastgoedportefeuille wordt aangepakt. De objecten zijn kenmerkend 

door de oude bouwnormen. Er komt een generiek programma voor nieuwbouw. De 

beschikbaarheid van kapitaal bepaalt in grote mate welke bouwkundige ingrepen 

mogelijk zijn.  
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Data interview Instelling 15 

Manager Vastgoed 

22 februari 2012 

 

Respondent 

De vastgoedexploitatie, de vastgoedontwikkeling en het portefeuillemanagement zijn de 

aandachtsgebieden van de manager vastgoed. De respondent is twee jaar geleden begonnen bij de 

instelling met een algemene visie op vastgoed en een implementatieplan van deze visie.  

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht.  

 

 Vastgoedstrategie H
u
id
ig
e
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a
te
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ie
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Kosten minimalisatie 2 3 

Innovatie 5 1 

Flexibiliteit 5 1 

Productiviteit 5 5 

Waardevermeerdering 5 1 

Personeel tevredenheid 2 5 

Klanttevredenheid 5 3 

Marketing / verkoop 5 1 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

• Kosten minimalisatie: De instelling richt zich eerder op het vergrootten van inkomsten in 

plaats van het verkleinen van uitgaven; 

• Maximaliseren van innovatie: De instelling is gericht op productontwikkeling en 

domoticatoepassingen;  

• Maximaliseren van flexibiliteit en waardevermeerdering: Momenteel ligt de aandacht van de 

instelling bij het tegengaan van waardevermindering en maximaliseren van flexibiliteit. 

Beide onderwerpen zijn belangrijk om kapitaal aan te trekken. De instelling geeft de 

voorkeur aan sloop/nieuwbouw en overweegt investeringen die de flexibiliteit verhogen 

kritisch. In dit geval is flexibiliteit gericht op restwaarde en courantheid; 

• Maximaliseren van klant- en personeelstevedenheid: Voor de NHC invoering was de manier 

waarop personeel zorg verleende maatgevend voor de logistieke structuur van het gebouw. 

Nu staat de klant daarin centraal. Het werkproces is nog steeds belangrijk voor de logistiek 

maar daar hoeft het personeel niet per definitie tevreden van te worden; 

• Maximaliseren van marketing en verkoop: Door concurrentie en het ontstaan van risico 

neemt het belang van marketing toe.  

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

De wijzigingen in dit profiel zijn de vertaling van een andere omgang met vastgoed, ontstaan door 

de NHC invoering.  
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Samenvatting interview instelling 15 

De gevolgen 

De invoering van de NHC heeft als gevolg dat instellingen marktconform gaan 

opereren. De instelling wordt verantwoordelijk voor de leegstand. De vergoedingen 

bieden weinig mogelijkheden om kapitaal op te bouwen. De verantwoordelijkheden 

voor vastgoed verplaatsen van de overheid naar de zorginstellingen.  

 

Het grootste risico is de 3% frictieleegstand waarop de NHC tarieven zijn 

gebaseerd. Dit risico wordt voor de zorginstelling gedempt omdat de vraag naar 

zorg groeit in de komende 20 jaar. Een bijkomend risico is de lage 

aantrekkelijkheid van de huizen die zich in het einde van de economische 

levensduur bevinden.  

 

De NHC is een vergoeding die is vastgesteld op nieuwbouwkosten. Door 

afschrijvingen zijn de lasten van oude complexen lager dan de nieuwbouwwaarden. 

Risico’s van financiële tekorten liggen bij nieuwbouwcomplexen.  

 

Renovaties moeten in 20 jaar worden terugverdiend. Renovaties worden beperkt 

door de bestaande constructie terwijl de kosten tegen de 50-100% van de 

nieuwbouwprijzen oplopen. De levensduur van gebouwen wordt over het algemeen, 

voor zowel nieuwbouw als bestaande panden, geschat op iets meer dan 30 jaar. 

Renovaties verdienen zich dan nauwelijks terug. Een gerenoveerd pand vertoont 

binnen vijf jaar een verkorting van de wachtlijst, terwijl nieuwbouw langer gewild 

blijft.  

  

De uitgangspunten van de NHC zijn vergeleken met de lasten van de instelling. De 

vergoeding van 3% leegstand en de rente van 5% zijn lager dan de huidige lasten. 

Ongeborgd kapitaal kan niet voor vijf procent worden gefinancierd. De instelling 

bekijkt per case, hoe de financiering moet worden georganiseerd. In het geval van 

externe financiering komt dat vaak uit op 6-6,5 procent rente. De verwachting is 

dat de rentepercentages in de toekomst toenemen.  

 

Omdat de instelling momenteel ook gedeeltelijk eigen vermogen investeert, voldoet 

de NHC vergoeding op portefeuilleniveau. Voor het moment dat de tarieven 

onderhandelbaar worden (2018), wordt de vastgoedportefeuille verbeterd. De 

verwachting is dat de verzekeraars niet direct zullen afdingen maar wel kritisch 

kijken naar de toekomstige bouwplannen. Het vastgoed kan een onderscheidend 

middel worden ten opzichte van concurrenten.  

De strategie 

De algemene uitgangspunten van de vastgoedstrategie zijn het beperken van de 

stichtingskosten, het maximaliseren van de restwaarden en zorgen voor een 

minimale leegstand. De visie op vastgoed is tot stand gekomen door de wensen van 

klanten te onderzoeken. Klanten willen zoveel mogelijk regie behouden en zo min 

mogelijk worden geconfronteerd met een zorgomgeving. Om leegstand in de 

toekomst te beperken moet het aanbod aansluiten bij de vraag. Om dit te bereiken 

worden de volgende stappen ondernomen: 

1. Wensen van de doelgroep in kaart brengen (a.h.v. leefstijlonderzoeken); 

2. Ontwikkelingen van concurrenten in kaart brengen; 
3. Analyse van huidige vastgoedportefeuille; 
4. Vaststellen ingrepen in de vastgoedportefeuille.  

 

Het vastgoed dient aangepast of afgestoten te kunnen worden, om de continu 

wijzigende zorgvisie te faciliteren. De invoering van de NHC leidt tot de herziening 

van de vastgoedportefeuille. Thuiszorg, PG zorg en beschermd wonen zijn de 
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producten van de instelling. Per vastgoedschil wordt onderzocht hoe de 

toekomstige vraag en het huidige aanbod aansluiten. De toekomstige intramurale 

portefeuille bestaat uit verpleeghuizen met daarnaast zorgcentra in het uiterlijk van 

een woonomgeving. Dit houdt voor de bestaande portefeuille in dat 2/3 wordt 

gesloopt met vervangende nieuwbouw. Er zijn geen indicatoren nodig om te zien of 

een gebouw moet worden aangepakt: 2/3 deel van de portefeuille is 35-51 jaar oud. 

De uitstraling van deze gebouwen wordt daar ook door getypeerd. 

De tactiek 

Een belangrijke indicator van de portefeuilleanalyse is de bezettingsgraad en de 

wachtlijsten. Indien er leegstand ontstaat, wordt deze ruimte aangewend voor 

stafdiensten en alternatieve verhuur. De oude panden hebben vaak lage 

boekwaarden. Vervangen ligt dan voor de hand. De jaren 80 vormen een 

uitzondering omdat de kamers uit die tijd groter zijn gebouwd. Kleine renovatie kan 

dan toch een uitkomst bieden. Indien verouderde gebouwen goed bezet blijven is 

het een Cash Cow voor de instelling. In dat geval wordt besloten het pand langer 

door te exploiteren. Stuurfactoren worden de begininvestering, leegstand en een 

restwaarde.  
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Data interview instelling 16 

Directeur Vastgoed / Strategisch adviseur RvB 

28 februari 2012 

 

Respondent 

De respondent is directeur vastgoed en strategisch adviseur van de Raad van Bestuur en houdt 

zich bezig met projectontwikkeling, markt analyses, financiering en portefeuillebeheer.  

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 

 

 Vastgoedstrategie H
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Kosten minimalisatie 4 3 

Innovatie 4 3 

Flexibiliteit 4 2 

Productiviteit 4 4 

Waardevermeerdering 4 3 

Personeel tevredenheid 3 3 

Klant tevredenheid 4 2 

Marketing / verkoop 4 2 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

• Innovatie / Flexibiliteit: De instelling hanteert een sterke doelgroepen differentiatie. 

Daarnaast is het mogelijk om de ZZP zwaarte uit te wisselen tussen objecten; 

• Marketing: De instelling heeft diverse en specifieke doelgroepen. Door middel van 

marketing worden de juiste producten op de juiste markt aangeprezen; 

• Klantgerichtheid: Zonder klant geen bezetting en zonder bezetting geen vergoeding; 

• Kosten minimalisatie: In de zorg wordt gefinancierd op basis van kleine marges. Het 

toevoegen van gelden voor het eigen vermogen is bijna niet mogelijk; 

• Waardevermeerdering: flexibel, courant, afstootbaar, rekening houden in constructie casco 

voor 100 jaar.  

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

In het geval van de profielwijziging in marketing, waardevermeerdering en kosten minimalisatie 

vormt de NHC de centrale aanleiding.  
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Samenvatting interview instelling 16 

De gevolgen 

Door de NHC ontstaat een verschuiving tussen intramurale en extramurale zorg in 

het geval van lichte ZZP’s. Het is van belang inzicht te hebben in de gevolgen van 

investeringen over de komende jaren. De verwachting is dat de NHC in de 

toekomst voor meerdere lichte ZZP’s  vervalt. In het nieuwe stelsel moeten locaties 

worden afgestemd op de bestedingsruimte van klanten. Dit leidt tot locaties voor 

klanten met weinig en veel besteedbaar inkomen. 

 

De grootste risico’s naar aanleiding van de NHC invoering zijn ZZP’s waarbij geen 

NHC wordt vergoed in intramurale objecten, huur voor eenheden op basis van 

woningwet en het ontstaan van leegstand. Gezien de wachtlijsten is het 

leegstandsrisico op nieuwbouwlocaties is duidelijk kleiner.  

 

In het geval van sommige huurcontracten komt de NHC vergoeding 40% lager uit 

dan de huur. Deze objecten blijven exploiteren is dan geen optie. 

 

Het NHC tarief blijkt niet voor elk object voldoende te zijn in de huidige situatie. De 

locaties vertonen zowel overschotten als tekorten. De instelling heeft tussen de 

200.000 en 300.000 m2 vastgoed in gebruik waarbij vereveningsmogelijkheden 

ontstaan. Zodra de vergoedingen op basis van de NHC procentueel toenemen t.o.v. 

nacalculatie moet de portefeuille zijn klaargestoomd. Dit betekend voor intramurale 

locaties voornamelijk dat er zwaardere doelgroepen verblijven. Het tijdig 

anticiperen op de regelgeving wordt genoemd als een succesfactor voor de huidige 

staat van het vastgoed. 

 

De inkomsten en uitgaven met betrekking tot leegstand, rente en onderhoud zijn 

op portefeuilleniveau in balans. Nieuwe objecten hebben minder onderhoud nodig 

maar vertonen grotere kapitaalslasten. Dit is per object inzichtelijk gemaakt en 

hieruit blijken op portefeuilleniveau geen duidelijke overschotten of tekorten op 

specifieke componenten waarop de NHC is gebaseerd.  

De strategie 

Op het moment dat er duidelijkheid werd verschaft over de bekostiging van 

vastgoed heeft de instelling direct geanticipeerd. De boekwaarden van de 

vastgoedobjecten zijn geanalyseerd waaruit diverse boekwaardecorrecties zijn 

ontstaan. In deze fase is voor een gemiddelde waarde van € 70,-  tot € 80 euro per 

vierkante meter vastgoed afgeschreven. Deze afschrijvingen vonden plaats op basis 

van de NZa regeling “Versnelde afschrijving van materiële vaste activa”. Daarnaast 

is gebruikt gemaakt van de mogelijkheden om huurcontracten met 

woningcorporaties aan te passen. Dit werd via ontbindende voorwaarden 

gerealiseerd die waren opgenomen in contracten om risico’s bij stelselwijzigingen te 

beheersen.  

 

In 2008 is een eerste strategische plan opgesteld als vervolg op de verplichte LTHP. 

Vroeger was een instelling verplicht een LTHP te ontwikkelen en nu worden 

objecten veel specifieker onderzocht. Dit strategische plan is in 2011 herijkt met de 

bekendmaking van de hoogte van de NHC vergoedingen. In de ontwikkeling van 

het strategische plan zijn de volgende stappen doorlopen: 
1. Boekwaardecorrecties om te anticiperen op regelgeving; 

2. Analysen van toekomstige vraag in diverse segmenten per buurt; 

3. Analysen van huidig zorgaanbod; 

4. Confrontatie vraag en aanbod (zorggeschiktheid); 

5. Besluiten tot mutaties in vastgoedportefeuille.  
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De tactiek 

De bestaande portefeuille is geanalyseerd op diverse factoren. De financiële 

productie in verhouding tot de vergoeding, de marktwaarde, de huur op basis van 

de woningwet, de technische kwaliteit, de functionele kwaliteit, de demografische 

ontwikkelingen in regio, de mogelijkheden om de ZZP mix te verzwaren (mobiliteit) 

en de ZZP mix zijn inzichtelijk gemaakt per locatie. 

 

Door de bepaling van de zorggeschiktheid wordt duidelijk in welke objecten 

mogelijke problemen ontstaan. Het betreft dan voornamelijk het wegvallen van de 

zorgvraag en het ontstaan van leegstand. Er moet dan een match worden 

gevonden tussen vraag en aanbod. Deze match wordt vanuit de klant (vraag) of 

het object (aanbod) gerealiseerd. De wensen van klanten kunnen leiden tot 

specifieke zorgconcepten (cultuur, roze doelgroepen, koopkracht). Anderzijds kan 

vastgoed worden aangepast voor segmenten/ZZP’s waar voldoende zorgvraag is. 

Het doel is te onderzoeken of het gebouw geschikt is voor de zorgverlening aan 

zware ZZP´s. De mobiliteitseisen voor zware zorg (denk aan rolstoelen en 

verpleeghuisgebruik van sanitair) zijn geconfronteerd met de bouwkundige opzet 

van de gebouwen (bijvoorbeeld gangen en liften). De ZZP’s worden ingedeeld in 

eisen ten opzichte van mobiliteitsklassen. Als de vraag vervalt en de objecten 

kunnen niet worden omgebouwd naar hogere mobiliteitsklassen of een andere 

zorgvraag moet het object worden afgestoten. Naast de financiële haalbaarheid van 

de NHC zijn in dit kader ook de bestemmingsplannen van belang voor de 

alternatieve aanwendbaarheid van vastgoed. Als een kavel is belast met een 

zorgfunctie en er is geen zorgvraag, wat dan? Gebruiken voor andere doelgroepen 

is lastig als de gemeente niet meewerkt. 

 

Vervolgens is een berekening gemaakt van de haalbaarheid van de mutaties op 

portefeuilleniveau. Inkomsten worden voornamelijk aan de hand van de ZZP mix 

bepaald. Daarbij behoren aannames met betrekking tot leegstand, 

marktomstandigheden en eisen van financiers.  

 

Zorg is maatwerk, geen McDonald’s concept met een standaard doosje. Zonder 

markt ook geen (NHC) vergoeding. Vroeger ging de kassabon naar de NZa, nu 

moeten instellingen ondernemen met goed ingeschatte risico’s. Op korte termijn 

kan gedeeld sanitair voor psychogeriatrische (PG) zorg nog voldoende zijn maar 

somatische klanten willen geen gedeeld sanitair. Als de vraag naar PG wegvalt, is 

een groepswoning met gedeeld sanitair niet zomaar te transformeren voor 

doelgroepen met somatisch gerelateerde aandoeningen en/of beperkingen. Dat 

vraagt vooraf meer investeringen maar levert op termijn een beter gebruik van de 

objecten op.  

 

Investeringen voor mutaties en onderhoud moeten ingepland worden in tijd zodat 

piekbelastingen worden voorkomen. Een stabiele cashflow van de instelling is 

belangrijk voor de liquiditeit van de instelling.  

 

De vierkante meters vastgoed die het primaire proces niet direct ondersteunen 

dienen te leiden tot minimale kosten. De instelling hanteert een opslagpercentage 

over alle inkomsten voor overhead. Dit percentage wordt de komende jaren lager. 

 

Portefeuille 

analyse 

factoren 

 

 

 

Zorggeschikt-

heid 

 

Vraag 

aanpassing 

 

 

Aanbod 

aanpassing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibiliteit / 

eisen klant 

 

 

 

 

 

Piekbelasting 

cashflow 

 

 

Minimale 

overhead 



Interview | Daan Bollinger | TU/e + Procap | Impliciete goedkeuring 20 mei 2012 

Data interview instelling 17 

Hoofd afdeling huisvesting en onderhoud 

27 februari 2012 

 

Respondent 

De respondent is hoofd van de afdeling huisvesting en onderhoud en is betrokken bij de 

formulering van de vastgoedstrategie van de instelling als ontwikkelaar. Het concern bestaat uit 

acht regio’s, ongeveer op gemeenteniveau verspreid in de provincie. 

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht.  

 

Er is sprake van een strategie die tien jaar geleden is opgesteld. Daarom is er geen verandering in 

onderstaande speerpunten.  
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Kosten minimalisatie 
 

Nvt 

Innovatie 
 

Nvt 

Flexibiliteit 
 

Nvt 

Productiviteit 
 

Nvt 

Waardevermeerdering 
 

Nvt 

Personeel tevredenheid 
 

Nvt 

Klanttevredenheid 
 

Nvt 

Marketing / verkoop 
 

Nvt 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

Bevorderen van marketing en verkoop: Huisvesting is een marketinginstrument voor de zorg. Zorg 

is bijna overal op hetzelfde niveau (negatieve publiciteit is daarvan een uitzondering). Het is lastig 

om met zorgvisie te onderscheiden. Dat geldt niet voor huisvesting. De kleinschaligheid met 

gezamenlijke woonkamers en eigen sanitair is onderscheidend ten opzichte van concurrenten. Als 

het vastgoed er goed uitziet en op de juiste plaats staat is dat ook onderscheidend. Het belang van 

marketing en verkoop is gegroeid sinds de invoering van de NHC.  

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

… 
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Samenvatting interview instelling 17 

De gevolgen 

De NHC invoering is een prikkel voor het optimaliseren van uitgaven. De focus van 

optimalisatie ligt op de exploitatiefase omdat deze kosten een veelvoud zijn van de 

investeringskosten. Het inplannen van investeringen voor de levensduur van 

gebouwen wordt belangrijk voor een vlak bestedingspatroon. Door de grote 

hoeveelheid kleinschalige locaties, gespreid in het verzorgingsgebied, vallen 

exploitatielasten duurder uit.  

 

Door de NHC invoering krijgen zorginstellingen verantwoordelijkheid. Bij 

verantwoordelijkheid is de zeggenschap over de levensduur en afschrijving van 

belang. Deze zeggenschap is bij strategische objecten met intramurale capaciteit 

essentieel. Bij een te lichte zorgvraag is er een risico op leegstand en de scheiding 

van wonen en zorg (vooral in perifere gebieden). Leegstand en rente worden als de 

grootste risico’s gezien. De rente is een gevoelige parameter voor de exploitatie. 

Als de rente op leningen iets lager wordt afgesloten kan de investering hoger 

worden. Vooruitlopend op de systeemwijziging is er eigen vermogen opgebouwd 

(+/-30%) en kan vreemd vermogen goedkoop worden aangetrokken. Omdat de 

instelling snel heeft geanticipeerd zijn de risico’s nu zeer beperkt. 

 

De NHC vergoeding is momenteel voldoende voor de lasten. Er worden weinig 

functionele renovaties uitgevoerd. De instelling heeft daarnaast bijna geen 

verzorgingshuisplaatsen met ZZP V&V 01/02. Het belang bij businessplannen is 

groter geworden. In de plaats van het bouwregime is de bank de huidige instantie 

om goedkeuring te verkrijgen voor bouwplannen. Hiervoor is een eigen methodiek 

ontwikkeld met een NCW berekening. 

De strategie 

Momenteel is een bouwprogramma in uitvoering voor € 80 miljoen euro. De huidige 

vastgoedstrategie komt voort uit een visie die in het jaar 2000 is opgesteld. De 

strategie is tot stand gekomen door de volgende stappen:  

1. Ontwikkeling van visie op zorginhoudelijk proces; 

2. Lokaliseren van zorgbehoefte: o.a. door wachtlijsten te analyseren; 

3. Concurrentieanalyse: wat doen de concurrenten in die gebieden?; 

4. Keuze tot bouwkundige ingrepen; 

5. Ontwikkelen van businessplannen voor financiering van gehele 

bouwportefeuille. 

 

De instelling wil grootschalige locaties deconcentreren naar kleinschalige 

zorgvoorzieningen. Deze zijn gelegen in de buurt van de leefomgevingen van 

klanten. Het deconcentratiebeleid zorgt voor de afbouw van intramurale capaciteit. 

Op deze manier worden de meerbedskamers afgebouwd. Na 2015 wordt de focus 

van bouwen naar beheren verlegd. Voor klanten met een psychogeriatrische 

zorgbehoefte wordt ingezet op kleinschalig groepswonen. In het geval van 

revalidatie/somatische zorgbehoefte wordt ingezet op privéruimte en 

belevingsactiviteiten. 

 

De NHC invoering heeft wat betreft de strategie niet veel veranderd, behalve dat 

het businessplan leidend wordt in plaats van de goedkeuring van het bouwcollege. 

De gevolgen van de NHC zijn wel dat de instelling toekomstbestendige huisvesting 

wil hebben. Dit houdt het voorkomen van leegstand in. Intramurale capaciteit blijft 

nodig, maar wel kleinschalig opgezet. Het vastgoed moet flexibel zijn in gebruik en 

een restwaarde hebben.  
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De tactiek 

De instelling realiseert bij kleinschalige woongroepen een multifunctionele ruimte 

(de 7e ruimte). Deze wordt ontwikkelt naast de capaciteit van 6 kamers voor het 

verblijf van klanten. Deze ruimte wordt flexibel ingezet voor kantoor, opslag of een 

extra kamer. De pieken in zorgbehoefte worden opgevangen en de bezettingsgraad 

stijgt tot 100%.      

 

Door de verschuiving van verantwoordelijkheid wil de instelling zeggenschap 

hebben over het intramurale vastgoed. De zeggenschap is het grootste in het geval 

van eigendom in plaats van huur. Door eigendom zijn de afschrijvingen van het 

vastgoed sterker beïnvloedbaar. Indien de zorgvraag afneemt na een bepaalde 

periode kan de afschrijving hierop worden afgestemd. De investeringsruimte die na 

de afschrijving ontstaat maakt een andere aanwending van het vastgoed mogelijk. 

Voor de restwaarde is de stramienmaat en de locatie, van belang. De stramienmaat 

maakt het mogelijk om in groepswoningen van vier kleinschalige kamers, één 

appartement te maken.  

 

De kosten van onderhoud en beheer worden zoveel mogelijk beperkt. Dit is lastig 

gezien het grote aandeel van kleinschalige locaties. Door het regionaal 

compenseren van tekorten/overschotten, het minimaliseren van de facilitaire 

uitgaven en met minimale renovatie door preventieve maatregelen wordt dit risico 

beheerst.  

 

Ingrepen worden bij voorkeur gepleegd in objecten met meerpersoonskamers. 

Daarnaast is het wel of niet aanwezig zijn van kamergebonden sanitair, het aantal 

m2 privéruimte en de ZZP mix van belang. Deze factoren bepalen ingrepen in 

specifieke objecten. Nieuwbouw, ombouwmogelijkheden naar zware ZZP’s en 

overige besluiten worden dan per object overwogen. 
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Data interview instelling 18 

Manager Vastgoed 

28 februari 2012 

 

Respondent 

De respondent is bij de instelling actief als manager vastgoed en verantwoordelijk voor de totale 

vastgoedportefeuille sinds plus/minus één jaar. Het strategisch vastgoedplan wordt mede 

ontwikkelt door de respondent. 

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 

 

Het is een inschatting van het toekomstige beleid, deze is nog in ontwikkeling.  
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Kosten minimalisatie 
 

 
Innovatie 

  
Flexibiliteit 

  
Productiviteit 

  
Waardevermeerdering 

  
Personeel tevredenheid 

  
Klanttevredenheid 

  
Marketing / verkoop 

  
 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

n.v.t. 

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

n.v.t.  

 

Afsluiting en aanvullende opmerkingen 

n.v.t. 
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Samenvatting interview instelling 18 

De gevolgen 

Door de NHC wordt de instelling gedwongen keuzes te maken die efficiënter en 

zakelijker zijn dan voorheen. Het gevolg van de NHC is dat vastgoed moet worden 

gebouwd of gehuurd, voor het tarief van de vergoeding. Daarbij is het ook van 

belang dat de capaciteit van het vastgoed wordt gebruikt. Tot slot is het vervallen 

van de NHC een risico. De huur die de instelling op basis van de woningwet kan 

vragen aan klanten is lager dan de kosten.  

 

De hoogte van de NHC lijkt op portefeuilleniveau voldoende maar de 

uitgangspunten van deze berekening zijn onzeker in verband met het scheiden van 

wonen en zorg.  

De strategie 

De demografische ontwikkelingen, veranderende wensen van klanten en de NHC 

invoering zijn de aanleiding van de herijking van het strategisch vastgoedplan. 

Deze is momenteel nog in de ontwikkelingsfase. De strategie komt tot stand door 

de volgende stappen:  

1. Visie op vastgoed; 
2. Bepalen van doelstellingen; 
3. Bepalen toekomstige zorgvraag;  

4. Bepalen eigenschappen huidige vastgoedportefeuille; 
5. Confrontatie van vraag en aanbod en keuzes om ingrepen te plegen in de 

portefeuille. 

 

De visie van de instelling is dat iedereen een eigen voordeur moet hebben, of in 

kleinschalige woningen verblijft. Het doel is het intramurale aanbod van vastgoed 

in te richten voor klanten met zware ZZP’s (psychogeriatrisch gerelateerd). Dit 

vastgoed wordt bij voorkeur in eigendom gerealiseerd. Voor de overige 

doelgroepen moet het vastgoed afgestoten worden als vraag naar zorg wijzigt, of 

wonen en zorg wordt gescheiden. De instelling overweegt om locaties door 

renovaties geschikt te maken voor zwaardere doelgroepen. 

 

De toekomstige zorgvraag wordt bepaald aan de hand van demografie en 

wensen/eigenschappen van doelgroepen per regio. Belangrijkste factoren zijn de 

wensen van klanten en het besteedbaar inkomen van de doelgroepen op lokale 

schaal. Het besteedbaar inkomen is belangrijk omdat klanten bij een scheiding van 

wonen en zorg huur betalen. Kwaliteit blijft belangrijk in verband met 

leegstandsrisico’s.  

 

De vastgoedportefeuille wordt geanalyseerd op financiële prestaties, functionaliteit 

en kwaliteit. De portefeuille wordt gekenmerkt door verzorgd, verpleegd en 

beschermd wonen. Per locatie is inzicht verkregen in de leegstand en wachtlijsten. 

Leegstand komt voor in vastgoed voor somatische doelgroepen terwijl er 

wachtlijsten zijn voor psychogeriatrische doelgroepen. Het vastgoed is in veel 

gevallen niet rendabel te verbouwen. Dat is een van de redenen om bij nieuwbouw 

meer aandacht te schenken aan courantheid en flexibiliteit.  

De tactiek 

Om het tariefrisico te beheersen wordt de bezettingsgraad geoptimaliseerd. Het 

vastgoed wordt daarom bij voorkeur in wijken gelegen waar in de toekomst vraag 

is naar zorgdiensten. Mensen willen graag in een eigen leefomgeving blijven 

wonen. Marketing, bekendheid en het aanbod van concurrenten in die omgeving 

zijn hierbij van belang. Het trajectconcept wordt daarvoor toegepast. Hiermee kan 

doorstroming plaatsvinden van verzorgd tot beschermd wonen. De factoren omzet 

en ZZP mix maken een eventuele impairment zichtbaar. Tot slot biedt de 
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verhouding bruto/netto vloeroppervlak inzicht in de efficiëntie van een 

vastgoedobject. 

 

Het scheiden van wonen en zorg wordt als risico beheerst door te bouwen voor het 

budget dat aansluit bij het besteedbaar inkomen van klanten. De huursubsidiegrens 

is bij nieuwbouw van complexen voor lichte ZZP’s van groot belang. Door courant 

en flexibel te bouwen worden de afstootmogelijkheden van vastgoed voor lichte 

doelgroepen gemaximaliseerd. Het vastgoed geschikt maken voor zware ZZP’s 

wordt als een alternatief gezien.  

 

Voor doelgroepen waarvan de zorgvraag of het scheiden van wonen en zorg 

onzeker is, dient het vastgoed te worden afgestoten of omgebouwd naar zware 

ZZP’s. De flexibiliteit wordt niet per definitie in huurcontracten gerealiseerd. Alleen 

kortlopende huurcontacten bieden flexibiliteit. Anderzijds biedt eigendom ook 

flexibiliteit. Indien met beperkte middelen uitwisselingen van doelgroepen in 

vastgoed mogelijk zijn, wordt ook flexibiliteit gerealiseerd. Per object worden 

kosten, baten en de inschatting van het gebruik van flexibiliteit overwogen. Als 

doelgroepen uitwisselbaar zijn, kunnen pieken in de vraag worden opgevangen. 

Dan wordt optimaal gebruik gemaakt van de NHC tarieven.  

 

Niet-woon gerelateerde functies gaan huur betalen omdat deze vierkante meters 

niet in de NHC worden vergoed. Hierbij moet men denken aan kantoor, winkels en 

horeca voorzieningen. Afschrijvingen van vastgoed moeten overeenkomen met de 

ontwikkeling van de zorgvraag.  

 

De factoren aan de hand waarvan objecten worden geselecteerd voor aanpassing 

zijn bezettingsgraad, omzet, ZZP mix, bruto/netto vloeroppervlak, kosten en baten.  
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Adviseur RvB 

28 februari 2012 

 

Respondent 

De respondent is bij de instelling actief als adviseur van de RvB. De focus van de werkzaamheden 

liggen op het strategisch vastgoedplan en de projectbegeleiding van de initiatieffase tot DO-niveau. 

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 
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Kosten minimalisatie 4 3 

Innovatie 4 2 

Flexibiliteit 5 2 

Productiviteit 5 5 

Waardevermeerdering 3 3 

Personeel tevredenheid 5 4 

Klanttevredenheid 5 5 

Marketing  5 5 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

De instelling hecht veel belang aan flexibiliteit. In de vastgoedportefeuille moet rekening worden 

gehouden met afstoot- en ombouwmogelijkheden en couranter bouwen. 

 

De instelling gaat anders om met vastgoed. Dit is een nieuwe manier van denken die voor de zorg 

een vorm van innoveren is. Zowel het proces van de besluitvorming omtrent vastgoed als de 

besluiten die de instelling neemt veranderen. De wijziging van innovatie is ingegeven door de 

afschaffing van het bouwregime en de wijziging van de bekostigingssystematiek.  

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 
In de voorgaande systematiek waren diverse aspecten minder nadrukkelijk van belang. Naar 

aanleiding van de invoering van de NHC heeft de instelling een financiële prikkel om bovenstaande 

strategieën daadwerkelijk invulling te geven. Dit vertaalt zich in meer aandacht voor 

klanttevredenheid, marketing, flexibiliteit, productiviteit en kosten minimalisatie.  
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De gevolgen 

Het gevolg van de NHC is dat de financiële zekerheid is veranderd. Instellingen 

kunnen in 2018 niet terugvallen op nacalculaties. Bij oude gebouwen met veel 

leegstand loopt de instelling veel risico op het ontstaan van financiële tekorten. 

Huisvesting is een relatief klein deel van de totale inkomsten. Het mislopen van 

ZZP vergoedingen heeft een groter effect op het concern dan bij het ontbreken van 

de NHC. De NHC is een variabele vergoeding voor vaste lasten die leidt tot 

bewustwording en verantwoordelijkheid van instellingen.  

 

De instelling merkt dat de vraag naar psychogeriatrische zorg toeneemt, maar dat 

de totale wachtlijsten afnemen. De veronderstelling is dat dit het gevolg is van 

wijziging in indicatiestelling. De instelling ziet naast de bezettingsgraad ook risico’s 

in de ZZP indicering en de zorginkoop. De kwaliteit van huisvesting wordt 

belangrijk om door zorgkantoren/verzekeraars gecontracteerd te worden. Kwaliteit 

is ook van belang voor de hoogte van het NHC tarief. Het tarief wordt 

onderhandelbaar na het invoeringstraject. 

 

De instelling wil voorkomen dat er vanuit de zorg financiële bijdragen nodig zijn 

voor het vastgoed. Dat is momenteel het geval bij een aantal huurcontracten. 

Hieruit ontstaan hogere lasten dan de vergoeding van de NHC. Indien de instelling 

groter heeft gebouwd dan de normen van het voormalig bouwcollege, kunnen ook 

problemen ontstaan. De vergoeding is gebaseerd op de voormalige normen.  

De strategie 

De instelling heeft veel eigendom uit de jaren 70. De huidige omvang is tot stand 

gekomen door diverse fusies. Het vastgoed van de instellingen werd op 

locatieniveau aangestuurd. De portefeuille was toe aan verbetering. De NHC 

invoering werd vormgegeven en banken werden steeds terughoudender om 

kapitaal uit te lenen. Dit gaf in 2009/2010 aanleiding om alle bouwplannen stop te 

zetten die in voorbereiding waren en een strategisch huisvestingsplan voor 

komende periode te ontwikkelen. Het betreft een plan voor de komende tien jaar 

tot 2022.  

 

De financiële afdeling heeft ter voorbereiding op de NHC invoering een berekening 

gemaakt om inzicht te verschaffen in de gevolgen van de NHC (op basis van 

voorlopige NHC tarieven). Daarnaast is er gebruikt gemaakt van de versnelde 

afschrijvingen op boekwaarden door de Compensatieregeling MVA en 

lineaire/annuïtaire afschrijvingsverschillen. Deze afschrijvingen leiden tot lagere 

kapitaalslasten.  

 

Na de voorbereiding is een huisvestingstrategie vastgesteld, waarin is gekozen voor 

een concentratiebeleid. De projecten worden kleinschalig opgezet en 

geconcentreerd. Door dit beleid wordt aangesloten bij de wensen van klanten en is 

het mogelijk om genoeg draagvlak te creëren voor gedeelde voorzieningen. Dit 

beleid is vertaald naar specifieke ingrepen in het strategisch huisvestingsplan. Het 

beleid ten aanzien van vastgoed is als volgt tot stand gekomen: 

1. Analyse van trends en ontwikkelingen in de sector; 

2. Vaststellen kenmerken huidige vastgoedportefeuille; 

3. Analyse wensen van klanten; 

4. Visievorming op vastgoed als bedrijfsmiddel; 

5. Vaststellen fysieke/organisatorische vormgeving van vastgoed 

(ontwikkeling van basis prestatie eisen); 

6. Confrontatie van gewenste en huidige portefeuille; 

7. Besluiten tot ingrepen. 
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Speerpunten van het beleid: 

• ZZP samenstelling in intramurale objecten wordt verzwaard; 

• Voorzieningen concentreren met een breed aanbod voor nabijgelegen 

(kleinschalige) woonvormen en woningen; 

• Capaciteitsbundeling op lege plekken in het verzorgingsgebied voor een 

betere regionale spreiding. 

 

De algemene doelstelling is het huidige aanbod geschikt te maken voor de 

toekomstige zorgvraag. De scheiding van wonen en zorg geeft aanleiding om een 

courante en aanpasbare portefeuille te realiseren. Daarnaast dient huisvesting 

efficiënte zorgverlening te faciliteren, bijvoorbeeld door domoticatoepassingen. 

Deze doelstellingen waren onder het voorgaande bekostigingsregime niet 

vanzelfsprekend.  

 

Het CIZ zal geen lage ZZP´s meer indiceren en de zorgbehoefte wordt zwaarder. 

Daarom is de huidige vastgoedportefeuille vooral op functionaliteit geanalyseerd. 

Het vastgoed moet in staat zijn de toekomstige zorgverlening te faciliteren. Indien 

dat niet het geval is worden maatregelen onderzocht om dit te verbeteren.  

 

De instelling kiest voor courant en aanpasbaar vastgoed omdat de huidige objecten 

niet kunnen worden omgebouwd. In de initiatieffase wordt het programma van 

eisen vergaand doordacht en uitgewerkt. In de daaropvolgende fasen wordt 

voortaan vooral gestuurd op belangrijke risico’s met betrekking tot kosten, 

kwaliteit, geld en planning. Kwaliteit wordt volgend en risicobeperking wordt 

leidend.  

 

De overwegend zware verpleeghuiszorg levert de instelling bij voorkeur met 

maximale zeggenschap over het vastgoed (eigendom). Indien het lichte 

zorgvormen betreft wordt vastgoed bij voorkeur in huursituaties gerealiseerd 

(eigendom door derden) in verband met het scheiden van wonen en zorg. De 

huidige verhouding eigendom en huur is uit historie ontstaan.  

 

De NHC wordt intern nog niet in reserveringen opgedeeld. In de rekenmethodiek 

zijn schotten geplaatst tussen verschillende uitgaven aan vastgoed. Inkomsten 

kunnen bijna niet gerubriceerd worden. In de huidige situatie is sprake van een mix 

van nacalculatie/NHC en zijn facilitaire kosten nog in de ZZP ondergebracht. Er 

worden wel analyses gemaakt van bestedingen. Deze zijn (nog) niet gekoppeld aan 

doelstellingen per locatie. 

  

De NHC is gebaseerd op 30 jaar afschrijving zonder renovatie. Daar sluit de 

instelling zich bij aan in geval van nieuwe objecten. Renovaties worden 

afgeschreven over 20 jaar. 

De tactiek 

De ingrepen in de vastgoedportefeuille komen voort uit de confrontatie tussen 

eisen (vraag) en het huidige aanbod. In de portefeuilleanalyse is veel aandacht 

besteed aan de functionaliteit van het vastgoed. De factoren die hierin inzicht 

geven is de draaicirkel, m2 privéruimte, beschikbaarheid van eigen sanitair, 

zorgspecifieke voorzieningen of mogelijkheden om die aan te brengen en de 

aanwezigheid van meerpersoonskamers. De geselecteerde ingrepen komen niet 

altijd overeen met objecten waar klanten niet willen wonen. Sommige objecten zijn 

volgens de instelling toe aan renovatie maar is er nog voldoende vraag. Daarom is 

de wachtlijst ook een belangrijke indicator. Tot slot is de minimale kwaliteit van 

belang die de instelling aan klanten wilt bieden. Soms zijn klanten genoodzaakt in 

verouderde huisvesting te verblijven door het ontbreken van een alternatief. 
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De huisvesting wordt kwalitatief verbeterd. Op dit moment is er veel 

onduidelijkheid over de beoordeling van de kwaliteit van huisvesting door 

zorgkantoren. Ook is er nog geen inzicht in de koppeling van tarief en kwaliteit van 

de vastgoedportefeuille. Zorgkantoren worden betrokken in de aanpassingen in de 

vastgoedportefeuille.  

 

Gezien de mate van ingrijpen in de vastgoedportefeuille is een goede afstemming 

van de projecten nodig. Dit heeft te maken met financiering en organisatie. De 

meest urgente gevallen worden in eerste instantie vernieuwd en gerenoveerd. 

Daarnaast zijn tijdelijke, cosmetische ingrepen ingepland. De maatregel vermindert 

het leegstandsrisico. Nieuwbouwcomplexen hebben over het algemeen ook effecten 

op wachtlijsten. Verouderde objecten kunnen hierdoor leeg komen te staan. 
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Data interview instelling 20 

Controller en Manager bouwzaken 

29 februari 2012 

 

Respondent 

De respondenten zijn bij de instelling actief als adviseur van de RvB, procesmanager van 

bouwprojecten en vastgoedmanagement op financieel economisch gebied.  

 

Profiel vastgoedstrategie  

Indien de strategie wordt getypeerd op basis van de vastgoedstrategieën uit de vakliteratuur 

ontstaat het onderstaande figuur. Een aantal overwegingen met betrekking tot de scores wordt 

nader toegelicht. 

 

De fungerende strategie is een inschatting van het toekomstige beleid, deze is nog in ontwikkeling. 

Er is geen sprake van een oude vastgoedstrategie.  

 

 Vastgoedstrategie H
u
id
ig
e
 s
tr
a
te
g
ie
 

O
u
d
e
 s
tr
a
te
g
ie
 

Kosten minimalisatie 4 1 

Innovatie 4 1 

Flexibiliteit 2 1 

Productiviteit 4 1 

Waardevermeerdering 3 1 

Personeel tevredenheid 3 1 

Klanttevredenheid 5 1 

Marketing / verkoop 2 1 

 

Korte toelichting op belangrijkste vastgoedstrategieën 

• Maximaliseren van innovatie: Eigen regie wordt, in huizen met klanten met een somatische 

aandoening of beperking, mogelijk door de toepassing van innovatieve technieken.  

• Maximaliseren van klanttevredenheid: De klant staat centraal in al het beleid van de 

organisatie. Voorheen was de instelling aanbodgericht en in de toekomst wordt de instelling 

vraaggericht.  

• Maximaliseren van marketing en verkoop: De zorgvraag is groot, echter wordt er aandacht 

aan geschonken in de beleidsstukken.  

 

Invloed van de NHC op profielwijzigingen 

De centrale aanleiding om de vastgoedportefeuille te herzien komt voort uit de NHC invoering. De 

bovenstaande vastgoedstrategieën zijn daarvan een gevolg.  
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Samenvatting interview instelling 20 

De gevolgen 

De invoering van de NHC heeft gevolgen voor de inzichtelijkheid van het 

rendement en de exploitatie van vastgoed. Vroeger mochten instellingen geen 

rendement op vastgoed realiseren. In de huidige situatie moet dat. De instelling wil 

de gevolgen van investeringen op de concernexploitatie inzichtelijk hebben om 

daarop te sturen. Bijvoorbeeld: onder het bouwcollege moest een houten gevel 

worden gebouwd, ook als aluminium goedkoper was op de lange termijn. Nu staat 

het budget vast en mag de instelling zelf besluiten nemen. Het budgetdenken van 

het risicoloze bouwregime wordt vervangen voor exploitatie risico’s. De instelling 

hanteert twee uitgangspunten met betrekking tot de vergoeding. Ten eerste 

moeten de kapitaalslasten lager zijn dan de vergoeding. Ten tweede dient vastgoed 

door efficiëntie een financiële bijdrage leveren aan het concern.  

 

Wonen is een primair product van de instelling en is expliciet niet dienstbaar aan 

zorg. Voorheen werden alle exploitaties per locatie bekeken, nu wordt dit op 

concernniveau georganiseerd (per businessunit). De doelstelling van het concern is 

een rendement te realiseren op de businessunits wonen, welzijn en zorg. Omdat 

deze drie pijlers sterk samenhangen worden negatieve rendementen geaccepteerd 

als het integrale saldo voldoende is. Dit betekend dat de rendementen worden 

verevend.  

 

De instelling ervaart leegstands- en renterisico’s. De risico’s van de NHC zijn 

gering. De vergoeding van rente is op basis van 5% van een genormeerde 

investering vastgesteld. De instelling trekt momenteel goedkoper kapitaal aan. 

Door de grote en groeiende zorgvraag is en blijft de leegstand zeer beperkt.  

 

Op concernniveau is de NHC vergoeding voldoende, als wordt gerekend met de 

boekwaarde van vastgoed. De bedrijfswaarden van vastgoed zijn negatief. De 

bedrijfswaarde sterk afhankelijk van de parameters van de berekening. Gemiddeld 

vergoedt de NHC €156.000 euro per bed. Op dit moment kan daarvoor niet worden 

gebouwd wat de toekomstige klant verwacht. Door het scheiden van wonen en zorg 

draait de klant in de toekomst op voor de kosten van de huisvesting.  

De strategie 

Door de onzekerheid over de toekomst moeten besluiten weloverwogen worden 

genomen. Bij nieuwe ontwikkelingen wil de instelling weten waar klanten voor 

kiezen als ze zelf zouden moeten betalen. Als het aanbod daarop wordt afgestemd, 

is er altijd een markt. Het faciliteren van zoveel mogelijk eigen regie is van groot 

belang. Op dit moment is de instelling bezig met de ontwikkeling van een 

vastgoedstrategie. Deze komt tot stand aan de hand van de volgende stappen: 

1. Opstellen van uitgangspunten in LTHP; 

2. Analyse van huidige portefeuille; 
3. Analyse van de vraag; 
4. Confrontatie van vraag en aanbod in spreidingsplan; 

5. Keuze om ingrepen te plegen in specifieke objecten. 
 

De instelling streeft kleinschalige locaties voor specifieke doelgroepen na (zware 

ZZP’s). De transitieopgave is om van grote locaties kleine locaties te maken. 

Kleinschalige locaties zijn vanuit financieel oogpunt niet aantrekkelijk. Om dit toch 

te bereiken worden de uitgaven aan overhead sterk beperkt. Daarnaast worden 

zorgvoorzieningen efficiënter gebruikt. Vroeger had elke locatie een facilitaire 

dienst en een eigen keuken. Centraliseren bespaart dan veel kosten, zonder dat 

wordt ingeleverd op kwaliteit. Geld moet worden besteed aan klanten. Alle overige 
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uitgaven moeten minimaal zijn. De financiële prikkel van de NHC versnelt dit 

proces (met betrekking tot huisvesting).  

 

De vraag in de markt groeit, maar de intramurale V&V capaciteit niet. Dit komt 

door het scheiden van wonen en zorg. Daarom wil de instelling keuzevrijheid 

creëren die past bij het besteedbaar inkomen. De verwachting is dat er over twintig 

jaar bijna geen intramurale capaciteit meer is. De huur die klanten zelf betalen 

komt onder de woningwet lager uit dan de lasten. Het risico met betrekking tot het 

scheiden van wonen en zorg is beperkt. ZZP V&V 01 en 02 worden wel geïndiceerd 

maar komen niet meer in aanmerking voor intramuraal verblijf. De bestaande 

klanten ontvangen een herindicatie naar hogere ZZP’s.  

 

Het uitgangspunt van de afdeling vastgoed is een rendement van 6% van het 

geïnvesteerd vermogen op concernniveau. De specifieke locatie kan een negatief 

rendement vertonen indien die gecompenseerd wordt. Met de NHC inkomsten 

worden op concernniveau de uitgaven betaald. Voor de locatiemanagers moet het 

niet uitmaken of zij vastgoed huren of kopen. Er is goedkeuring nodig voor 

aanpassingen die de bedrijfswaarde beïnvloeden. Alle opbrengsten en kosten 

worden op concernniveau gedragen. De onderliggende reden is de afhankelijkheid 

van het verleden. De instellingen met 20 jaar oude locaties hebben geen financiële 

tekorten door de badkuip in de financiering en nieuwbouw wel. Als deze inkomsten 

en lasten niet op concernniveau verrekend worden, zouden oude locaties extra 

personeelsleden kunnen veroorloven en nieuwe locaties niet. Vastgoed mag de 

primaire dienstverlening niet belemmeren. 

 

De instelling bouwt bij voorkeur in eigendom, met mogelijkheden om het vastgoed 

af te stoten. Huur is risicodempend (afhankelijk van de constructie). Op dit 

moment is 30% van de complexen in huur en 70% in eigendom. Het vastzitten aan 

langlopende contracten is een risico. De huidige huurobjecten kunnen niet altijd 

opengebroken worden en de huurtarieven komen niet altijd overeen met de NHC. 

Afstootmogelijkheden worden bepaald door de verhuurmogelijkheden op basis van 

de woningwet. Deze mogelijkheden worden gemaximaliseerd door onder de 

huursubsidiegrens te bouwen, courante plattegronden/beukmaten en door te 

kiezen voor aantrekkelijke locaties. 

De tactiek 

Vastgoedingrepen worden aan de hand van een spreidingsplan en een LTHP 

genomen. Het spreidingsplan toont de confrontatie van de (lokale) toekomstige 

vraag en het huidige aanbod. In het LTHP staat omschreven wat de organisatie 

nastreeft met betrekking tot vastgoed. Deze beleidsdocumenten worden 

gezamenlijk afgewogen omdat de locaties intern ook concurreren. Nieuwbouw bij 

plekken waar wachtlijsten korter worden, kan een impuls zijn voor de instelling. 

Anderzijds kan het de bezetting op andere plekken beïnvloeden.  

 

De bedrijfswaarde wordt bepaald door de inkomsten van vastgoed. De instelling 

stuurt op de bedrijfswaarde. Het type ZZP productie, uitgaven aan onderhoud, de 

start investering, disconteringsvoet en inflatie zijn de parameters die de 

bedrijfswaarde beïnvloeden. Als de disconteringsvoet 4% in plaats van 5% is dan 

wordt de bedrijfswaarde sterk beïnvloed. De bedrijfswaarde bevat een bepaalde 

subjectiviteit omdat de uitgangspunten sterk kunnen verschillen. Een positieve 

cashflow is veel belangrijker dan de waardering van de bedrijfswaarde om te 

voldoen aan betalingsverplichtingen.  

 

Naast de parameters van de bedrijfswaardeberekening zijn het bouwjaar, de 

technische functionaliteit en wachtlijsten factoren die worden gebruikt om in te 

grijpen in objecten. In sommige gevallen is de bedrijfswaarde nog goed maar 
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vervalt de vraag toch na 10 jaar omdat de lokale omgeving veranderd. In andere 

gevallen sluit de technische functionaliteit niet aan bij de werkprocessen. De 

gemiddelde verpleegpatiënt is tegenwoordig 85 bij binnenkomst (vroeger 65). Op 

die leeftijd moet men bijna direct met til-liften werken. Het vastgoed moet deze 

kunnen faciliteren. In de vastgoedexploitatie wordt uitgegaan van een afschrijving 

van veertig jaar met een tussentijdse renovatie. De eisen die men nu stelt zijn heel 

anders dan de eisen over twintig jaar. Denk alleen al aan keukens, badkamers, etc. 

Tot slot is het besteedbaar inkomen van belang. Bij nieuwe ontwikkelingen wil de 

instelling weten waarvoor klanten kiezen als zij zelf moeten betalen.  
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Actiz – organisatie van zorgondernemers 

Senior beleidsmedewerker  

30 november 2011 

 

Respondent 

De respondent is elf jaar in dienst bij Actiz en werkt in het beleidsteam branchebelang 

ondernemerschap en jeugd- en kraamzorg. De vastgoedgerelateerde (bekostigings) vraagstukken 

zijn één van de werkvelden van deze functie. Als belangenorganisatie heeft Actiz zo’n 400 leden uit 

de VVT sector. Dit is zo’n 90% van de actieve instellingen in dat marktsegment. De organisatie is 

op jeugdgezondheidszorg en kraamzorg gericht.  

 

Beleidsgeschiedenis 

In de jaren ’90 ontstonden de eerste ideeën over de ontvoogding van de AWBZ. Dit is het begin 

van de huidige modernisering. Het idee hiervan is om van aanbod naar functie gestuurde 

bekostiging over te gaan. Daarmee wordt de financiering meer gericht op de klant. Het begrip 

marktwerking kwam vooral aan bod in de eerste kapitaallasten brief uit 2005. Actiz stond hier in 

eerste instantie huiverig tegenover vanwege de boekwaardeproblematiek en het programma 

scheiden wonen en zorg. Uiteindelijk is een brief verzonden aan de tweede kamer waarin een “Ja, 

mits” is gecommuniceerd. De boekwaardeproblemen en de scheiding van wonen en zorg dienden 

aangepakt te worden. De eerstvolgende belangrijke beweging ontstond in de crisis van 2007-2008. 

Bouwplannen kwamen tot stilstand en banken gingen ineens eisen stellen aan de businesscase 

voor de verlening van krediet. Het invoerscenario wat Actiz daarna bij voorkeur zag is een harde 

las in de stelselwijziging (in 2014). De bouw zou daardoor een impuls krijgen in de vorm van 

duidelijkheid. Na deze periode is er meer duidelijkheid verschaft over de regelingen en zijn ook 

boekwaardeproblemen aangepakt in beleidsstukken en vergoedingen.  

 

Inkoop markt  

Naast de zorginstellingen zullen ook de verzekeraars moeten wennen aan de nieuwe regeling. De 

NHC is onderhandelbaar na 2018. Indien instellingen nieuwbouw plegen zullen zij voor langere 

termijnen afspraken willen maken op de zorginkoop markt. “Indien een boer investeert in 

windmolens maakt hij ook langetermijn afspraken over de energie inkoop, anders is het een 

verkeerde investering. Dit geldt ook voor zorginstellingen.”  (Actiz, 2011)  

 

De NHC en de scheiding van wonen en zorg 

De NHC heeft ook een relatie met het scheiden van wonen en zorg. Lichte ZZP’s zullen steeds 

minder zijn te vinden in de zorginstellingen. In 2014 worden V&V één en twee reeds niet meer 

voorzien van een NHC vergoeding. In de toekomst zou dat eventueel kunnen worden opgerekt naar 

V&V vier á vijf. De respondent verwacht dat dit met de huidige technische en medische 

ontwikkelingen maximaal tot V&V 03 oprekbaar is. Deze ontwikkeling heeft als gevolg dat de 

ouderen in aantallen groeien en de capaciteit enige jaren daalt.   

 

Door de prikkel om lage zorgzwaarte pakketten “eruit te drukken” zijn ouderen vaak toegewezen 

op de woningcorporaties. Het financieringsstelsel wat in deze sector ten grondslag ligt is echter 

anders dan die van de zorg. Het Woningwaarderings-stelsel houdt geen rekening met de 

zorginfrastructuur. De afstemming tussen deze twee regelingen is nog niet klaar voor de scheiding 

van wonen en zorg.  

 

Gevolgen van de NHC invoering 

De respondent verwacht dat de NHC naast een financieel gevolg ook een organisatorisch gevolg 

heeft. Er komt een verschuiving van de focus van investeringsnormen naar exploitatielasten. 

Instellingen gaan sterker naar de marktposities kijken. Dit houdt in dat zij gaan inspelen op de 

vraag van de klant, meer gericht zijn op flexibiliteit en dat de bedrijfsvoering belangrijk is bij 

ontwikkelingen. De functionaliteit is belangrijk bij de exploitatie van een gebouw. Daarnaast is een 

object ook belangrijk als marketingmiddel.  



Interview | Daan Bollinger | TU/e + Procap | Goedkeuring 20 dec 2011 

 

De zorginstellingen moeten een visie vormen, in hoeverre zij specifiek vastgoed willen ontwikkelen. 

Indien zij meer zijn gericht op het scheiden van de vastgoed- en de zorgexploitatie blijft de 

alternatieve aanwendbaarheid van gebouwen groter.  

 

Zorginstellingen zijn, gezien de missies en visies van grote zorginstellingen, al enkele jaren sterk 

georiënteerd op de klant. Dit zal zo blijven, echter is er nu een financiële prikkeling om dit nog 

beter te doen. Leegstand zorgt immers voor een lagere vergoeding. Met andere woorden: het 

strategisch belang bij tevreden klanten groeit.   

 

De respondent verwacht kleine accentverschillen in de wijze waarop de NHC inkomsten worden 

uitgegeven. Het is niet verplicht om te investeren in huisvesting. Indien de NHC inkomsten voor 

andere zaken dan huisvesting worden gebruikt, bijvoorbeeld extra handen aan het bed, lopen 

instellingen in een later stadium problemen op. 

  

De impact van de NHC invoering is bij kleine instellingen groter dan bij grote instellingen. De reden 

hiervan is dat de instellingen onder-- en over-bekostiging van verschillende projecten niet kunnen 

compenseren. De heer Markus verwacht dan ook dat de instellingen plannen zullen uitstellen, meer 

gaan samenwerken (woningcorporaties) en wellicht tot fusies overgaan.  
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Ministerie Volksgezondheid, welzijn en sport 

Senior beleidsmedewerker / Directie afdeling langdurige zorg 

07 december 2011 

 

Respondent 

De respondent heeft zich gedurende 3 jaar bezig gehouden met de invoering van de output 

gebaseerde zorgbekostiging. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.  

 

Context  

Naar aanleiding van enkele financiële debacles (Rijnschelde-Verolme, Walrus onderzeeërs) is 

halverwege de jaren ’80 de operatie “Comptabel Bestel” ingezet. Het doel daarvan was om de 

administratie van de overheidsfinanciën overzichtelijk te maken. Een goedkeurende 

accountantsverklaring voor een ministerie was in die dagen uitzondering. Na de afronding van deze 

operatie kwam de nadruk op de tegenprestatie voor de betaling te liggen.  

 

De aftrap van de AWBZ modernisering vond plaats in 1998-1999 met een brief aan de Tweede 

Kamer genaamd  “Zicht op Zorg”. In deze brief werd de aansluiting tussen  vraag en aanbod  

beschouwd en de noodzaak om mechanismes voor de vaststelling van prijs, hoeveelheid en 

investeringen in de zorg anders te regelen.  

 

De uitwerking heeft vorm gekregen in onderzoek naar een herkenbare indeling van de zorg, 

waarbij prestaties en patiënten in herkenbare groepen zijn ingedeeld voor de ketenprocessen 

(indicatiestelling -> zorginkoop en zorgtoewijzing -> financiering en betaling van de zorg). Dit zijn 

de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s). Na de indeling van de zorg in ZZP’s is gestart met het sluitstuk 

van de modernisering: de koppeling tussen gebouw en ZZP. 

 

De financiering van vastgoed 

De normatieve huisvestingscomponent gaat over de vergoeding van vastgoed. Voorheen werd de 

volledige vergunde capaciteit van het vastgoed bekostigd, ongeacht de leegstand. Het gaat in dit 

vraagstuk primair om een afstemming van vraag en aanbod in de zorg en de mogelijkheid om 

cliënten om meer invloed te geven op de eigen omgeving. Kostenbesparing is niet het doel. 

 

In de praktijk van het bouwregime  zijn er twee dominante investeringspatronen te herkennen bij  

de levenscyclus van gebouwen in de zorg: dertig jaar zonder renovatie en ongeveer veertig jaar 

met tussentijdse renovatie. Deze eerste optie bleek 10% goedkoper en bood dezelfde kwaliteit 

(resultaat in de vorm van faciliteiten). Deze optie werd gekozen als norm voor de nieuwe 

Normatieve Huisvestingscomponenten (NHC).  

 

Het voorgaande systeem (bekend als bouwregime) hanteerde minimumnormen die door de meeste 

zorginstellingen als maxima werden gebruikt. Het verschil in de aanwending  van het beschikbare 

geld voor bouw, tussen instellingen is groot. De een slaagt er met hetzelfde geld in om mooie 

voorzieningen voor cliënten te realiseren terwijl de andere instellingen dat minder goed lukt.  

 

De overgang naar de NHC geeft de zorginstelling een financiële prikkel om een slag te maken in de 

kwaliteit van de zorgverlening aan cliënten. De financiële incentive is dat een instelling geen geld 

krijgt als geen zorg wordt geleverd.  

 

Effecten 

Het effect van deze wijziging is dat er beter wordt nagedacht over wat er wordt gebouwd. Het is 

van belang dat de toekomstige cliënt nog bij de instelling wil zitten. Dat is een breed gehoord 

geluid van koepels, zorginstellingen en financiers.  
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Samenstelling 

De variabelen van de hoogte van de NHC (rente, onderhoudskosten, afschrijvingstermijn etc. ) zijn 

uitvoerig onderzocht. Veel discussie was er over de hoogte van de rente. Een aantal instellingen 

hebben aangegeven het uitgangspunt van de rente op 6,0% – 6,5% zou moeten liggen. Uit 

onderzoek bleek echter dat gemiddelde waarden van langdurige leningen (5-jaar, 10-jaar, 15-jaar 

of 20- jaar) op 4,6%-4,8% lagen. Uiteindelijk is in de NHC een rente opgenomen van 5,0%. De 

verschillen waartegen instellingen langdurige rentes afsluiten zijn opmerkelijk. Het onderzoek naar 

rentes wees uit dat daarvoor geen verklaring is te vinden in de hoogte van  de solvabiliteit, de 

grootte van de instelling of de AWBZ sector.  

 

De hoogtes van de NHC vergoedingen is daarnaast ook afhankelijk van de bouwkosten en 

aanbestedingsresultaten. Deze zijn door de huidige economische crisis sterk gedaald. De 

aanbestedingsprijzen kwamen van een hausse in een baisse terecht. Een deel van de daling in de 

aanbestedingsresultaten is in de hoogte van de NHC verdisconteerd. 

 

Banken 

Afhankelijk van de financiële positie, de strategie en de investeringsagenda zijn zorginstellingen 

meer of minder afhankelijk van vreemd vermogen. Het grootste deel van de instellingen hebben 

een goede solvabiliteit en/of financiële reserves.  

 

Indien een instelling kapitaal leent van een bank, analyseert deze de gehele businesscase.  

Vertrouwen in de organisatie en de bestuurders is het belangrijkste. Er moet sprake zijn van een 

deskundige driehoek (Directieteam, Raad van Toezicht en Controller) waarin men elkaar scherp 

houdt. De prestatie van de instelling ten opzichte van een benchmark met vergelijkbare 

instellingen geeft nader inzicht in de situatie waarin de instelling zich bevindt. Tot slot zijn de 

financiële parameters solvabiliteit, liquiditeit en rendement van belang. 

 

Vervallen van de NHC 

De huurprijzen die instellingen voor privéwoningen kunnen vragen, zijn in gevallen lager dan de 

vergoeding die ze nu onder het huidige regime ontvangen. Een deel van de huren is zeker lager, 

zelfs als 100% van de maximaal redelijke huur wordt gevraagd. Het vervallen van de NHC is 

daarom een belangrijk aandachtspunt.  

 

CREM 

Het gebouw heeft invloed op het gedrag van de cliënt en de vraag naar zorg. Deze relatie ziet men 

vaak over het hoofd. Als een patiënt meer privacy heeft, wordt er bijvoorbeeld meer mantelzorg 

geleverd.  De inrichting van een gebouw is ook erg bepalend voor zorglogistiek en exploitatie. TNO 

pioniert met onderzoek om deze relaties duidelijker in beeld te brengen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld 

een relatie tussen de plaats in het gebouw en het aantal incidenten.  

 

Uitdagingen voor de instellingen 

De grootste uitdagingen voor instellingen zijn gelegen in interne organisatorische zaken en 

informatievoorziening. Het belang van een goede strategie wordt extra zichtbaar. De strategie voor 

vastgoed moet richting geven aan de vraagstukken rondom rendement en eigendomsvormen.  

 

Een andere uitdaging is de verkrijging van krediet. Het huidige economische klimaat beperkt de 

beschikbaarheid van kapitaal. Banken kunnen minder krediet verlenen door aangescherpte eisen 

aan de eigen positie en vragen ook zorginstellingen om inbreng van meer eigen vermogen. 

Instellingen moeten in dat veld opereren en oplossingen zoeken. Dat betekent  fasering van 

projecten, huren van bepaald vastgoed in plaats van kopen, herbestemming van oude panden, etc.  
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Nederlandse Zorgautoriteit 

Directie strategie en juridische zaken 

15 december 2011 

 

Respondent 

De respondent heeft zich gedurende de afgelopen 3,5 jaar als projectleider bezig gehouden met de 

invoering van integrale tarieven in de AWBZ bij de Nederlandse Zorgautoriteit. 

  

Totstandkoming van regelingen 

Het wijzigen van de bekostiging van vastgoed is een diepte investering. De politieke 

aandachtspunten liggen niet direct bij een regeling waarvan de nadelen voor individuele 

instellingen direct zichtbaar zijn en de voordelen voor het systeem pas op langere termijn. 

Bovendien betekent meer ruimte voor ondernemerschap, ook minder mogelijkheden om landelijk 

beleid te ontwikkelen. 

 

Het proces is gestart bij het bepalen van de uitgangspunten voor het toekomstige nieuwe regime. 

Vervolgens is onderzocht hoe de sector zich in de richting van deze visie kon ontwikkelen. Het 

uitgangspunt was dat normale instellingen, in het geval van een degelijk kwaliteitsbeleid, met dit 

nieuwe regime goed uit de voeten zouden komen.  

 

Boekwaardeproblemen kregen speciale aandacht in het ontwikkeltraject. De definities ervan 

verschillen echter: in sommige gevallen is er al sprake van een boekwaardeprobleem indien er een 

verschil is in de hoogte van de nieuwe NHC bekostiging en de voormalige nacalculatie. Het is een 

politieke afweging welke boekwaardeproblemen voor rekening van de overheid worden genomen 

en welke boekwaardeproblemen tot de eigen verantwoordelijkheid van instellingen worden 

gerekend. 

 

Het moment van invoeren wordt gezien als een “nu of nooit”. De rente in de markt is laag, net 

zoals de bouwprijzen en er wordt vanaf 2012 fors geïnvesteerd in de zogenaamde handen aan het 

bed die het juiste klimaat scheppen voor de invoering. Ook de koepelorganisaties onderstrepen dit 

gegeven.  

 

Gevolgen van de invoering van prestatiebekostiging in de AWBZ 

Bij kleine instellingen kunnen problemen - die ontstaan in de vastgoedportefeuille - niet worden 

opvangen met andere objecten. Een probleem met de huisvesting kan dan betekenen dat de 

gehele stichting in de problemen komt. De brancheorganisaties (waaronder Actiz) hebben de NZa 

het signaal gegeven dat het wenselijk is, inzicht te verkrijgen in de individuele situatie van ca. 15 

instellingen om te bezien of er onvoorziene effecten optreden bij de uitwerking van de maatregelen 

voor deze instellingen .  

 

De respondent verwacht dat de verzekeraars meer gaan kijken naar totaalproducten in vormen van 

prestatie x prijs bij de zorginkoopmarkt. De zorginstellingen willen meer zekerheid om 

investeringen haalbaar te maken. Hierbij moet men denken aan langjarige afspraken over de 

inkoop.  

 

Het is van belang te beseffen dat wijzigingen in de NHC niet alleen toekomstige (beïnvloedbare) 

investeringen raken, maar ook reeds gedane investeringen. Het onderhoud van de NHC dient 

daartoe goed geregeld te worden. 
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Het belangrijkste voordeel van de NHC-systematiek is dat de vergoeding voor het vastgoed de 

vraag van de cliënt volgt en dat goed ondernemerschap tot een voordeel voor de instelling leidt. 

Instellingen worden kritischer op de vierkante meters die zij bouwen. Er zijn ziekenhuizen die 

minder m2 hebben gebouwd dan op basis van de vergunning mogelijk was. Er zijn voorbeelden in 

de ouderensector waarin zorginstellingen groter willen bouwen met oog op een hogere 

toekomstwaarde.  
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Bank Nederlandse Gemeenten 

Marktmanager gezondheidszorg 

19 december 2011 

 

Respondent 

De respondent is bij de BNG werkzaam als Maktmanager Gezondheidszorg. De BNG is gericht op 

maatschappelijke instellingen. Onderdeel van de werkzaamheden zijn de vertaling van de trends en 

ontwikkelingen in de markt naar gevolgen voor het bankwezen (en viceversa).  

 

Ontwikkelingen in financiële sector 

De vanzelfsprekendheid van bancaire financiering is verleden tijd. Vanaf de crisis in 2008 zijn er 

verschillende ontwikkelingen die hierop invloed hebben: 
• De overheid zet in op marktwerking in de zorg; 

• Door de kredietcrisis: 

o Is kapitaal minder beschikbaar; 
o Wordt er kritischer omgegaan met risico’s; 
o Worden toezichthouders kritischer in het kader van Basel III.  

 

Deze ontwikkelingen hebben effect op de zorgmarkt. De belangrijkste organisaties voor de 

ongeborgde financiering van zorgvastgoed zijn de ABN Amro, de ING, de Rabobank en de BNG. De 

BNG, de NWB en in mindere mate de Rabobank zijn de voornaamste bronnen voor geborgde 

financiering. In de jaren voor de kredietcrisis was er sprake van onderlinge concurrentie tussen 

banken. De financiële crisis en de invoering van marktwerking in de zorg hebben beide gezorgd 

voor een minder vanzelfsprekende beschikbaarheid van financiering en een hogere risico-opslag in 

de pricing voor zorginstellingen.  

  

Zorginstellingen zijn belangrijke klanten van de BNG. Ook na de invoering van de NHC wil BNG 

deze klantengroep kunnen blijven bedienen. Het leveren van gezondheidszorg blijft een publieke 

taak waar de overheid een stevige regie op blijft houden. De zorginstellingen blijven daardoor 

binnen de doelgroep van de BNG.   

 

Het proces van de aanvraag van financiering  
1. Er komt een financieringsverzoek binnen bij de BNG; 
2. Er wordt een kredietrisicobeoordeling uitgevoerd. Daarbij wordt zowel gekeken naar de 

zakelijke en structurele voorwaarden, als de financiële parameters (nader uitgewerkt in 

BNG, 2011); 

3. Er gaat een kredietvoorstel naar de kredietcommissie (vaak RvB), voorzien van een interne   
second opinion op de kredietrisicobeoordeling; 

4. De kredietcommissie maakt een integrale afweging en besluit of het krediet zal worden 
verstrekt.  

Het belang van een goed plan  

Een businessplan dient een goed onderbouwde marktanalyse te bevatten. Daarbij is een 

concurrentie analyse ook van belang. Om vervolgens over te gaan tot financiering zal vertrouwen 

een belangrijk aandeel krijgen in de uiteindelijke beslissing. Anekdote: Twee regionaal opererende 

zorginstellingen (uit dezelfde regio) vragen financiering aan. In de plannen verwachten de beide 

instellingen dat de toekomstige zorgvraag met 50% groeit en dat zij die zorgbehoefte volledig gaan 

bedienen.  

 
Zorginstellingen krijgen ook geen financiering (meer) indien de aanvraag tot stand komt met 

incidentele maatregelen (bijvoorbeeld een ingehuurde adviseur die een sluitende businesscase 

maakt). Zorginstellingen moeten structurele maatregelen nemen om investeringsprocessen tot een 

goed einde te brengen. De BNG moet vertrouwen hebben in de plannen. Het belang van een 

adequaat management van de huisvesting neemt daarbij toe. Daarnaast dienen zorginstellingen de 

marketing op orde te hebben om de concurrentie voor te blijven.  
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Investeringen dienen in lijn te zijn met de organisatiestrategie. Bestuurlijke prestige moet worden 

voorkomen aangezien de directeuren gemiddeld drie jaar blijven bij een instelling.  

 

Tot slot worden verschillende voorwaarden gesteld die risico’s beperken. Financiers eisen een 

onderpand in de vorm vastgoed. Daarnaast kunnen flexibiliteitsmaatregelen zware renovaties 

voorkomen (die de noodzaak van aanvullende kredieten beperken). De mogelijkheden om op de 

toekomst te anticiperen zijn belangrijk voor de beheersing van risico. Grote instellingen hebben 

bijvoorbeeld meer schuifruimte in de huisvesting dan kleine en kunnen hierbij makkelijker inspelen 

op de afbouw van lage ZZP’s.  

 

Positieve ontwikkelingen door de NHC invoering 

Er zijn ook goede punten te noemen die door de NHC invoering tot stand komen. De 

stelselwijziging haalt inefficiënties uit het systeem. Daardoor wordt een hoogwaardige, 

toegankelijke en betaalbare zorgsector behouden voor de toekomst.  

 

Toekomstige faillissementen? 

De sector is er nog niet geheel klaar voor de NHC invoering. In de care moeten instellingen nog 

stappen nemen in het ontwikkelen van strategieën. De algemene verwachting is dat de 

stelselwijziging met zich meebrengt, dat bepaalde zorginstellingen failliet gaan. Het ministerie van 

VWS legt de risico’s zoveel mogelijk bij de veldpartijen. Daarbij geeft het ministerie aan, dat het 

niet vanzelfsprekend is om bij een faillissement redding te bieden. Faillissementen zijn een logische 

consequentie van de marktwerking, die de inefficiënties van de sector tegengaan.  

 

Voor een bank betekent een faillissement dat een deel van de lening moet worden afgeschreven. 

Over het algemeen wordt er een doorstart gemaakt. Daarmee vallen de directe kosten mee. Niet 

de gehele hoofdsom van de lening gaat direct verloren. Een faillissement heeft wel vergaande 

gevolgen voor de beschikbaarheid van financiering in de markt.  

 

Vertrouwen is bij risico’s erg belangrijk. Mocht een instelling in 2012 failliet gaan - en dat lijkt 

waarschijnlijk – dan zal het risicoprofiel van de zorgsector toenemen en wordt het voor 

zorginstellingen lastiger kapitaal aan te trekken. Kredietcommissies kijken met minder vertrouwen 

naar de individuele leningen en bij vertrouwen zijn zowel de financiële parameters (solvabiliteit en 

liquiditeit) als de subjectieve indruk van belang. Elke individuele lening moet presteren en er vindt 

geen verevening plaats. Voor een bank als de BNG komt daar nog bij dat de triple-A status voor 

kredietwaardigheid van groot belang is.  

 

De overheid zal de zorg als sector niet failliet laten gaan. De publieke belangen bij de zorgsector 

zijn groot. De zorgverlening dient toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te zijn. Als de 

continuïteit van de zorgverlening in gevaar komt, kan het ministerie ingrijpen. Dat geldt niet voor 

individuele instellingen.  
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ING 

Senior sectormanager gezondheidszorg 

29 december 2011 

 

Respondent 

Als senior sectormanager gezondheidszorg houdt de respondent zich bezig met de consequenties 

van de veranderingen in de zorgsector voor het (commerciële en risico gerelateerde) beleid van de 

ING. De ING is een bank die zo’n 30 % marktaandeel heeft in de cure en de care. Het gaat in dit 

geval om het verzorgen van het betalingsverkeer en het verstrekken van zowel kort als lang 

krediet.  

 

Het ontstaan van risico 

Vroeger was er zekerheid voor de zorginstellingen met betrekking tot de vergoeding van de 

huisvestingslasten. Door de NHC invoering dragen instellingen zelf verantwoordelijkheid voor de 

kosten voor de huisvesting en ontstaan risico’s. Op het moment dat duidelijk werd dat de risico’s, 

op het niet terug krijgen van de bedragen die uitstaan in leningen, toenemen is de inhoud en het  

instrumentarium van het risicobeleid aangepast. 

 

Risico instrumentarium 

Het beheersen van risico’s vindt plaats op basis van vier instrumenten: Het ratingmodel, de 

kredietpolicy, de benchmark en een strategische marktanalyse. Het betreft continue aandacht voor 

mogelijk optredende risico’s.  

 

Via een ratingmodel wordt bepaald hoeveel vermogen een bank dient aan te houden in relatie tot 

het uitstaand krediet voor het kredietrisico. Dit gebeurd op basis van een uitgebreide multiple-

choice vragenlijst. Hierin zijn diverse riskdrivers geformuleerd van kwantitatieve aard (solvabiliteit, 

liquiditeit, rentabiliteit, cashflow,  e.d.) en kwalitatieve aard. De kwalitatieve parameters hebben 

betrekking op het management, de organisatie en de actoren in de markt waarvan de instelling 

afhankelijk is. Daarnaast wordt gekeken naar ziekteverzuim en de concurrenten. Uit het 

ratingmodel volgt een kans op default. Dit is de kans dat een kredietnemer zijn verplichtingen ten 

opzichte van de bank (rente- en aflossingsverplichtingen) niet kan nakomen.  

 

De kredietpolicy geeft antwoord op de vraag of krediet verstrekt wordt en (indien daar sprake van 

is) onder welke voorwaarden. Hierbij wordt de businesscase geanalyseerd waarbij de vraag of de 

instelling mee kan komen binnen de veranderende zorgmarkt centraal staat. Een instelling dient 

naast een sluitende businesscase voldoende aanpassingsvermogen te hebben (bijvoorbeeld in 

management en zorginfrastructuur). Bij deze  beslissing is het niet meer vanzelfsprekend dat er 

krediet voor de zorgsector beschikbaar is. 

  

Naast deze kredietpolicy is het benchmarken van instellingen ook van belang. Instellingen worden 

hierbij aan de hand van financiële parameters met elkaar vergeleken. De gegevens die hiervoor 

worden verkregen zijn afkomstig uit de DigiMV gegevens van TNO. De benchmark geeft een goede 

indruk van de financiële performance van zorginstellingen.  

 

Tot slot volgt een strategische marktanalyse. Hierbij wordt ingegaan op de regio waarin de 

zorginstelling actief is. De bank analyseert wat de concurrentie binnen die regio aanbied en welke 

relaties of samenwerkingen binnen de gemeente en de zorgketen bestaan. De financiering van 

zorginstellingen is maatwerk en de specifieke risico’s dienen dan ook boven tafel te komen in de 

analyses van de ING.  
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Overige opmerkingen 

Het grootste risico voor de zorg is de politieke besluitvorming: de politieke belangen bij de 

zorgsector zijn groot en onderhevig aan de samenstelling van politieke coalities. 

Het aanpassend vermogen van een instelling is belangrijker dan het hebben van een grote 

voorraad eigen vermogen. 

De V&V sector heeft veel vastgoed in bezit en zou wellicht beter kunnen samenwerken met partijen 

die expertise hebben op het gebied van portefeuillebeheer. De corebusiness van V&V instellingen is 

het verlenen van zorg. 

Het ontwikkelen van vastgoed kan nooit een doel zijn. Er wordt bij kredietaanvragen gekeken naar 

de missie, visie en strategie van een instelling en op welke manier dit wordt vertaald in toetsbare 

operationele doelstellingen. De instellingen moeten flexibel zijn en zich voortdurend kunnen 

aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zowel op het gebied van bouw als financiering, 

personeel en techniek.  

Bij het opstellen van een businesscase dienen scenario’s geformuleerd te worden. Wat gebeurd er 

bijvoorbeeld als de NHC tarieven 10% lager worden? Gevoelige factoren kunnen in een 

businesscase geanalyseerd worden om optimisme te voorkomen. 
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Waarborgfonds voor de Zorgsector 

Afdelingshoofd beleid en interne zaken 

05 januari 2012 

 

Respondent 

Als afdelingshoofd houdt de respondent zich bezig met alle externe ontwikkelingen die van invloed 

zijn op het domein waarbinnen het WFZ actief is. Hierin worden gevolgen van specifieke 

ontwikkelingen vertaald naar het WFZ. Het WFZ is uitdrukkelijk geen belangenorganisatie of 

beleidsmaker. Het WFZ is een stichting die zorgdraagt voor de garantie van de financiering van 

materiële activa van zorginstellingen die deelnemen in het WFZ. Dit leidt tot gunstige leningen voor 

zorginstellingen.  

 

Deelnemers 

De juridische structuur van zorginstellingen loopt uiteen. Deelnemers in het WFZ kunnen slechts 

rechtspersonen zijn, die één of meer instellingen exploiteren, waarvan ten minste één instelling 

beschikt over een WTZi-toelating om zorg met verblijf te leveren op basis van de wettelijke 

zorgverzekeringen (ZVW/ AWBZ). Het kan gaan om één rechtspersoon die één instelling exploiteert 

en het kan ook gaan op een groepsdeelnemerschap.  

 

De lening waarvoor borging wordt aangevraagd moet betrekking hebben op materiële vaste activa 

(MVA) ten behoeve van de zorgverlening. Niet-zorg-gerelateerde activa worden niet geborgd, met 

uitzondering van kleinschalige investeringen die bouwkundig, juridisch en/of financieel zo sterk 

verweven zijn met zorginvesteringen dat er in de praktijk redelijkerwijze geen onderscheid kan 

worden gemaakt. Voorbeeld: wanneer er een ruimte voor een klein winkeltje wordt mee 

ontwikkeld.  

 

In termen van omzetten is ¾ van de instellingen op de markt voor verzekerde zorg met verblijf 

deelnemer bij het WFZ. Bij de verpleging en verzorging ligt dit percentage lager. Ongeveer de ½ 

van de instellingen neemt deel, wat is te verklaren uit de historische ontwikkelingen waarbij deze 

instellingen veel huren.  

 

Financiering 

Het gaat bij de borging van kapitaal om langlopende leningen en leningen voor de voorfinanciering 

van bouwprojecten. Uitdrukkelijk wordt er géén werkkapitaal verschaft. De borging wordt 

afgegeven aan de betrokken geldgever (bijvoorbeeld een bank). Contracten worden getekend door 

drie betrokken partijen: instelling, geldgever en WFZ.   

 

Voorbereiding 

De zorgsector is niet alleen veranderd op basis van de kapitaallastvergoedingen. Het gehele 

bouwwerk aan wet- en regelgeving is onderhevig aan verandering. Met betrekking tot de 

huisvesting werden voorheen de kapitaallasten vergoed op basis van nacalculatie van de werkelijke 

kosten in plaats van normatieve bedragen op basis van de productie van zorg. Indien het 

ministerie goedkeuring verleende op het bouwproject was het risico met deze regeling praktisch nul 

(tenzij hele gekke dingen gebeuren gedurende het bouwproces). Het WFZ beoordeelde de 

instellingen voorheen dan ook alleen op financiële gezondheid en toetste daarnaast alleen nog de 

go/no-go van het ministerie voor de bouwplannen (WZV/ WTZi-vergunning). Tegenwoordig vragen 

zij businessplannen waarin de gevolgen van de investering op de exploitatie van de rechtspersoon 

worden getoetst met daarbij diverse prognoses in de toekomstige ontwikkeling van het gebruik. 

Het gaat om een uitgebreide beoordeling die neerkomt op de vraag of een instelling zijn 

verplichtingen kan nakomen in de toekomst. In de bouwstenen businessplannen van het WFZ 

(2010) is hierover meer informatie te vinden. 
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Businesscases 

Het beoordelen of financiering, van voorgenomen investeringen van deelnemers, geborgd kan 

worden is maatwerk. De aard en omvang van investeringen loopt uiteen, evenals de relevante 

markt waarop de instelling actief is en de positie die de instelling daarin heeft. De ene instelling 

besteed dan ook meer aandacht aan het proces van borging dan de andere. Enkele instellingen 

laten de aanvraag extern  uitvoeren maar ook de organisatie zelf wordt betrokken in een 

kwalitatieve beoordeling van de businesscase. 

 

Scenario’s zijn van belang bij het ontwikkelen van een businesscase. De toekomst loopt nooit 

precies zoals we nu denken. Van belang is hoeveel speelruimte een organisatie heeft  om 

tegenvallers in bezetting en bezuinigingen (bijvoorbeeld van de overheid) op te vangen. Vooral de 

bezetting is belangrijk omdat deze behalve op de NHC-inkomsten ook effect hebben op vergoeding 

van de zorg (ZZP's).  

 

Huisvesting als marketing middel 

De inkoop van zorg wordt door de verzekeraars uitgevoerd. De prijs is daarbij van belang, wat 

beperkingen met zich mee brengt  waar het gaat om kwaliteit van de huisvesting. Het belangrijkste 

aandachtspunt voor de instellingen is dat klanten zorg willen van een bepaalde instelling. 

Huisvesting wordt een marketingmiddel. Daarbij dienen de instellingen zich goed te oriënteren op 

de eigenschappen en wensen van de klant. Voor zover het scheiden van wonen en zorg in de 

toekomst gaat spelen, is ook de koopkracht van de cliënten zelf van belang.   

 

Flexibiliteit 

Professionalisering van het huisvestingsmanagement is nodig in de zorgsector. De oriëntatie van de 

zorgverlening is kortdurend in vergelijking met de levensloop van gebouwen. Behoeften van 

doelgroepen veranderen. Het belang bij flexibiliteit op het gebied van de organisatie, personeel, 

huisvesting, financiën, etc. is groter geworden. Daarbij behoord de opmerking dat huurcontracten 

niet per definitie flexibel zijn. Afkoopsommen, aanvangsinvesteringen door de zorginstelling, 

eventuele terugbouwverplichtingen en looptijden dienen dan ook goed overwogen te worden. 

Indien een vastgoedobject nu en in de toekomst toebehoord aan de kernvoorraad, kan dit 

specifieker worden gebouwd als dit goed is overwogen. Daarbij behoort de opmerking dat er niet 

meer specifiek gebouwd dient te worden dan noodzakelijk.    

 

Disagio en obligo 

Disagio is de bijdrage die instellingen betalen bij een borgingsovereenkomst. De premie bedraagt 

0,1% van de gemiddelde hoofdsom over de looptijd. Dit bedrag is ten behoeven van de 

risicoreserve. Dit wordt gebruikt bij claims van de banken indien de zorginstelling niet aan 

zijn/haar verplichtingen kan voldoen. In deze claim neemt het Wfz de rente en 

aflossingsverplichtingen van de instelling over. De risicoreserve  is de eerste zekerheid die is 

ingebouwd. Dit percentage is niet gewijzigd sinds de invoering van de NHC en er zijn momenteel 

geen concrete voornemens om dit te doen.  

 

Indien het risicovermogen een ondergrens nadert en naar verwachting niet voldoende is om aan de 

verplichtingen te voldoen, wordt er aan de deelnemers van het Wfz een lening tegen 0% rente  

gevraagd van maximaal 3% van de om dat moment uitstaande geborgde financiering bevat. Deze 

verplichte bijdrage wordt obligo genoemd en vormt de tweede schil van zekerheid. Indien ook dit 

onvoldoende blijkt te zijn zal de Nederlandse overheid bijspringen. Deze achtervang is de derde 

zekerheidslaag. De WFZ-garantie met bovenstaande zekerheidsstructuur betekent voor banken dat 

zij geen debiteurenrisico´s lopen over de leningen. De instellingen profiteren hiervan doordat de 

rentekosten lager zijn en de beschikbaarheid van financiering groter is. 

 

Na de kredietcrisis is de concurrentiedruk bij banken sterk afgenomen. Beschikbaarheid van 

financiering is niet meer vanzelfsprekend.  In de aanloop naar Basel III zullen banken scherper 

kijken naar het verstrekken van financiering en is er een opwaartse druk op de prijs. De 

financieringsbehoefte met een borging van zorginstellingen zal eerder toe- dan afnemen.  
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Voor ongeborgde financiering is minder kapitaal beschikbaar. Hierbij speelt mee dat het 

risicoprofiel van de sector is toegenomen door het vervallen van de nacalculatie. Omdat de 

rijksoverheid mogelijkheden voor steunverlening sterk heeft beperkt, zouden er de aankomende 

jaren meer faillissementen kunnen ontstaan. Het wordt in deze gevallen spannend wat het 

ministerie van VWS en de politiek in bredere zin gaat doen, en of vast wordt gehouden aan het 

beleid om geen steun te verlenen bij faillissementen.   

 

Kwalitatieve eisen bij borging verzoeken 

Bij de beoordeling van businesscases wordt ook gekeken naar de organisatie. Dit zijn de zachte 

indicatoren naast de financiële parameters. In dit geval wordt gekeken naar de kwaliteit van het 

management, de besturing, de beheersing en de informatievoorziening van de instelling. Er is geen 

eenduidige lijst van indicatoren die worden doorlopen maar het WFZ werkt daar wel aan. 

  

De ervaring van het bestuur, de lagen onder het bestuur en de trackrecord zijn relevant. De 

missie, visie en strategie van een organisatie geeft over het algemeen te weinig informatie om 

plannen aan te toetsen. In de beleidsplannen wordt gekeken naar alle productiemiddelen van zorg 

en op welke manier die in interactie staan tot elkaar. Ziekteverzuim kan ook een alarmbel laten 

rinkelen. Niet alleen het huisvestingsbeleid is hierbij dus belangrijk. Daarbij zijn (buiten de 

bouwstenen businessplan) geen strakke eisen aan het format zoals dat bij de financiële gegevens 

wel het geval is. De beoordeling van aanvragen is maatwerk, als optelsom van haalbaarheid en 

geloofwaardigheid van het businessplan en vertrouwen in het management.  

 

Om de beoordeling van businesscases niet af te laten hangen van de analist worden businesscases 

in commissiebijeenkomsten besproken en zijn altijd meerdere medewerkers betrokken. Indien er 

uniforme indicatoren zijn geformuleerd verwacht mevrouw Kösters dat dit slechts in beperkte mate 

leidt tot het sturen op indicatoren om financiering te kunnen krijgen. Ziekteverzuim, als voorbeeld,  

geeft al voldoende financiële prikkels om als zorginstelling zelf op te pakken.  
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Carante Groep 

Directeur huisvesting 

06 januari 2012 

 

Respondent 

De respondent is binnen de zorgorganisatie werkzaam als directeur huisvesting waarin 

kennisontwikkeling en in sommige gevallen het ondersteunen van projectleiders centraal staat. De 

zorgorganisatie is geen koepelorganisatie maar een samenwerkingsverband van diverse 

zorginstellingen (3 V&V / 8 GZ). De instellingen zijn niet in alle gevallen in staat om ICT, 

huisvesting en de backoffice intern te organiseren. Deze instellingen kunnen zich aansluiten bij de 

zorgorganisatie of fusies aangaan om “groot genoeg” te worden om dit intern uit te voeren.  

 

Als belangrijkste reden om de diensten van de organisatie te gebruiken is het niet hebben van 

kwalitatieve ICT en  management informatie systemen. De betrokken instellingen verschillen 

onderling sterk: van ongeveer € 7 tot 200 miljoen euro omzet. 

 

Top down informatiesysteem 

Het management informatie systeem betrekt diverse informatiesystemen waarin de boekhouding, 

personeelsadministratie, roosters en het vastgoed worden gekoppeld. Uit deze grote hoeveelheid 

data wordt specifieke beleidsinformatie gehaald die de “business intelligence” wordt genoemd. 

Deze data komt uiteindelijk op een dashboard bij de beleidsmaker terecht zodat inzichtelijk wordt 

op welke aspecten dient te worden bijgestuurd (bijvoorbeeld incidenten of personeelsverzuim). Dit 

systeem gaat verder dan het bieden van losse informatie over organisatie, zorgexploitatie en de 

huisvesting. Ook in het beleid van instellingen dienen de verschillende productiemiddelen te 

worden afgestemd.  

 

De informatie die de beleidsmakers willen hebben is geanalyseerd en wordt top down in het 

systeem verwerkt. De technische parameters (kwaliteit van de boeiboorden of de breedte van de 

gang) zijn niet van belang voor het beleid van instellingen. De samenstelling van de portefeuille in 

type verblijfsruimten (kamers, studio’s, appartementen), de veiligheid (brandbestrijding 

installaties, vergunningen, ongevallen en meldingen), inkomsten/uitgaven en een koppeling aan 

een investeringsprognose zijn daarbij de belangrijkste gegevens die de bestuurders handvatten 

geven het beleid uit te voeren.  

 

Totstandkoming beleid 

Vanuit de NHC invoering ontstaat er een risico voor zorginstellingen op de kapitaallasten van de 

huisvesting. Om die reden is het belangrijk voor de instellingen om een professioneel beleid te 

ontwikkelen op de huisvesting. Dit is niet de enige ontwikkeling in de sector waarmee dit proces in 

gang is gezet. Denk hierbij aan de scheiding van wonen en zorg, het economisch klimaat, de 

vergrijzing, etc. Een financiële prikkel helpt echter wel om meer aandacht te schenken aan het 

thema huisvesting. Waar voorheen voornamelijk werd gevraagd naar ondersteuning op het gebied 

van ICT komen er nu ook vanuit de afdeling huisvesting vragen binnen van leden. De focus van de 

problematiek wordt verplaatst en de sector moet op een andere manier gaan nadenken over 

huisvesting en zorgverlening.  

 

Het huisvestingsbeleid dient te worden geformuleerd vanuit een visie op zorg. De zorg dient vanuit 

een eigen zorgvisie een huisvestingsbeleid te formuleren. Daarbij moeten instellingen niet achter 

dogma’s aanlopen. Het inleveren op de zorgexploitatie omdat de huisvesting couranter moet 

worden is niet voor elke instelling een goede strategie. De respondent ziet echter wel ondoordachte 

reacties in de sector voorkomen. 

 

Voorbeeld: een instelling heeft besloten dat het goed is in de bediening van een zware, specifieke 

doelgroep. Vanuit de visie op zorg is besloten dat daar groepswonen het beste bij aansluit terwijl 
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heel veel concurrenten dat niet doen. Om het risico van leegstand te beïnvloeden heeft de instelling 

gekozen voor een goede bekendheid in de regio op het gebied van die specifieke  doelgroep.  

 

Huisvesting is een belangrijk marketingmiddel. Echter, het regionale aanbod is ook bepalend voor 

de keuze van de klant voor een bepaalde instelling. De instellingen dienen aandacht te schenken 

aan de regio bij de totstandkoming van beleid. Een uitspraak die de versimpelde werkelijkheid 

vertaalt gaat als volgt: kwaliteit van de huisvesting zorgt ervoor dat klanten bij de instelling komen 

en de kwaliteit van de zorg zorgt ervoor dat de klant ook bij de instelling blijft.  

 

Sturen op indicatoren 

Er is in de sector een toename in transparantie in kwaliteit (kies beter en HKZ). Daardoor ontstaat 

een “systeem-werkelijkheid”. Door te sturen op de kwaliteitsindicatoren wordt de zorg niet per 

definitie beter. Het Antonius Ziekenhuis heeft bijvoorbeeld een hoog sterftecijfer omdat alle 

probleemgevallen die nergens anders terecht kunnen daarheen gaan. Het gaat hierbij om de 

kwaliteit van de indicator. Vastgoed is beter te meten omdat het objectiever is (bijvoorbeeld 

energie, ruimte en geluid).  

 

De verhouding tussen complexen in eigendom en huur is belangrijk voor de business intelligence. 

Eigendom creëert een badkuip in de financiering en huur niet. Daarnaast dient  men een afweging 

te maken in het kernbezit en de flexibele schil daaromheen.  

 

Risico’s en de gevolgen 

Leegstand wordt gezien als het grootste risico voor de instellingen. Dit valt echter ook te 

relativeren: de vastgoedportefeuille is verantwoordelijk voor 10-15%  van de uitgaven van 

zorginstellingen.  Dit leid bij 10%  terugval tot 1% minder omzet.  

 

De zorg is korte termijn terwijl de middelen die daarvoor nodig zijn, zoals vastgoed, lange termijn 

investeringen zijn. Dat brengt de discussie over flexibiliteit en voorspelbaarheid. Vastgoed kan 

flexibel worden gebouwd, maar dit betekent niet dat er elk jaar aanpassingen kunnen worden 

uitgevoerd. In de GZ sector verblijven klanten van het 18e tot het 70ste levensjaar bij de 

instellingen. Bij de V&V is dit perspectief korter (ouderen). Daarnaast gelden voor de wensen van 

de klanten dat zij lastiger te voorspellen zijn. Wellicht worden de wensen van de doelgroep meer 

luxe of langer thuis wonen. Ook kent demografie een regionaal aspect: indien de doelgroep krimpt 

hebben studio’s van 40 m2 in Utrecht een hogere restwaarde dan in een dorp net buiten de stad.  

 

De relatie tussen de verzekeraar en zorginstelling wordt extra complex wanneer 

nieuwbouwprojecten dienen te worden gerealiseerd. Om leegstandrisico’s af te dekken wil de 

instelling afspraken maken over de zorginkoop, bij voorkeur voor meerdere jaren.  Hier gaan de 

verzekeraars niet mee akkoord aangezien zij de jaarlijkse macrobudgetten verdelen en niet weten 

hoe die zich ontwikkelen. De zorginstelling loopt hiermee het risico om tot en met de oplevering 

een gebouw te realiseren zonder dat daar ook daadwerkelijk zorg in kan worden geproduceerd 

(lees: gedeclareerd). Om dit risico te beperken zijn er diverse mogelijkheden en maatregelen. De 

nieuwbouw kan in gebruik worden genomen door de klanten van andere objecten (en die 

bestaande objecten afstoten) of de instelling dient het te kunnen afstoten na de bouw.  

 

Een ander aspect is de schaal van een organisatie. Een V&V instelling met een omzet van 40 

miljoen euro heeft naar waarschijnlijkheid 6 objecten terwijl de GZ voor datzelfde bedrag 100 

locaties bezit. Deze GZ instellingen kunnen eenvoudiger schuiven met bezetting en objecten 

waardoor de risico’s en de financiering over de portefeuille gespreid worden. De grote 

investeringen van de V&V sector hebben dus ook een grotere impact. Men noemt de tussenmaat 

een “ideaalcomplex”. In een dergelijke situatie wordt een vlak investeringspatroon nagestreefd, 

zonder pieken en dalen. De bekende badkuipproblemen worden dan ook gecompenseerd door 

andere objecten.  
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Toekomst 

De respondent verwacht in de toekomst een verdere tweedeling van de maatschappij tussen rijk en 

arm. De Carante Groep zal in de toekomst de management systemen verder uitwerken, deze 

vullen met de juiste data, het gebruik ervan stimuleren en de informatie om zetten in 

sturingsbeslissingen op basis van Corporate Real Estate Management.  


