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Samenvatting 

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving in de zorgsector, waarin een 

omslag plaatsvindt van centrale aanbodsturing naar gereguleerde marktwerking. In deze nieuwe situatie 

worden zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor hun investeringsbeslissingen en kunnen ze niet langer 

rekenen op een vergoeding van de totale werkelijke kosten voor huisvesting. GGZ-instellingen hebben te 

maken met grote vastgoedportefeuilles en heel diverse objecten in combinatie met de toepassing van 

zowel diagnose behandelingcombinaties als zorgzwaartepakketten. Hierdoor ontstaat een diffuse sector 

met extra spanningsvelden en nog onbekende risico’s. Instellingen moeten grip krijgen op hun 

vastgoedportefeuille, waarbij het inzichtelijk maken van de risico’s een van de eerste stappen is. Inzicht 

verkrijgen in de risico’s en het beheersen van deze risico’s is essentieel om een goede exploitatie 

mogelijk te maken binnen de nieuwe wetgeving en een gezonde bedrijfsvoering te realiseren, waarbij alle 

kosten betaald kunnen worden vanuit de normatieve huisvestingscomponent. Het doel van het onderzoek 

is daarom om een risicomanagement-instrument te ontwikkelen die de risico’s inzichtelijk maakt teneinde 

de GGZ-instelling advies te kunnen geven over risicomanagement in de huidige vastgoedportefeuille en 

een handvat te bieden voor strategisch vastgoedmanagement. De probleemstelling van het onderzoek 

zoals weergegeven in hoofdstuk een, is als volgt:  

 
Hoe kunnen de risico’s, die ontstaan als gevolg van de gewijzigde wetgeving en het nieuwe 

speelveld in de zorg, inzichtelijk worden gemaakt in de huidige vastgoedportefeuille bij 

instellingen in de geestelijke gezondheidszorg?  

 
Door middel van een uitgebreide literatuurstudie en gesprekken met vastgoedexperts, is antwoord 

gegeven op de opgestelde hoofdvraag en deelvragen. Het identificeren van de risico’s en het vaststellen 

van de factoren die de risicoattitude beïnvloeden is gedaan door een literatuurstudie te verrichten naar de 

politieke, economische, sociaal-culturele en demografische en technologische ontwikkelingen in 

combinatie met een analyse van de marktontwikkelingen, die de objecten in de huidige 

vastgoedportefeuille bedreigen. De factoren die de risicoattitude beïnvloeden zijn geïdentificeerd op het 

organisatieniveau, terwijl de risico’s zijn benoemd op het objectniveau. Vervolgens zijn de lijst met risico’s 

en de factoren voor de risicoattitude aan de hand van gesprekken met vastgoedexperts getoetst en 

aangevuld. Deze lijst met risico’s en factoren voor de risicoattitude vormen de basis voor het 

risicomanagement-instrument, waarmee de risicowaardering en beheersing kan worden gedaan. Dit 

instrument is ontwikkeld op basis van literatuur en interviews en is vervolgens getest bij Emergis.  

 

Onderzoeksmethodiek 

Voor het waarderen van de risico’s zijn diverse kwantitatieve methoden ontwikkeld, die het gevolg van 

een risico uitdrukken in geld. In de zorgmarkt is de opbrengstenkant echter nog niet duidelijk genoeg in 

beeld. Managers zijn niet in staat om een getal te koppelen aan de grootte van een risico en er zijn geen 

data beschikbaar voor de vastgoedportefeuille in deze nieuwe opbrengstenstructuur. Door een gebrek 

aan beschikbare gegevens en het feit dat zorginstellingen nog aan het begin van het ontwikkelingsproces 

van risicomanagement staan, kunnen de risico’s alleen kwalitatief gewaardeerd worden. De kwalitatieve 

waardering vindt plaats met behulp van het kwadrantenmodel door het toekennen van een kans en een 
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gevolg per risico op een schaal van klein, matig, groot en zeer groot. Daarnaast wordt de 

beïnvloedbaarheid bepaald op een schaal van slecht, gemiddeld en goed. De kans, gevolg en 

beïnvloedbaarheid leiden samen tot het ontstaan van een indeling in vijf risicoklassen, namelijk veilig, 

laag, middel, hoog en fataal.  

 

Zorgsector en GGZ 

De GGZ heeft kenmerken van zowel care als cure, doordat zowel extramurale zorg gericht op genezing 

wordt geboden, als intramurale zorg met verblijf gericht op het hanteerbaar maken van psychische 

stoornissen. Diversiteit is het sleutelbegrip als het om de GGZ-sector en de vastgoedportefeuille gaat. In 

de portefeuille is er sprake van een tweedeling tussen vastgoed voor intramurale en een extramurale 

behandeling, waarbij de categorie intramuraal breder wordt door het ontstaan van kleinschalige 

voorzieningen voor beschermd wonen in de maatschappij naast verblijfsvoorzieningen op het 

instellingsterrein. De terreinen van de GGZ bieden volop kansen voor ontwikkeling vanwege de gunstige 

ligging. Dit in tegenstelling tot de huidige gebouwen op deze terreinen waar de incourantheid, specificiteit 

van het gebouw in combinatie met snelle functionele veroudering en de boekwaarde in relatie tot de 

marktwaarde voor problemen zorgen.  

 

Risico-identificatie 

Aan de hand van de PEST-analyse en een analyse van de marktontwikkelingen worden de risico’s 

geïdentificeerd. De grootste veranderingen in het speelveld ontstaan door de veranderingen in de 

wetgeving voor sturing en financiering van de zorg. De belangrijkste maatregelen zijn: de introductie van 

integrale prestatiebekostiging, de invoering van de normatieve huisvestingscomponent en het feit dat 

instellingen zelf verantwoordelijk worden voor hun investeringsbeslissingen. De gevolgen voor het 

vastgoed betreffen prikkels om efficiënter met het vastgoed om te gaan, een verandering van de positie 

van het vastgoed binnen de organisatie en een verandering in de vraag naar en de functie van vastgoed. 

In deze nieuwe situatie kent het vastgoed een tweede doelstelling. Naast ondersteuning van het primaire 

proces vanuit de zorgmarkt wordt het rendementsprofiel van het vastgoed van belang vanuit de 

vastgoedmarkt. Er moet een bredere kijk op vastgoed ontstaan, waarbij niet langer alleen gekeken wordt 

naar vierkante meters en bouwbudget. Factoren als imago, efficiëntie, concurrentie, effectiviteit, 

flexibiliteit en opbrengsten en kosten gedurende de gehele levensduur worden van belang. Om deze stap 

te kunnen maken moet er een omslag plaatsvinden van traditioneel huisvestingsbeheer naar strategisch 

vastgoedmanagement, zodat vastgoed en huisvesting hoger op de agenda van zorgbestuurders komt te 

staan. Op basis van de literatuur en interviews is een lijst met risico’s opgesteld die als referentielijst dient 

in het instrument (zie tabel 1).   
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Risicogroep Risico Omschrijving 

Leegstandsrisico door 

productieschommelingen 

De onzekerheden in prijs en volume in de zorginkoopmarkt in 

combinatie met integrale prestatiebekostiging en toename van de 

concurrentie kunnen leiden tot leegstand in het vastgoed 

Achterstallig onderhoudsrisico Onvoldoende middelen beschikbaar om tijdig onderhoud te plegen 

als gevolg van achterblijvende inkomsten 

Dekkingsrisico Afwijking genormeerde tarieven van werkelijke kosten � mismatch 

opbrengsten en kosten 

Restwaarderisico  Kortere functionele levensduur t.o.v. economische levensduur 

waardoor restwaarde achterblijft op de balans  

Incourantheidsrisico Slechte mogelijkheid tot afstoten van het vastgoed, vanwege de 

lokale vastgoedmarktomstandigheden. 

Inefficiënt ruimtegebruik Het niet efficiënt gebruiken van de beschikbare ruimte binnen het 

bestaande vastgoed 

Alternatieve aanwendbaarheid locatie  Slechte mogelijkheid om de locatie aan te wenden voor alternatieve 

functies 

Politieke en 

wetgevingrisico’s 

Gemeentelijke besluitvorming Lokale effecten en problemen in de besluitvorming op gemeentelijk 

niveau, bv. met betrekking tot wijzigingen in bestemmingsplannen  

Economische risico’s Renterisico Hogere rente en risico-opslag bij herfinanciering, afhankelijk van de 

economie en de beoordeling van het object door de financier 

Cliënttevredenheid vastgoed  Kans dat cliënten ontevreden zijn over het vastgoed. Sociaal-

maatschappelijke 

risico’s  

Veiligheidsrisico van het gebouw Onveiligheid voor de cliënten die verblijven of behandeld worden in 

het gebouw 

Investeringsrisico Extra investeringen in de gebouwkwaliteit worden niet terugverdiend Technologische 

risico’s Risico op slechte uitstraling en sfeer  Slechte uitstraling en sfeer van het gebouw 
Leegstandsrisico door veranderde 

behandelwijze 

Structurele leegstand van een gebouw door veranderde 

behandelwijze 

Stedelijke en maatschappelijke 

inpassing 

Slecht imago van de instelling en cliënten in de samenleving kan 

leiden tot problemen met omwonenden 

Bereikbaarheidsrisico  Slechte bereikbaarheid per OV/auto 

Marktrisico’s 

Alternatieve aanwendbaarheid van 

het gebouw 

Slechte functionaliteit en interne aanpassingsmogelijkheden van het 

vastgoed door specifieke kenmerken van het gebouw voor bepaalde 

doelgroep. 

 

Tabel 1 Geïdentificeerde risico’s 

 

Risicomanagement-instrument 

Het risicomanagement-instrument bestaat uit zeven stappen, waarin risico-identificatie, risicowaardering, 

risicorespons en risicobeheersing aan bod komen. Daarnaast is er aandacht voor de risicoattitude en de 

implementatie van het instrument binnen de organisatie. Het instrument moet ingevuld worden door de 

directeuren vastgoed en financiën en de risicomanagement specialist. Zij passen dit instrument toe op de 

gehele portefeuille en dienen overeenstemming te bereiken over de ingevulde scores.  

Stap 1 Om te zorgen voor een dynamisch model wordt de invuller uitgedaagd om zelf na te denken over 

de risico’s die spelen op objectniveau binnen de huidige vastgoedportefeuille van GGZ-instellingen.  

Stap 2 Op basis van de referentielijst en de ingevulde risico’s uit stap 1 wordt de definitieve lijst met 

risico’s geïdentificeerd.  
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Stap 3 In deze stap wordt een benchmark opgebouwd voor de beïnvloedbaarheid met de scores uit de 

gehouden interviews als basis. De beïnvloedbaarheid van de risico’s wordt beoordeeld op basis van drie 

klassen: goede beïnvloedbaarheid(+), gemiddelde beïnvloedbaarheid(0) en slechte beïnvloedbaarheid(-).  

Stap 4 De risicoattitude moet ingevuld worden door een lid van de Raad van Bestuur en/of de directeur 

financiën. De risicoattitude wordt bepaald door de risicoacceptatiegrens in het kwadrantenmodel op basis 

van zeven factoren: importantie vastgoed in bedrijfsdoelstellingen, rendement op de onderneming, 

solvabiliteit van de zorginstelling, liquiditeit van de zorginstelling, stabiliteit in politiek en wetgeving, stabiel 

economisch klimaat en ontwikkeling zorgvraag. Per factor zijn drie verschillende risicoprofielen waar de 

organisatie voor kan kiezen, namelijk laag, gemiddeld of hoog. Dit wordt vervolgens vertaald naar de drie 

risicoattitudes; risicomijdend, risiconeutraal en risiconemend.  

Stap 5 In deze stap vindt de kwalitatieve waardering plaats door het toekennen van een kans en een 

gevolg per risico op een schaal van klein, matig, groot en zeer groot. De kans, het gevolg en de 

beïnvloedbaarheid leiden samen tot het ontstaan van een indeling in vijf risicoklassen, namelijk veilig, 

laag, middel, hoog en fataal. Per object wordt de lijst met risico’s uit stap 2 ingevuld.  

Stap 6 Op basis van de ingevulde scores voor kans, gevolg en beïnvloedbaarheid worden de scores voor 

de vijf risicoklassen per object getoond in een staafdiagram. Naast een score per object wordt ook een 

overzicht gegeven van de score per risico op portefeuilleniveau, zodat de grootste bedreigingen in de 

vastgoedportefeuille zichtbaar worden.  

Stap 7 Naar aanleiding van de scores per object en per risico kunnen responsstrategieën bepaald 

worden in een teambijeenkomst, zodat risicobewustwording gecreëerd wordt bij de betrokkenen. De 

responsmogelijkheden per object/risico zijn: niets doen/accepteren, aanpassingen doen/reduceren, 

afstoten/overdragen en sloop & nieuwbouw/vermijden.  

 
Conclusie 

Bij het uitvoeren van de test van het instrument op de vastgoedportefeuille van Emergis bleek dat het 

instrument voldoende onderscheidend vermogen biedt om de risicovolle objecten in de portefeuille in één 

oogopslag inzichtelijk te maken. Er is duidelijk verschil zichtbaar in de scores per object (zie figuur 1), die 

overeenkomen met de staat van het pand zoals die bekend is. In de uitkomsten is een duidelijk verschil te 

zien tussen objecten in eigendom en huurobjecten (objecten 53, 70 en 90), wat deels veroorzaakt wordt 

doordat de risico’s zijn geïdentificeerd op objectniveau en vanuit eigenaarperspectief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Totaalscores naar risicoklassen per object en per risico   
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Het nieuwe speelveld vraagt om een andere kijk op vastgoed. Tijdens de interviews en de test bleek dat 

er behoefte is aan het inzichtelijk maken van de risico’s op vastgoedgebied. Zorginstellingen zijn nog 

zoekende en geconcludeerd kan worden dat dit instrument een aanvulling is in het proces voor GGZ-

instellingen om grip te krijgen op hun vastgoedportefeuille. Met behulp van dit risicomanagement-

instrument worden de grootste risico’s in de portefeuille en de meest risicovolle objecten inzichtelijk 

gemaakt.  Op basis van de risicoscores kunnen responsstrategieën gekoppeld worden aan de objecten 

en risico’s. Deze responsstrategieën per object/risico zijn niets doen/accepteren, aanpassingen 

doen/reduceren, afstoten/overdragen en sloop en nieuwbouw/vermijden. Het toekennen van de respons 

en de risicobeheersing vindt plaats in een teambijeenkomst om zo het risicobewustzijn van het team te 

vergroten. Het toekennen van een respons en het opstellen van beheersmaatregelen per risico is geen 

enkel probleem. Op basis van alleen de risicoscore kan echter niet direct gesteld worden welke respons 

toegekend moet worden aan een object. Hiervoor zijn meerdere analyses nodig van onder andere de 

financiële staat, de kwaliteit en functionaliteit van het pand. De risicoscore van het object vormt echter 

zeker input voor de portefeuillestrategie en vastgoedstrategie van de GGZ-instelling. Het geeft een eerste 

inzicht in de staat van de objecten, waarbij rekening gehouden is met het nieuwe speelveld voor 

zorginstellingen als gevolg van de gewijzigde wetgeving. Daarnaast geeft het richting aan de omslag van 

traditioneel huisvestingsbeheer naar strategisch vastgoedmanagement in de zorg.  
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Hoofdstuk 1 Aanleiding en probleemdefinitie 

 

Dit onderzoek ondersteunt de bestuurders van zorginstellingen bij het managen van de risico’s in de 

vastgoedportefeuille, die ontstaan door de invoering van de normatieve huisvestingscomponent. In dit 

hoofdstuk worden het probleem van het onderzoek gedefinieerd en de onderzoeksopzet weergegeven.  

 

§1.1 Aanleiding 

 
 

 

 

 
De wetgeving op het gebied van zorgvastgoed is momenteel sterk aan verandering onderhevig. Vanaf 

2005 tot 2012 zal de verantwoordelijkheid wat betreft vastgoed verschuiven van de overheid naar de 

instellingen zelf, oftewel een omschakeling van centrale aanbodsturing naar gereguleerde marktwerking. 

Het oude systeem, waarin de werkelijke kosten voor rente en afschrijving via budgetsystematiek en 

nacalculatie vergoed werden, is vervangen door een systeem van integrale tarieven op basis van 

Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) en ZorgZwaartePakketten (ZZP’s). In deze 

productieafhankelijke tarieven wordt vanaf 2012 een kapitaallastencomponent (rente en afschrijving) 

opgenomen waar de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) deel van uitmaakt. De Nederlandse 

Zorgautoriteit (2009) definieert de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) als het bedrag dat een 

instelling jaarlijks moet ontvangen om zijn vastgoed te kunnen exploiteren; dit wil zeggen dat de 

Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) de financiering van de initiële investering, de afschrijvingen 

en een veronderstelde renovatie dekt.  De grootste veranderingen ten opzichte van het oude systeem 

zijn: landelijk uniforme tarieven, de vergoeding van kapitaallasten wordt afhankelijk van productie in 

plaats van capaciteit en loskoppeling van de vergoeding en het moment van investeren.  

 

Dit alles is vastgelegd in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) met als doel het creëren van meer 

vrijheid en verantwoordelijkheid voor zorginstellingen door minder overheidsbemoeienis. [VWS, 2006] De 

centrale aanbodsturing vanuit de overheid zorgde ervoor dat zorginstellingen geen risico liepen op het 

vastgoedbeleid en investeringsbeslissingen. De rentelasten van de financiering en afschrijvingskosten 

werden op basis van nacalculatie vergoed en verwerkt in de vastgestelde tarieven per instelling en 

maakten geen deel uit van de exploitatiebegroting. Door de overheidsgarantie en het Waarborgfonds 

voor de Zorgsector waren de financieringsrisico’s zeer beperkt en de rentetarieven gunstig. In de nieuwe 

wetgeving moeten deze kosten echter direct vanuit de geleverde zorg betaald gaan worden.  

 

De verwachting van de Nederlandse zorgautoriteit (2009) is dat zorgaanbieders hun investeringen in de 

nabije toekomst niet langer maximaliseren binnen de regelgeving, maar hun investeringen optimaliseren 

op basis van de zorgvraag. Efficiënt omgaan met het vastgoed wordt noodzakelijk aangezien 

“Zorgvastgoed, risicovol of juist kansrijk?” [Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, 2009, p1] 

“Risicovol investeren in zorgvastgoed?”  [Kriek & Dooyeweerd, 2009, p22] 

“Investeren in zorgvastgoed is niet langer zonder risico’s.” [Munnik, 2007, p2] 
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beslissingen over vastgoedbeheer en exploitatie straks gevolgen gaan hebben voor de kapitaallasten, 

terwijl de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) waaruit de kosten betaald moeten worden door de 

overheid vastgesteld wordt. Daarnaast gaan zorginstellingen ook meer concurrentie ondervinden, 

waardoor de instellingen de kosten zo laag mogelijk proberen te houden om extra behandelingen te 

kunnen uitvoeren en overcapaciteit te voorkomen.  

 

Nu de garantie van de overheid verdwijnt, nemen de risico’s voor de zorginstellingen toe. Zij dragen zelf 

de verantwoordelijkheid voor de financiering van het vastgoed vanuit de exploitatie via de Normatieve 

HuisvestingsComponent (NHC) en kunnen niet langer rekenen op een vergoeding van de totale 

werkelijke kosten. Strategisch huisvesting- en vastgoedbeleid worden dus essentieel voor een gezonde 

bedrijfsvoering.  

 

§1.2 Probleemschets, probleemstelling en doelstelling 

In 2005 is een start gemaakt met de invoering van de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) en 

sinds 1 januari 2008 is de geneeskundige Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) overgeheveld van de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (ZVW). Hierdoor zijn de 

DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC’s) ook voor de sector Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) van 

toepassing. Daarnaast is sinds 1 januari 2009 zorgzwaartebekostiging voor zorg met verblijf via 

ZorgZwaartePakketten (ZZP’s) ingevoerd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). [GGZ 

Nederland, 2009] Beide bekostigingssystemen zijn op de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) van 

toepassing, waardoor een diffusie aan verantwoordelijkheden en wetgeving ontstaat. Deze diffusie 

ontbreekt in andere sectoren als ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgtehuizen en instellingen in de 

gehandicaptenzorg, omdat daar slechts een hoofdsysteem van toepassing is en de vastgoedportefeuille 

kleiner en minder divers is. Daarnaast heeft de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) te maken met zeer 

diverse cliëntengroepen, van jong tot oud en van ambulante behandeling en beschermd wonen tot 

forensische psychiatrie, wat leidt tot een diversiteit aan vastgoedtypen verspreid over meerdere locaties. 

Deze diversiteit wordt versterkt door het beleid van “het scheiden van wonen, werken en zorg” en 

“vermaatschappelijking van de zorg”, waarbij niet alle onderdelen van een behandeling op één locatie 

plaatsvinden en cliënten zoveel mogelijk deel moeten nemen aan de samenleving.  

 

Het vastgoed dat nodig is voor alle verschillende behandelingen vanuit verschillende 

bekostigingssystemen moet door één vergoeding betaald worden, namelijk de Normatieve 

HuisvestingsComponent (NHC). De gereguleerde marktwerking maakt integrale bedrijfsvoering mogelijk 

en zorgt voor een economische prikkel om beter op de individuele zorgvraag in te spelen. Deze nieuwe 

mogelijkheden brengen echter ook risico’s met zich mee. Welke dit zijn en hoe deze beheerst kunnen 

worden is nog niet duidelijk binnen de zorgsector, vanwege het nieuwe systeem voor sturing en 

financiering van de zorg. In het oude systeem ontbrak de noodzaak voor intensief vastgoedbeheer, 

doordat instellingen geen risico’s liepen op de investeringen die ze deden. Binnen het managementteam 

van zorginstellingen ontbreekt de kennis over vastgoed en inzicht in strategisch vastgoedmanagement. 

Het houden van controle over de huisvesting wordt echter als erg belangrijk ervaren, waardoor 
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vastgoedexpertise in huis gehaald wordt via externe adviseurs. In het vervolg van dit verslag worden 

deze partijen aangeduid als vastgoedmanagers.  

 

De instellingen moeten grip krijgen op hun vastgoedportefeuille, waarbij het inzichtelijk maken van de 

risico’s een van de eerste stappen is. Inzicht verkrijgen in de risico’s en het beheersen van deze risico’s is 

essentieel om een goede exploitatie mogelijk te maken binnen deze nieuwe wetgeving en een gezonde 

bedrijfsvoering te realiseren, waarbij alle kosten betaald kunnen worden vanuit de Normatieve 

HuisvestingsComponent (NHC). Alle sectoren hebben te maken met diversiteit in gebouwkenmerken, 

locatiekenmerken en trends en ontwikkelingen, die echter per sector verschillen. De grote diversiteit die 

binnen de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) aanwezig is in zowel vastgoed als cliënten zorgt samen 

met de combinatie van zowel DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC’s) als ZorgZwaartePakketten 

(ZZP’s) voor het ontstaan van een diffuse sector waarin extra spanningsvelden ontstaan. Daarom wordt 

in dit afstudeeronderzoek gefocust op de sector Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) en worden de 

risico’s onderzocht die ontstaan in de vastgoedportefeuille door de wijzigingen in de wetgeving voor 

sturing en financiering van de zorg en de invoering van de Normatieve HuisvestingsComponent (NHC).  

 

 

 

 

 
 

§1.3 Onderzoeksopzet 

Door middel van literatuuronderzoek en interviews worden de risico’s die ontstaan in het nieuwe 

speelveld als gevolg van de gewijzigde wetgeving onderzocht. De risico-inventarisatie vindt plaats door 

middel van het literatuuronderzoek. Hieruit volgt een lijst met geïdentificeerde risico’s. Vervolgens wordt 

de lijst getoetst op volledigheid tijdens de interviews en wordt informatie verzameld over de waardering 

van de risico’s. Op basis van de literatuur en interviews wordt een voorlopig instrument opgezet. Dit 

model wordt getest bij een GGZ-instelling, waarna het instrument definitief wordt gemaakt.  

Probleemstelling 

Hoe kunnen de risico’s, die ontstaan als gevolg van de gewijzigde wetgeving en het nieuwe speelveld 

in de zorg, inzichtelijk worden gemaakt in de huidige vastgoedportefeuille bij instellingen in de 

Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ)?  

Doelstelling 

Het opstellen van een risicomanagement-instrument voor vastgoedmanagers van instellingen in de 

Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) om de risico’s die zich voordoen als gevolg van de gewijzigde 

wetgeving en het nieuwe speelveld in de zorg inzichtelijk te maken in de huidige vastgoedportefeuille.  
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§1.3.1 Onderzoeksmodel 

De onderzoeksopzet is weergegeven in het onderzoeksmodel (figuur 1.1).  
 
 

 
  

 
Figuur 1.1 Onderzoeksmodel 
 

§1.3.2 Opzet rapport 

De opbouw van het rapport volgt de onderzoeksopzet zoals weergegeven in het onderzoeksmodel in 

figuur 1.1. In het eerste hoofdstuk worden de aanleiding en probleemdefinitie besproken.  

 

In hoofdstuk twee wordt vervolgens antwoord gegeven op de deelvragen: Hoe kunnen risico’s 

gemanaged worden? Welke methoden worden onderscheiden? Hoe zijn risico’s objectief te beoordelen? 

Er wordt een literatuurstudie verricht naar risicomanagement om uiteindelijk te komen tot bruikbare 

methoden voor risicomanagement in de sector Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ).  

Aanleiding en 
probleemdefinitie 
(H1) 

Zorgsector en GGZ  
 
(H3) 

Wetgeving 
zorgvastgoed 
(H4) 

Risicomanagement 
 
(H2) 

Risico-identificatie  
(H6) 

Risicomanagement
instrument 
(H6) 

Toetsen instrument op 
case Emergis 
(H7) 

Definitieve instrument 
(H7) 

Evaluatie en aanpassing 
model o.b.v. case 

Interviews 

Risicomanagement-instrument 

Trends en 
ontwikkelingen GGZ 
(H5) 

Conclusies en 
aanbevelingen 
(H8) 
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In hoofdstuk drie wordt de zorgsector in Nederland in beeld gebracht en wordt de plaats van de 

geestelijke gezondheidszorg daarin onderzocht. De kenmerken van de GGZ-sector en het vastgoed in 

deze sector worden besproken, wat leidt tot inzicht in deze nieuwe vastgoedcategorie.  

 

In hoofdstuk vier worden ontwikkelingen op politiek gebied besproken. Het betreft hier de verandering in 

wetgeving en de gevolgen ervan voor GGZ-instellingen en hun vastgoedportefeuille. De drie belangrijkste 

veranderingen zijn de introductie van integrale prestatiebekostiging, de introductie van de normatieve 

huisvestingscomponent (NHC) en de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor het vastgoed. 

Deze veranderingen leiden tot gewijzigde verhoudingen in de zorgmarkt tussen de verschillende actoren, 

consumenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders, waardoor risico’s ontstaan voor de zorgaanbieders. 

Daarnaast hebben deze veranderingen gevolgen voor het vastgoedbeleid van GGZ-instellingen.  

 

In hoofdstuk vijf worden de overige trends en ontwikkelingen besproken. Dit betreft de economische 

ontwikkelingen, sociaal-culturele & demografische ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en 

marktontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden gekoppeld aan de gevolgen voor GGZ-instellingen en 

de vastgoedportefeuille.  

 

In hoofdstuk zes wordt het uiteindelijke risicomanagement-instrument opgesteld. Hiervoor wordt de 

risicomanagementcyclus opnieuw doorlopen aan de hand van de acht stappen uit het 

risicomanagementmodel van COSO (2004).  

 

Vervolgens wordt het instrument getest bij Emergis. De resultaten hiervan worden weergegeven in 

hoofdstuk zeven en teruggekoppeld naar het instrument, waarna het instrument definitief gemaakt 

wordt.  

 

Het laatste deel van het onderzoek betreft de conclusies en aanbevelingen, die worden weergegeven in 

hoofdstuk acht.  

 

§1.4 Afbakening 

Het onderzoek is op de volgende manieren afgebakend:  

• In dit onderzoek worden de risico’s bij GGZ-instellingen onderzocht. De overige sectoren 

(ziekenhuizen, verpleging & verzorging en gehandicaptenzorg) worden in dit onderzoek niet 

meegenomen gezien de verschillen tussen de sectoren.  

• De introductie van meer marktwerking en concurrentie in de zorg staat niet op zichzelf in 

Nederland. Verweij (2007) geeft aan dat de Nederlandse plannen om de kapitaallasten in de 

productprijzen te stoppen in Europa echter uniek genoemd kunnen worden; er zal dan ook met 

belangstelling gekeken worden naar onze ervaringen. In Australië wordt al ongeveer 25 jaar 

gewerkt met bekostiging op basis van Diagnosis Related Groups, vergelijkbaar met de DBC’s in 

Nederland. Toch heeft men het daar niet aangedurfd om de kapitaallasten op te nemen in de 

bekostigingssystematiek, vanwege de vrees voor achterstallig onderhoud, aldus Verweij en 
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Bisschop (2006). De verschillen in typen zorgstelsels (financiering vanuit rijksbegroting of sociaal 

verzekeringssysteem) tussen de verschillende landen en het ontbreken van best practise voor de 

NHC maken dat er geen goede internationale vergelijking mogelijk is. Dit onderzoek richt zich 

dan ook op de risico’s die ontstaan door de veranderende wetgeving in Nederland.  

• Dit onderzoek wordt beredeneerd vanuit de zorgaanbieder, de GGZ-instelling, aangezien deze 

partij het grootste deel van de vastgoedportefeuille zelf in bezit heeft. 

• In dit onderzoek wordt gefocust op het managen van de risico’s die een relatie hebben tot het 

vastgoed. De algemene risico’s op organisatieniveau, die ontstaan naar aanleiding van de 

veranderende wetgeving en overige trends en ontwikkelingen, worden niet meegenomen in het 

uiteindelijke instrument.  

• Vanuit de NHC moeten alle vastgoedkosten voor de gehele gebouwenportefeuille gedekt worden. 

Het onderzoek naar de risico’s die ontstaan voor GGZ-instellingen in de nieuwe situatie richt zich 

dan ook op het gebouw/objectniveau binnen de vastgoedportefeuille.  

 

§1.5 Brink Groep 

Het afstudeeronderzoek zal plaatsvinden in samenwerking met Brink Groep binnen de businessunit 

Vastgoedadvies en Gebiedsontwikkeling. Brink Groep is een adviesbureau op het gebied van bouw, 

huisvesting en management met drie vestigingen in Eindhoven, Leidschendam en Tiel. Binnen de 

businessunit Vastgoedadvies en Gebiedsontwikkeling is strategisch huisvesting- en vastgoedbeleid voor 

de gezondheidszorg een nieuwe richting, die ingeslagen is vanwege het veranderde bouwregime voor 

zorginstellingen. Brink Groep adviseert zorginstellingen op het gebied van financiële risico’s, 

boekwaardeproblematiek, huisvestingslasten en investeringsbeslissingen. Dit zijn thema’s die ook 

centraal staan binnen het afstudeeronderzoek. De instelling waar de casestudie uitgevoerd gaat worden 

is Emergis (GGZ Zeeland), waar mevrouw D. Peters - van Dommelen directeur vastgoed is voor de 

gehele vastgoedportefeuille. 
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Hoofdstuk 2 Risicomanagement  

 

Risicomanagement op vastgoedgebied is binnen de zorg een nog onbekend terrein. In het 

projectmanagement, de projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling op vastgoedgebied in het algemeen 

wordt al volop gebruik gemaakt van risicomanagement. De meeste literatuur over risicomanagement 

betreft dan ook deze vakgebieden. Daarnaast wordt risicomanagement in meer algemene zin toegepast 

op organisatieniveau, wat ook binnen de zorg van toepassing is. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek 

is het inzichtelijk maken van de risico’s in de vastgoedportefeuille, die ontstaan als gevolg van het nieuwe 

speelveld door het toepassen van risicomanagementtechnieken. Maar wat is nu eigenlijk een risico? Dit 

staat centraal in paragraaf één. Vervolgens wordt het thema risicomanagement aan de hand van 

modellen besproken in paragraaf twee. Het ontwikkelproces van risicomanagement binnen de zorg komt 

aan bod in paragraaf drie. In paragraaf vier wordt een keuze gemaakt voor technieken die toegepast 

worden in het instrument, waarna de belangrijkste conclusies worden weergegeven in paragraaf vijf.  

 

§2.1 Risico 

Risico kan bijvoorbeeld worden geassocieerd met extreme sporten, waarbij de kans op letsel groot is, of 

met het gokken in het casino, dat kan leiden tot een groot verlies. Risico is een heel breed begrip en kan 

vanuit veel verschillende gezichtspunten worden bekeken. In dit rapport wordt risico bezien vanuit het 

oogpunt van een zorgaanbieder, de GGZ-instelling. Een goede definitie van het begrip risico is het 

uitgangspunt voor de uiteindelijke risicomanagementcyclus. In de literatuur zijn verschillende definities te 

vinden voor risico:  

 

“Risico is de onzekerheid dat een negatief gevolg optreedt, waarbij de kans van optreden en het 

effect de mate van risico bepalen, maar waarbij tevens een positief gevolg mogelijk is.” [Smeets, 

2005, p16]  

 

“Risico: Onzekerheid over de mate van schadelijke uitwerking; gekwantificeerde verwachting van de 

schadelijke uitwerking. De laatste betekenis komt overeen met: Risico = kans op falen x gevolg.” 

[Stichting Bouw Research, 2000, p3]  

 

“Risk and uncertainty characterise situations where the actual outcome for a particular event or 

activity is likely deviate from the estimate or forecast value. (…) there are upside and downside risks. 

Risk = probability of event x magnitude of loss/gain.” [Raftery,  1994, p5&6]  

 

“Risk is taken to be the measurement of a loss, identified as a possible outcome of the decision. 

Uncertainty is taken to be anything that is not known about the outcome of a venture at the time 

when the decision is made.” [Byrne en Cadman, 1984 in Gehner, 2003, p1]  
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In alle definities zijn zowel het begrip onzekerheid als het begrip risico opgenomen, waarbij op 

verschillende manieren onderscheid wordt gemaakt. Raftery (1994) en Stichting Bouw Research (2000) 

beschrijven een glijdende overgang tussen de begrippen naar de mate van kwantificeerbaarheid, terwijl 

Smeets (2005) en Byrne en Cadman (1984) het verschil in betekenis juist benadrukken. Smeets beschrijft 

het verschil in een model en onderscheidt daarbij kwantificeerbare risico’s en niet kwantificeerbare 

risico’s. Byrne en Cadman daarentegen zien een onzekerheid als niet voorspelbaar en kwantificeerbaar, 

terwijl een risico voorspelbaar en modelleerbaar is.  

 

In drie van de vier definities zijn steeds twee componenten terug te vinden, namelijk de kans dat een 

risico optreedt en het effect dat een gebeurtenis heeft. Het gevolg van een gebeurtenis kan zowel positief 

als negatief zijn. In het casino, bijvoorbeeld, kun je zowel geld winnen als verliezen. Dit komt echter 

alleen terug in de definities van Smeets (2005) en Raftery (1994). Het gevolg kan verschillende vormen 

aannemen en uitgedrukt worden in de GOTIK beheersaspecten Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en 

Kwaliteit [Stichting Research Rationalisatie Bouw, 2000]. Naast kans en gevolg wordt volgens Keizer, 

Halman & Song (2002), de aard van een risico nog door een derde aspect bepaald, namelijk de 

mogelijkheden om de risicofactoren te beïnvloeden oftewel de beïnvloedbaarheid. Daarmee 

samenhangend kan worden gesteld dat een project of object risicovol is wanneer de kans op een slecht 

resultaat groot is, de potentiële gevolgen aanzienlijk zijn, of de beïnvloedingsmogelijkheden binnen de 

gegeven tijd en middelen klein zijn.  

 

In het kader van risico’s bij GGZ-instellingen is de definitie van Smeets (2005) het meest bruikbaar als 

uitgangspunt, doordat hierbij zowel kwantificeerbare als niet kwantificeerbare risico’s onderscheiden 

worden, risico wordt gezien als kans maal gevolg en er zowel positieve als negatieve gevolgen van een 

gebeurtenis mogelijk zijn. De beïnvloedbaarheid moet hier nog wel aan toegevoegd worden. Risico’s 

worden echter geassocieerd met problemen en dus met een negatief gevolg. De mogelijkheid van een 

positief gevolg moet daarom anders genoemd worden dan risico. Dit is gedaan door Embregts (2005), die 

een positief gevolg een kans noemt en een negatief gevolg een risico. De definitie voor risico binnen dit 

onderzoek wordt daarom als volgt geformuleerd: 

 

 

 

§2.2 Risicomanagement 

Claes (1991) definieert risicomanagement als systematisch en regelmatig onderzoek naar de risico’s die 

mensen, goederen en activiteiten bedreigen en de formulering en implementering van een beleid, 

waarmee de risico’s tegemoet worden getreden. Binnen de projectontwikkeling wordt vaak 

gebruikgemaakt van de modellen van RISMAN (2001) en Gehner (2003) om de risicomanagementcyclus 

te beschrijven. Deze modellen omvatten in de hoofdzaak drie componenten, namelijk risicoanalyse, 

risicorespons en risicobeheer. Binnen de bedrijfskunde wordt echter gebruik gemaakt van het Enterprise 

Risico is de onzekerheid dat een negatief gevolg optreedt, waarbij de kans van optreden, het 

effect en de beïnvloedbaarheid de mate van risico bepalen. 
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Risk Management Integrated Framework (ERM) dat ontwikkeld is door het Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) in 2004. Deze methode wordt wereldwijd het meest 

gebruikt binnen organisaties om het risicomanagementproces te beschrijven en is completer in de 

beschrijving van het proces doordat acht stappen worden genomen in plaats van de drie stappen. De drie 

stappen uit de overige modellen komen overigens allemaal terug in het ERM-model en daarom wordt 

binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van het ERM-model. Het model bestaat uit acht stappen, die de 

risicomanagementcyclus beschrijven, zie figuur 2.1. 

Deze stappen zijn: interne omgeving, formuleren 

van doelstellingen, risico-identificatie, 

risicowaardering, risicorespons, risicobeheersing, 

informatie & communicatie en monitoring. 

Daarnaast worden vier categorieën van 

doelstellingen onderscheiden, namelijk strategisch, 

operationeel, rapportage en toezicht. Tenslotte zijn 

er vier niveaus binnen de organisatie waarop 

risicomanagement toegepast kan worden, namelijk 

op ondernemingsniveau, divisie, businessunit en 

afdelingen van de businessunit. De verschillende 

stappen van deze techniek dienen als uitgangspunt 

voor het ontwikkelen van het risicomanagement-

instrument.  

 

 

 

Figuur 2.1 Enterprise Risk Management Integrated 

Framework [COSO, 2004] 

§2.2.1 Componenten van risicomanagement 

Risicomanagement bestaat uit acht componenten die afgeleid zijn van de manier waarop het 

management een onderneming runt. De acht stappen worden nu achtereenvolgens besproken.   

 

Stap 1: Interne omgeving  

Volgens COSO (2004) stelt de interne omgeving de basis voor de beschouwing van de risico’s en de 

aanpak door de mensen van een onderneming, inclusief risicobeheer en risicoacceptatiegraad, integriteit, 

ethische normen en waarden en de omgeving waarin zij opereren. Niet elke organisatie wenst dezelfde 

risico’s te lopen, dus zijn de beslissingen die worden genomen afhankelijk van de risicoattitude van de 

organisatie en de besluitvormer zelf. De risicoattitude is de bereidheid tot het nemen van risico’s, waarbij 

drie typen mensen of organisaties worden onderscheiden door Raftery (1994), namelijk risicomijdend, 

risiconeutraal en risicozoekend. De attitude bepaalt dus de uiteindelijke respons die toegepast wordt op 

een risico van een bepaalde grootte.  

 

Stap 2: Formuleren van doelstellingen  

Doelstellingen moeten bestaan voordat het management potentiële gebeurtenissen die invloed hebben 

op het behalen van deze doelen kan erkennen. Deze stap zorgt ervoor dat het management 

doelstellingen vastlegt, dat gekozen doelstellingen afgestemd zijn op de missie, deze doelstellingen de 

missie ondersteunen en overeenkomen met de risicoattitude. 
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Stap 3: Identificeren van gebeurtenissen (Risico-identificatie) 

Risico-identificatie is het systematisch in kaart brengen van de risico’s, waarbij onderscheid gemaakt 

wordt tussen de bron, de gebeurtenis en het effect van een risico door Vermande en Spalburg (1998). De 

bron van alle risico’s is de gehele omgeving. De invloed van een of meerdere omgevingsfactoren bepaalt 

de kans op een gebeurtenis, die vervolgens een bepaald effect heeft op de verhouding tussen kosten en 

opbrengsten van de vastgoedportefeuille en de financiële positie van de organisatie. Het is een 

belangrijke stap binnen het risicomanagement, want als een risico niet geïdentificeerd wordt kan er ook 

geen beheersing plaatsvinden. Klaassen (2004) geeft aan dat alleen het identificeren soms al voldoende  

is voor een betere 

procesbeheersing, doordat er dan 

meer kennis is. In totaal kunnen 

risico’s op vijf niveaus worden 

geanalyseerd, namelijk op 

omgevingsniveau, op sector-

niveau, op het niveau van 

organisatiedoelstellingen, op  

procesniveau en op projectniveau 

(zie figuur 2.2). Het betreft hier de 

identificatie van interne en externe 

gebeurtenissen die invloed hebben 

op het behalen van de 

ondernemingsdoelstellingen. 

 

  

 
Figuur 2.2 Risico-identificatie op verschillende niveaus   

[Werkgroep BouwBeter, 2009] 

 

Stap 4: Risicowaardering  

De grootte van het effect wordt vastgelegd bij risicowaardering. De risicowaardering bestaat uit het 

toekennen van een kans en een gevolg aan de geïdentificeerde risico’s met behulp van geschikte 

risicoanalysetechnieken. Deze waardering kan zowel kwalitatief als kwantitatief gedaan worden. Bij 

kwalitatief onderzoek worden de risico’s ten opzichte van elkaar gewaardeerd, waardoor een volgorde 

van belangrijkheid bepaald wordt, terwijl de risico’s in kwantitatief onderzoek uitgedrukt worden in tijd of 

geld. Daarnaast moet de beïnvloedbaarheid van het risico benoemd worden omdat deze mede de grootte 

van het risico bepaald, zoals benoemd is in de gehanteerde definitie van risico. 

 

Stap 5 Risicorespons  

De respons op de geïdentificeerde risico’s is afhankelijk van de grootte van het risico en de risicoattitude  

van de besluitvormer. In de literatuur blijkt dat er vier responsmogelijkheden zijn  [Claes, 1991; Vermande 

en Spalburg, 1998; Gehner, 2003; COSO, 2004 e.a.], namelijk:  

• Accepteren 

• Reduceren 

• Overdragen  

• Vermijden 
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Deze vier responsmogelijkheden zijn van toepassing op verschillende soorten risico’s. De grootte van het 

risico moet zowel naar de hoogte van de kans als naar de hoogte van het gevolg worden 

gecategoriseerd. Dit leidt tot verschillende soorten risico’s die vragen om een andere respons, zie figuur 

2.3.  

 

Figuur 2.3 Verschillende soorten risico’s met responsmogelijkheden op de risico’s naar Goossens (2007) 

 

De vier categorieën en de risicorespons ten opzichte van deze risico’s worden beschreven door Wang en 

Roush (2000) in Gehner (2003): 

• Kwadrant I: kleine kans en klein gevolg. Deze risico’s zijn meestal acceptabel en kosten kunnen 

worden bespaard door geen beheersmaatregelen te implementeren. Monitoring is echter wel van 

belang om maatregelen te treffen wanneer een risico verschuift naar een ander kwadrant. 

• Kwadrant II: grote kans en klein gevolg. Indien mogelijk moet de kans worden gereduceerd, maar 

er moet worden onderzocht of de kosten opwegen tegen het gevolg zonder beheersmaatregel. 

Het betreft hier de normale onzekerheden, die voorspelbaar en calculeerbaar zijn. 

• Kwadrant III: kleine kans en groot gevolg. Ondanks de kleine kans, moeten deze risico’s met een 

onacceptabel gevolg worden beheerst door gevolgreductie of overdracht aan derden. 

• Kwadrant IV: grote kans en groot gevolg. Beheersing is noodzakelijk door het risico te vermijden, 

te reduceren of over te dragen. Het betreft hier grote bedreigende risico’s die het resultaat of de 

continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.      

In deze risicomatrix zijn de kwadranten gelijkwaardig weergegeven, terwijl dit niet noodzakelijkerwijs zo 

hoeft te zijn. De risicoattitude van de besluitvormer bepaalt uiteindelijk de grootte van de kwadranten. In 

het geval van een risicomijdende organisatie zal kwadrant I klein zijn en kwadrant IV groot. 

 

Stap 6: Risicobeheersing  

Risicobeheersing is het nemen van maatregelen naar aanleiding van de grootte van het risico en de 

risicoattitude met als doel het vergroten van de kans op het behalen van het gewenste gevolg. Nadat is 

besloten welk type respons gewenst is, kan een analyse gemaakt worden van de effecten van de 

mogelijke beheersmaatregelen. Op basis hiervan moet de besluitvormer een afweging maken en de 

meest effectieve maatregelen implementeren en evalueren. De mogelijkheid tot het introduceren van 

maatregelen en het effect ervan wordt bepaald door de beïnvloedbaarheid van het risico. Daarna kan de 

risicomanagementcyclus opnieuw worden doorlopen totdat er voldoende zekerheid is bereikt.  

 
 

II 
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Stap 7: Informatie en Communicatie  

Relevante informatie wordt geïdentificeerd, verzameld en gecommuniceerd op een manier die de 

betrokkenen in staat stelt hun verantwoordelijkheden uit te voeren binnen een bepaalde tijdsperiode. De 

personen die een bijdrage leveren aan de risicoanalyse, het opstellen van de beheersmaatregelen en de 

strategievorming moeten benoemd worden en verantwoordelijkheden moeten toegekend worden.  

 

Stap 8: Monitoring  

Risicomanagement is niet alleen een chronologisch proces waarbij de ene component invloed heeft op 

de volgende. Het is een cyclisch proces dat zich in verschillende volgorden kan bewegen, waarbij bijna 

alle componenten invloed op elkaar kunnen en zullen hebben. Risico’s zijn dynamisch, waardoor 

monitoring noodzakelijk is om in te kunnen spelen op de veranderingen. Dit kan gedaan worden door 

voortdurende managementactiviteiten in te stellen en/of afzonderlijke evaluaties te houden.  

§2.2.2 Doelstellingscategorieën  

Het raamwerk voor risicomanagement is opgesteld om de ondernemingsdoelstellingen te behalen en is 

ingedeeld in vier categorieën waarbinnen de doelstellingen kunnen vallen: 

• Strategisch: betreft globale doelen en is afgestemd op de missie 

• Operationeel: betreft effectief en efficiënt gebruik van de middelen 

• Rapportage: betreft betrouwbaarheid van verslaggeving 

• Toezicht: betreft naleving van wet- en regelgeving 

 
Dit onderzoek richt zich op risicomanagement van de vastgoedportefeuille, waarbij onderzoek gedaan 

wordt naar de risico’s die het effectief en efficiënt gebruik van de middelen bedreigen op vastgoedgebied. 

Het betreft doelstellingen in de operationele categorie, die vervolgens input vormen voor het strategische 

niveau. In de praktijk blijkt dat zorginstellingen nog nauwelijks strategische plannen maken voor de lange 

termijn en dat het marktgerichte denken nog weinig wordt toegepast. [Bellers, 2008] Voordat 

zorginstellingen strategieën kunnen gaan formuleren en investeringsplannen kunnen opstellen, moeten 

ze eerst inzicht verkrijgen in de staat van de huidige portefeuille en de risico’s die ze daarin lopen. Op 

basis van een risicoanalyse van de huidige objecten wordt inzicht verkregen in de gevolgen van de 

veranderingen in wetgeving en overige ontwikkelingen voor de huidige vastgoedportefeuille. Dit kan dan 

als uitgangspunt dienen voor het plannen van strategische ingrepen in de portefeuille. In de nieuwe 

functie heeft de vastgoedportefeuille namelijk twee doelen: ondersteuning van het primaire proces en het 

behalen van rendement, waarbij de eerste doelstelling voortkomt uit de zorgmarkt, terwijl de tweede 

doelstelling voortkomt vanuit de vastgoedmarkt. 

§2.2.3 Niveau van risicomanagement 

Binnen de zorginstelling zijn diverse niveaus te onderscheiden, waarop risicomanagement kan 

plaatsvinden. De risicowaardering van de vastgoedportefeuille kan op drie interne niveaus plaatsvinden, 

namelijk op organisatieniveau, op portefeuilleniveau en op projectniveau. Deze fasen volgen elkaar op in 

de tijd, waarbij de vrijheidsgraden voor het management afnemen naarmate het proces vordert. Ook de 

manier van risicobeoordeling verschilt per fase. Risico’s op projectniveau zijn vaak concreet, terwijl bij 

strategiebepaling juist sprake is van globale verkenningen.  
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Binnen dit onderzoek staat de huidige vastgoedportefeuille van GGZ-instellingen centraal, waarbij de 

risico’s in de bedrijfsvoering op vastgoedgebied onderzocht worden, die ontstaan door het gewijzigde 

speelveld voor zorginstellingen. Een vastgoedportefeuille wordt gezien als een verzameling gebouwen of 

objecten van waaruit de zorg van een instelling in de geestelijke gezondheidszorg geleverd wordt. 

Aangezien de risico’s van de portefeuille worden bepaald door de objecten in die portefeuille, vindt de 

risicowaardering plaats op objectniveau. De grootte van de risico’s kan namelijk verschillen per object 

onder invloed van de vastgoedkenmerken. Nadat de risico’s per object in beeld gebracht zijn, kunnen ook 

uitspraken gedaan worden over de grootte van risico’s op portefeuilleniveau. Aalbers (2006) geeft aan dat 

het risico van een portefeuille echter kleiner dan de som van de risico’s van de afzonderlijke 

projecten/objecten, doordat er risicospreiding plaatsvindt in de tijd en de risico’s dus niet allemaal 

tegelijkertijd optreden. Een risico dat erg groot is op objectniveau is dus niet per definitie ook groot te op 

portefeuilleniveau en omgekeerd. De risico’s op organisatieniveau en projectniveau worden niet 

meegenomen in dit onderzoek. 

 

§2.3 Ontwikkelingsproces risicomanagement in de zorg 

In de zorgsector vindt op dit moment een omslag plaats van een systeem van budget en nacalculatie 

naar rekenen met de NHC. Uiteindelijk moet dit gaan resulteren in een businessplan met 

cashflowmanagement, zodat er professioneler gestuurd kan gaan worden op het vastgoed. 

Risicomanagement wordt steeds belangrijker voor zorginstellingen aangezien de dynamiek in het stelsel 

toeneemt. Risicomanagement kan (en dient te) worden toegepast op alle aspecten van de 

bedrijfsvoering, zoals de kwaliteit van de zorg, cliëntenveiligheid, gebouw en installaties, automatisering, 

beveiliging enzovoorts. In dit onderzoek wordt echter gefocust op de risico’s die ontstaan op 

vastgoedgebied. In de ontwikkeling van risicomanagement worden vier stappen beschreven door 

Loogman (2009), zie figuur 2.4.  

 

 

 

 

Figuur 2.4 De ontwikkeling van risicomanagement bij zorgorganisaties [Loogman, 2009] 
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In het oude systeem bevonden zorgorganisaties zich in stap twee, anticiperen. In deze fase is er inzicht 

verkregen in de risico’s en de vermindering van deze risico’s. Zorgorganisaties waren niet genoodzaakt 

om verder te komen dan stap twee, omdat de prikkels voor vernieuwing ontbraken en hergebruik van de 

middelen geen financiële voordelen bood. Door de introductie van de nieuwe wetgeving vallen 

zorgorganisaties terug naar stap één, waarin risico-identificatie en inventarisatie opnieuw moet 

plaatsvinden. Het ontstaan van marktwerking zorgt voor het ontstaan van een nieuw speelveld met 

diverse risico’s, die in het oude systeem niet aanwezig waren. Deze moeten eerst in beeld gebracht 

worden voordat de volgende stappen in het risicomanagement genomen kunnen worden om zo te komen 

tot een permanente zichtbaarheid van risico’s met koppeling naar de prestaties in stap vier.  

 

§2.4 Risicomanagementtechnieken GGZ 

Werkgroep BouwBeter (2009) geeft aan dat er in de praktijk meerdere mogelijkheden zijn om tot een 

goede risicoanalyse te komen. Het verdient de voorkeur relatief eenvoudig en kwalitatief te beginnen en 

van daaruit door te groeien naar complex en kwantitatief. Aangezien zorgorganisaties zich nog in de 

eerste stap van het ontwikkelproces van risicomanagement bevinden, moeten eerst de risico’s 

geïdentificeerd en geïnventariseerd worden. In de keuze voor technieken dient hier rekening mee 

gehouden te worden. 

§2.4.1 Techniek voor risico-inventarisatie 

De oriëntatie van zorginstellingen is tot nu toe sterk intern gericht, wat veroorzaakt is door de relatief 

stabiele omgeving van waaruit geopereerd kon worden. De externe focus was toen niet van 

doorslaggevende betekenis voor de continuïteit van de organisatie. Door de omschakeling van centrale 

aanbodsturing naar gereguleerde marktwerking wordt dit echter noodzakelijk. Hiervoor kan 

gebruikgemaakt worden van de PEST-analyse die de Politieke, Economische, Sociaal-culturele inclusief 

demografische en Technologische ontwikkelingen in beeld brengt in combinatie met een analyse van de 

marktontwikkelingen in de sector geestelijke gezondheid. Bij de identificatie van de risico’s naar 

aanleiding van deze analyse moeten de risico’s echter wel op objectniveau benoemd worden.  

 

Het doel van de risico-identificatie is het maken van een sectorbrede inventarisatie van de risico’s op 

vastgoedgebied, die ontstaan door de verschillende trends en ontwikkelingen die spelen in de GGZ-

sector. De technieken die gebruikt kunnen worden voor risicowaardering naar van Buiten (2004) zijn: 

 

- oorzaak/gevolg diagram 

- gebeurtenissenboom 

- foutenboom 

- invloedsdiagrammen 

- checklist 

- projectomgevingskaart 

- risicomanagement database 

- simulaties 

- assumption analysis 

- failure mode and effect analysis  

- bronmatrix 

- dataverzamelingstechnieken 

 

Voor een omschrijving van de technieken zie bijlage 2. Het uiteindelijke resultaat moet eenvoudig zijn en 

leiden tot het ontstaan van een complete lijst met risico’s die van toepassing zijn op de 
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vastgoedportefeuille van GGZ-instellingen. Een aantal technieken valt af omdat het slechts een of enkele 

risico’s uitgebreid identificeert, maar niet leidt tot het ontstaan van een lijst met risico’s. Dit zijn: oorzaak-

gevolg diagram, gebeurtenissenboom, foutenboom, projectomgevingskaart, failure mode and effect 

analysis en assumption analysis. Invloeddiagrammen geven neutrale gevolgen in plaats van risico’s en 

valt daarom af. Dan blijven de checklist, bronmatrix en simulaties nog over. Aangezien het de voorkeur 

geniet om eenvoudig te beginnen wordt gekozen voor het maken van een checklist, in plaats van het 

toepassen van de bronmatrix en simulaties, die veel tijdrovender en complexer zijn. De inventarisatie op 

basis van de PEST-analyse en marktanalyse in combinatie met interviews met experts vormen de basis 

en input voor de uiteindelijke risicochecklist.  

 

Rubricering 

In tabel 2.1 is een uiteenzetting weergegeven van de rubricering van risico’s in de literatuur. Naast de 

gebruikelijke rubricering in de projectontwikkeling, die weergegeven wordt door Klaassen (2004) 

(vergelijkbaar met Risman (2001), Smeets (2005) en Ten Have & Naute (2004) in Goossens (2007)), is 

een aantal andere rubriceringen weergegeven.  

 
Van de Louw (2002) Klaassen (2004) Kenniscentrum PPS 

in Aalbers (2006) 

PEST-analyse en 

marktanalyse 

Gotink (2010) 

Logistieke risico’s    

Samenwerkingsrisico’s  Samenwerkingsrisico’s 

Organisatierisico’s 

  

 Politieke/bestuurlijke risico’s Politiek  

 Juridisch/wettelijke risico’s  

Politieke en 

wetgevingsrisico’s 

 Economisch Economische risico’s 

Financiële risico’s  

Financieel/economische 

risico’s   

 Sociaal/maatschappelijke 

risico’s 

Omgevingsrisico’s 

Sociaal-cultureel en 

demografisch 

Sociaal/maatschappelijke 

risico’s 

Technologisch Technologische risico’s Kwaliteitsrisico’s Kwaliteitsrisico’s 

  

 Situationele risico’s 

Projectrisico’s 

Markt Marktrisico’s 

 
Tabel 2.1 Rubriceringen voor checklist 

 
De rubricering van Klaassen is de meer verfijnde techniek, waarbij diverse soorten risico’s 

geïnventariseerd worden. Deze rubricering vormt dan ook het uitgangspunt voor het opstellen van de 

rubricering in dit onderzoek. In dit onderzoek worden de risico’s echter onderzocht op objectniveau 

binnen de portefeuille, terwijl alle rubricering opgesteld zijn voor een project dat van moment x tot 

moment y loopt. Een instrument op portefeuilleniveau moet een dynamisch beeld geven van de risico’s 

de langere termijn. In dit onderzoek worden de risico’s geanalyseerd vanuit de PEST-analyse 

gecombineerd met een analyse van de marktontwikkelingen. Dit vormt het andere uitgangspunt voor het 

opstellen van de rubricering. Door deze twee uitgangspunten te combineren is de rubricering voor dit 

onderzoek opgesteld (tabel 2.1). Aangezien de risico’s geïdentificeerd worden vanuit de PEST-analyse 

op objectniveau, worden de samenwerkingsrisico’s die deel uitmaken van de organisatierisico’s buiten 

beschouwing gelaten. De financiële en kwaliteitsrisico’s worden niet apart benoemd, omdat deze vanuit 

verschillende ontwikkelingen geïdentificeerd worden. Wanneer deze als aparte categorie benoemd 
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zouden worden, zijn de risico’s niet eenvoudig meer te herleiden tot de bron (PEST-analyse en 

marktontwikkelingen), doordat bijna alle risico’s onder een van deze twee categorieën vallen.  

§2.4.2 Techniek voor risicowaardering 

Bij risicowaardering wordt vastgesteld welke van de geïnventariseerde risico's het belangrijkst zijn. Dit is 

van belang omdat het niet praktisch en efficiënt is om alle geïnventariseerde risico’s te beheersen. 

Risicowaardering kan op kwalitatieve of kwantitatieve wijze plaats vinden. Bij kwalitatieve 

risicowaardering worden risico’s alleen ten opzichte van elkaar gewaardeerd, terwijl bij een kwantitatieve 

waardering de risico’s uitgedrukt worden in geld, organisatie, tijd, informatie of kwaliteit. De technieken 

die gebruikt kunnen worden voor risicowaardering naar van Buiten (2004) zijn:  

 

- kwadrantenmodel (kwalitatief) 

- risk premium 

- risk adjusted discount rate 

- certainty equivalent technique  

- risk adjusted return on capital  

- monte carlo simulatie 

- blackbox-methode 

- netto contante waarde 

- reliability analysis 

- utility theory 

- programme evaluation and review 

technique  

- gevoeligheidsanalyse 

- scenarioanalyse 

- decision analysis 

- expected monetary value method 

 
Voor een omschrijving van de technieken zie bijlage 3. In dit onderzoek wordt geprobeerd een koppeling 

te maken met de financieringssituatie van de vastgoedportefeuille voor GGZ-instellingen. Het uitdrukken 

van het gevolg in geld ligt dan het meest voor de hand. De NHC wordt echter pas vanaf 2012 ingevoerd, 

waardoor nog geen data beschikbaar zijn voor de vastgoedportefeuille van zorginstellingen in de nieuwe 

situatie. Daarnaast bevinden zorgorganisaties zich nog in de eerste stap van het ontwikkelproces van 

risicomanagement, waardoor eenvoudige methoden de voorkeur genieten. In dit geval wordt dus een 

kwalitatieve analyse gedaan om vervolgens op termijn door te kunnen groeien naar de meer complexe 

technieken, die een kwantitatieve waardering geven wanneer de gegevens beschikbaar zijn. De techniek 

die hiervoor gebruikt wordt is het kwadrantenmodel. Door experts een inschatting te laten maken van de 

grootte van kans, gevolg en beïnvloedbaarheid, kan de grootte van het risico en de relatieve grootte ten 

opzichte van andere risico’s bepaald worden. Deze techniek valt goed te combineren met de checklist. 

§2.4.3 Uitwerking kwadrantenmodel: risicomatrix vs. Risk mapping 

Er zijn verschillende uitwerkingen voor het kwadrantenmodel. In dit onderzoek worden de risicomatrix en 

risk mapping besproken. Het principe achter deze twee technieken is hetzelfde, maar de uiteindelijke 

uitwerking verschilt op een aantal punten.  

 

Risicomatrix naar Klaassen (2004) 

De risicomatrix kent vier klassen voor oorzaak en gevolg waardoor 16 mogelijke uitkomsten ontstaan. De 

scores per klasse en de responsmogelijkheden worden weergegeven in figuur 2.5.  
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Klasse gevolg Score   Klasse kans  Score  Respons  

Klein 1 Klein 1 Accepteren 

Matig 2 Aanwezig 2 Reduceren 

Redelijk 3 Redelijk 3 Overdragen 

Groot 4 

 

Groot 4 

 

Vermijden  

 

Figuur 2.5 Risicomatrix naar Klaassen (2004) 

 

Deze techniek kent vier risico responsmogelijkheden: accepteren (geel), reduceren (licht oranje), 

overdragen (donker oranje) en vermijden (rood), die overeenkomen met de vier benoemde 

responsmogelijkheden. Naast kans en gevolg wordt ook de beïnvloedbaarheid gewaardeerd in de 

bijbehorende checklist. Hierbij zijn de volgende uitkomsten mogelijk: klein, gemiddeld en groot. De 

beïnvloedbaarheid en de risicorespons bepalen de beheersmaatregelen die genomen worden naar 

aanleiding van de grootte van het risico. De verschillende risicoattitudes, die de organisatie kan 

aannemen (risicomijdend, risiconeutraal en risicozoekend), kunnen zichtbaar gemaakt worden in dit 

diagram. Het acceptatiegebied (geel) kan variëren afhankelijk van de attitude, waarbij de kansattitude en 

gevolgattitude onafhankelijk vastgesteld worden. In deze figuur zijn de gebieden weergegeven voor een 

risiconeutrale houding.  

 

Risk mapping naar Telford (2002) 

De andere, vergelijkbare techniek is risk mapping [Risk Analysis and Management for Projects (RAMP) 

door Thomas Telford, 2002 in Dallas, 2006; Loosemore at al., 2006 en Aalbers, 2006]. De scores per 

klasse en de responsmogelijkheden worden weergegeven in figuur 2.6. Deze techniek bouwt voort op het 

kwadrantenmodel, maar gaat meer kwantitatief te werk doordat scores toegekend zijn aan de klassen. In 

dit model worden vijf klassen onderscheiden voor kans en gevolg, waaraan scores toegekend zijn; van 1-

16 voor kans en 1-1000 voor gevolg. Volgens Dallas (2006) zijn deze scores echter slechts getallen, die 

schalen representeren om de zwaarte van het risico aan te geven. Ze zijn niet direct of indirect 

gerelateerd aan eenheden voor kosten of tijd. Opvallend is dat de score voor het gevolg veel sneller stijgt 

dan de score voor de kans. De impact van het gevolg op de grootte van het risico en de risicorespons is 

dus groter dan de impact van de kans. De beïnvloedbaarheid blijft buiten beschouwing in deze techniek. 

 

Ook deze techniek kent vier responsmogelijkheden (negeren, behouden en managen, verminderen of 

delen en vermijden of overdragen), die echter afwijken van de vier benoemde responscategorieën. Op 

basis van de score wordt bepaald in welke categorie het risico terechtkomt. De risicoattitude is zichtbaar 

te maken in dit diagram, maar het is lastig om de grenzen aan te passen doordat de scores niet direct te 

herleiden zijn tot indicatoren.  

 

Groot (4) 4 8 12 16 

Redelijk (3) 3 6 9 12 

Matig (2) 2 4 6 8 
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Klein (1) 1 2 3 4 

Klein (1) Aanwezig (2) Redelijk (3) Groot (4)  
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Score Responscategorie Niveau Actie & Beheersmaatregel 

≥ 1000 Ontoelaatbaar 4 Risico vermijden of overdragen 

101-999 Onwenselijk 3 Risico verminderen of delen 

21-100 Acceptabel 2 Risico behouden en managen 

≤ 20 Verwaarloosbaar 1 Risico negeren 

 

Rampzalig 1000 1000 4000 8000 12000 16000 

Kritiek 100 100 400 800 1200 1600 

Substantieel 20 20 80 160 240 320 

Marginaal 3 3 12 24 36 48 G
e
v
o
lg

 

Onbelangrijk 1 1 4 8 12 16 

1 4 8 12 16 

Onwaarschijnlijk Gering Incidenteel Waarschijnlijk Hoogst 
waarschijnlijk 

 

Kans 

 

Figuur 2.6 Risk mapping naar Telford (2002) in Aalbers (2006) 

 

Eisen risicomanagement-instrument voor GGZ 

Risk mapping is een verfijning van de risicomatrix, waarbij scores toegekend zijn aan de klassen. Op 

basis van een vergelijking van de twee modellen is een lijst met eisen ontstaan waaraan het instrument 

moet voldoen: 

 

• Vier factoren moeten herkenbaar zijn: gebeurtenis, kans, gevolg, beïnvloedbaarheid, zoals volgt 

uit de definitie voor risico. 

• Er wordt gewerkt met vier klassen voor kans en gevolg. Vijf klassen biedt weliswaar meer 

differentiatiemogelijkheden, maar het opstellen van vier klassen forceert de invuller tot een 

bewuste keuze voor een bepaalde grootte aangezien het neutrale middenantwoord ontbreekt.   

• Maatregelen moeten worden gekoppeld aan verschillende soorten risico’s: acceptabele risico’s, 

normale onzekerheden, ongewenste risico’s en bedreigende risico’s. Bij risk mapping bepaalt de 

score de reductiemaatregel, terwijl de kans en het gevolg leiden tot een soort risico en samen de 

respons bepalen bij de risicomatrix. De scores bij risk mapping zijn echter niet te herleiden tot 

indicatoren en daardoor lastig aan te passen voor de zorg, terwijl de scores in de risicomatrix een 

vreemde situatie opleveren, doordat een score vier in drie kwadranten kan voorkomen en drie 

Kans Toelichting Kans Score  Gevolg Toelichting Score 

Hoogst waarschijnlijk Treedt zeer frequent 

op 

> 85% 16  Rampzalig Faillissement voor 

organisatie 

1000 

Waarschijnlijk Treedt vaak op  

 

50-85% 12  Kritiek Serieuze bedreiging voor 

organisatie of investering 

100 

Incidenteel Treedt een enkele 

keer op 

21-49% 8  Substantieel Vermindert eindresultaat 

significant 

20 

Gering Kleine kans, maar 

kan voorkomen 

1-20% 4  Marginaal Klein effect op 

eindresultaat  

3 

Onwaarschijnlijk Optreden wordt niet 

verwacht 

< 1% 1  Onbelangrijk Onbelangrijk effect op 

eindresultaat 

1 
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verschillende responscategorieën tot gevolg heeft. Aangezien zorgorganisaties zich aan het 

begin van het risicomanagementproces bevinden is het nog maar de vraag of zij genoeg inzicht 

hebben in de risico’s om de scores toe te kunnen kennen. In dit onderzoek worden de 

maatregelen daarom gekoppeld aan soorten risico’s in plaats van scores. 

• De vier responsmogelijkheden (accepteren, reduceren, overdragen en vermijden) moeten 

terugkomen in de responsstrategieën in het instrument.  

• De risicoattitude moet zichtbaar gemaakt kunnen worden in het kwadrantenmodel. 

 

De categorieën overdragen en vermijden vormen de bedreigingen  voor GGZ-instellingen op risicogebied, 

die aangepakt moeten worden door beheersingsmaatregelen toe te passen. Daarnaast kan reductie van 

de normale onzekerheden bijdragen aan het vergroten van het rendement. Aan de hand van het soort 

risico in combinatie met de beïnvloedbaarheid bepaald worden welke respons en beheersmaatregelen 

toegepast moeten worden om de kans en/of het gevolg te verkleinen. 

 

§2.5 Conclusie 

In dit onderzoek staat risicomanagement bij GGZ-instellingen centraal, waarbij risico gedefinieerd wordt 

als de onzekerheid dat een negatief gevolg optreedt, waarbij de kans van optreden, het effect en de 

beïnvloedbaarheid de mate van risico bepalen. Een positief gevolg wordt kans genoemd.  

 

Door middel van het toepassen van risicomanagement wordt geprobeerd de risico’s te identificeren en te 

beheersen, die ontstaan door de invoering van het nieuwe systeem voor financiering en sturing van de 

zorg. Risicomanagement kan onderverdeeld worden in acht stappen die samen de 

risicomanagementcyclus vormen, namelijk: interne omgeving, formuleren van doelstellingen, risico-

identificatie, risicowaardering, risicorespons, beheersmaatregelen, informatie & communicatie en 

monitoring. De doelstellingen bevinden zich in de operationele categorie, waarbij het risicomanagement-

instrument uiteindelijk inzicht geeft in de risico’s op objectniveau binnen de vastgoedportefeuille. Op basis 

hiervan kunnen vervolgens strategische ingrepen in de portefeuille worden gepland.  

 

De technieken die gebruikt worden in het risicomanagement-instrument zijn de checklist voor risico-

identificatie en het kwadrantenmodel voor risicowaardering. De checklist wordt opgesteld aan de hand 

van de PEST-analyse en een analyse van de marktontwikkelingen. Voor de identificatie van de risico’s 

wordt de volgende rubricering gebruikt: politieke en wetgevingsrisico’s, economische risico’s, 

sociaal/maatschappelijke risico’s, technologische risico’s en marktrisico’s. De risicowaardering vindt 

kwalitatief plaats, omdat zorginstellingen zich aan het begin van het ontwikkelproces van 

risicomanagement bevinden en er nog geen data beschikbaar zijn van de vastgoedportefeuille op basis 

van de NHC. 

 

Het uiteindelijke risicomanagement-instrument moet voldoen aan de volgende eisen: 

• Vier factoren moeten herkenbaar zijn: gebeurtenis, kans, gevolg, beïnvloedbaarheid 

• Vier klassen voor kans en gevolg.  
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• Maatregelen moeten worden gekoppeld aan verschillende soorten risico’s: acceptabele risico’s, 

normale onzekerheden, ongewenste risico’s en bedreigende risico’s 

• De vier responsmogelijkheden (accepteren, reduceren, overdragen en vermijden) moeten 

terugkomen in de responsstrategieën in het instrument.  

• De risicoattitude moet zichtbaar gemaakt kunnen worden in het kwadrantenmodel. 
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Hoofdstuk 3 Zorgsector en geestelijke gezondheidszorg 

 

In dit hoofdstuk staat de zorgsector centraal en de plaats van de geestelijke gezondheidszorg hierin. Er 

wordt een beeld geschetst van de situatie op dit moment. In de eerste paragraaf wordt een overzicht 

gegeven van de Nederlandse zorgsector. In paragraaf twee wordt vervolgens ingezoomd op de sector 

geestelijke gezondheidszorg en in paragraaf drie worden de kenmerken van het vastgoed in deze sector 

besproken. De belangrijkste conclusies worden weergegeven in paragraaf vier.   

  

§3.1 Zorgsector Nederland 

Het zorgaanbod in de Nederlandse zorgsector bestaat uit alle instellingen en praktijken die medische 

zorg bieden. Dit kunnen instellingen zijn die gericht zijn op genezing en/of herstel (cure), maar ook 

instellingen die gericht zijn op het verzorging (care). [CBS, 2009]  

§3.1.1 Cure en care 

Cure en care zijn de sturende begrippen geworden in de financiering en organisatie van de zorg en op 

basis hiervan heeft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (1999) de zorgsector onderverdeeld, zie 

figuur 3.1.  

 

Figuur 3.1 Zorgsector Nederland   

 

De scheiding tussen cure en care is echter niet zo strikt als vermeld staat. In alle deelmarkten is sprake 

van een combinatie van cure en care. Zo heeft de GGZ-sector bijvoorbeeld zowel kenmerken van care 

als cure, doordat er zowel intramurale als extramurale zorg wordt geboden. Extramurale behandeling of 

ambulante begeleiding is zorg zonder verblijf in een instelling, terwijl de cliënt bij intramurale behandeling 

of klinische zorg in de instelling verblijft met de mogelijkheid tot 24uurs verblijf. De verschillende 

instellingen zijn hier duidelijk afgebakend benoemd, maar in de praktijk is het onderscheid binnen een 

behandeling niet altijd zo duidelijk te stellen. Door alle ontwikkelingen in de gezondheidszorg in 

Nederland vervagen de grenzen tussen de verschillende disciplines, waardoor overlap kan ontstaan.  

§3.1.2 Omvang zorgsector 

In de zorgsector zijn ongeveer 1 miljoen mensen werkzaam. [Schoemakers, 2009]  In verhouding tot de 

totale beroepsbevolking van 7,76 miljoen [CBS, 2009], kan gesteld worden dat het een zeer grote 

beroepsgroep is in Nederland, die groeiende is door de toenemende zorgvraag als gevolg van onder 

andere de vergrijzing. In totaal gaat het om ongeveer 530.000 fulltime arbeidsplaatsen, waarvan 
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ongeveer 10% binnen de geestelijke gezondheidszorg. Europees gezien bevindt Nederland zich in de 

middenmoot met zorguitgaven van 9,3% van het bruto binnenlands product in 2006. [VWS, 2008b] 

Wanneer de zorguitgaven volgens het Budgettair Kader Zorg worden bekeken is een stijgende trend te 

zien in de totale zorguitgaven van 43,7 miljoen euro in 2003 tot 51,8 miljoen euro in 2008, al vlakt de 

stijging wel af. Zowel binnen de beroepsbevolking als de begroting van de overheid blijkt dat de 

zorgmarkt ertoe doet. Voor de stijgende uitgaven zal echter een oplossing gevonden moeten worden om 

de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden. De introductie van meer marktwerking in de zorg moet 

hiervoor zorgen. Naast maatregelen op het gebied van personeel en materieel kan ook de wijze waarop 

met het vastgoed wordt omgegaan bijdragen aan het beheersen van de uitgaven.  

§3.1.3 Vastgoed 

In onderzoeken op het gebied van de nieuwe wetgeving wordt de volgende indeling van de zorgsector 

aangehouden: ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verpleging & 

verzorging. [VWS, 2009a en VWS, 2009b]  De zorgvastgoedmonitor 2008 laat op basis van deze indeling 

een inventarisatie zien van de geschatte omvang van vastgoed in de zorg (zie tabel 3.1). 

  

 

Tabel 3.1 Geschatte omvang vastgoed in zorg op basis van peildatum 2007 [Zorgvastgoedmonitor, 2008] 

 

In de tabel is een groot verschil zien tussen de kapitaallasten van de huisvesting als percentage van de 

totale uitgaven. Dit wordt veroorzaakt wordt door verschil in de verhouding van huisvestingskosten tot 

personele en materiële kosten. Het gebouw heeft een hoge investeringswaarde, maar over het algemeen 

is de zorgexploitatie opgebouwd uit 10 tot 20 procent kapitaallasten, 70 tot 80 procent personeelskosten 

en 10 tot 20 procent materiële kosten. [Eisses en van Houwelingen, 2008] Het vastgoedmanagement 

staat bij instellingen daarom vaak niet bovenaan de agenda. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat 

instellingen geen risico’s liepen op hun vastgoed in het systeem van budget en nacalculatie.  

 

§3.2 Geestelijke gezondheidszorg 

In de afgelopen dertig jaar heeft de GGZ zich ontwikkeld tot een relatief duidelijk afgebakende sector, die 

vanuit één speelveld (de AWBZ) geregeld werd. Regionale oriëntatie en het wegwerken van schotten 

binnen de verschillende zorgsectoren stond hierbij centraal. Binnen de GGZ-sector is echter altijd een 

grote mate van diversiteit aanwezig geweest, die ook nu duidelijk zichtbaar is. 

Soort instelling Aantal instellingen 

(CBS)  

Kapitaallasten van 

de huisvesting 

(Miljard euro) 

Kapitaallasten van de 

huisvesting als % van totale 

uitgaven 

Portefeuilleomvang 

(Mln m2 bvo) 

Verzorgingstehuizen en 

verpleegtehuizen 

874 1,2 15 13.8 

Ziekenhuizen 88 0,9 7 4.0 

Gehandicaptenzorg 169 0,5 10 3.4 

Geestelijke gezondheidszorg 103 0,3 9 3.2 

Totaal zorgsector 1234   23.4 
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§3.2.1 Werkveld 

Het werkveld van de GGZ omvat het voorkomen, behandelen en genezen van psychische aandoeningen 

en daarnaast het zo goed mogelijk laten deelnemen van mensen met een chronische psychische 

aandoening aan de samenleving. De zorg is gericht op het genezen dan wel hanteerbaar maken van 

psychische stoornissen en kan door zowel vrijgevestigde hulpverleners en algemene ziekenhuizen als 

GGZ-instellingen worden geboden. Jaarlijks worden ruim 840.000 mensen behandeld. [GGZ Nederland, 

2009]. Bijna 90% van de cliënten wordt ambulant behandeld. Dat wil zeggen dat er zorg zonder verblijf 

plaats vindt waarbij de cliënt naar de instelling komt voor een contact of thuis hulp krijgt aangeboden. 

Ongeveer 1,5% van de cliënten wordt in deeltijd behandeld en bijna 9% van de cliënten krijgt residentiële 

of klinische zorg, waarbij de cliënt verblijft in een instelling met de mogelijkheid tot 24uurs verblijf voor 

intensieve begeleiding of beschermd wonen. [CBS, 2009]   

§3.2.2 Cliënten 

De GGZ wordt gefinancierd op basis van specifieke doelgroepen die hun eigen instellingen of afdelingen 

hebben. GGZ Nederland onderscheidt zes doelgroepen die als circuits worden aangeduid:  

• circuit jeugd: hulp aan jeugdigen (0–17 jaar) en hun ouders; 

• circuit volwassenen: hulp aan volwassenen van 18–64 jaar; 

• circuit ouderen: hulp aan ouderen (65 jaar en ouder) en aan eventuele begeleidende verzorgers; 

• circuit beschermd wonen: hulp aan cliënten in het kader van ‘beschermd en begeleid wonen’; 

• circuit verslavingszorg: hulp aan verslaafde cliënten; 

• circuit forensische psychiatrie: hulp aan cliënten met strafrechtelijke achtergrond, waaronder 

TBS-inrichtingen (TBS= TerBeschikkingStelling). 

De doelgroep van de GGZ betreft diverse groepen cliënten uit alle lagen van de samenleving met diverse 

problematieken, die om verschillende omgevingen en behandelmethoden vragen. Binnen de instellingen 

is aan de hand van de doelgroepen onderscheid te maken tussen algemene psychiatrie, kinder- en jeugd 

psychiatrie, verslavingszorg en forensische psychiatrie, die verschillend gehuisvest worden.  

§3.2.3 Typologieën  

De geestelijke gezondheidszorg heeft de laatste jaren 

flinke ontwikkelingen doorgemaakt. In de meeste regio’s 

zijn de instellingen voor ambulante zorg en klinische 

zorg gefuseerd en kunnen de cliënten terecht bij één 

geïntegreerde instelling. In figuur 3.2 is te zien dat de 93 

voorzieningen op sommige plaatsen in het land sterk 

geclusterd zijn, terwijl andere regio’s een gering aanbod 

hebben waardoor de keuzevrijheid in sommige regio’s 

beperkt is [GGZ, 2009]. Naast regionale voorzieningen is 

er een aantal gespecialiseerde instellingen met een 

landelijk bereik, bijvoorbeeld op het gebied van 

depressie, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek 

en verslaving. 
Figuur 3.2 Spreiding GGZ-instellingen [GGZ, 2009] 
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§3.3 Vastgoed GGZ-instellingen 

Eisses en van Houwelingen (2008) definiëren zorgvastgoed als een bijzonder prestatiemiddel, want in 

bijna alle gevallen is huisvesting nodig om zorg te kunnen verlenen. Die huisvesting wordt gekenmerkt 

door de lange levensduur, de onmisbaarheid, de bijzondere functie (wonen, verblijven en werken) en de 

fixatie aan de plaats. De vastgoedportefeuille van GGZ-instellingen loopt uiteen van grootschalige 

instellingsterreinen met veel soorten (kleinere) gebouwen buiten de samenleving en voorzieningen nabij 

ziekenhuizen tot reguliere woningbouw voor beschermd wonen binnen de bebouwde kom. 

§3.3.1 Tweedeling intramuraal en extramuraal 

Binnen de GGZ is een tweedeling zichtbaar tussen de eisen aan het vastgoed voor intramurale en 

extramurale behandeling volgens Eisses en van Houwelingen (2008). De laatste jaren is het onderscheid 

tussen aanbieders van klinische zorg en ambulante zorg echter kleiner geworden door de fusies en het 

ontstaan van de geïntegreerde GGZ instellingen. Dit geldt alleen voor de algemenere vormen van 

intramurale zorg, die opgenomen zijn in de geïntegreerde instellingen.   

 

De specialistische intramurale zorg blijft voornamelijk achter op de instellingsterreinen waar de GGZ van 

oorsprong gehuisvest is. Deze terreinen vormen de basis voor het creëren van een healing environment, 

een omgeving waar cliënten zich prettig voelen en die het herstel en welbevinden van de cliënten 

bevorderd. De belangrijkste kwaliteitskenmerken zijn het ontbreken van externe prikkels, bescherming 

tegen de samenleving en uitbreidbaarheid op de locatie, die allemaal aanwezig zijn op deze terreinen. De 

belangrijkste kwaliteitskenmerken van de omgeving voor extramurale behandeling zijn daarentegen 

bereikbaarheid, courantheid, uitbreidbaarheid en imago. Een goede bereikbaarheid is het belangrijkste 

criterium en instellingsterreinen bieden dit vaak niet. Daarnaast wil ook niet iedereen met psychiatrisch 

problemen als een burn-out geassocieerd worden met het ‘negatieve’ imago dat instellingsterreinen van 

oudsher hebben. De ambulante zorg is dan ook bij uitstek geschikt om te leveren vanuit een 

kantoorachtige omgeving.  

 

Nieuw te realiseren vastgoed voor beide sectoren hangt voornamelijk af van vastgoedindicatoren die de 

marktwaarde, afstootbaarheid, imago en bereikbaarheid bepalen. Dit zijn de kenmerken die ook in de 

reguliere vastgoedmarkt van belang zijn, maar daarnaast zijn er nog specifieke gebouwkenmerken waar 

het vastgoed aan moet voldoen. Bijvoorbeeld het geluidsniveau bij vertrouwelijke gesprekken en 

therapieruimten, maar ook de beveiligingseisen voor intramurale gebouwen. Deze kenmerken zorgen 

ervoor dat qua indeling en situering het vastgoed nog steeds afwijkt van regulier vastgoed.  

§3.3.2 Intramurale zorg en vermaatschappelijking 

Een van de domeinen van de GGZ is erop gericht om mensen met een chronische psychische 

aandoening zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Niet alle cliënten uit de 

intramurale zorg kunnen echter in de samenleving geplaatst worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 

cliënten met zeer ernstige psychiatrische problematiek, forensische problematiek, 

verslavingsproblematiek en/of cliënten met een verstandelijke handicap eventueel gecombineerd met 

zeer ernstige gedragsproblematiek. [CBZ, 2004] 
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Er ontstaat dus een bredere vastgoedportefeuille voor intramurale zorg die afhankelijk is van de 

mogelijkheid van de individuele cliënt om ook daadwerkelijk aan de samenleving deel te nemen. Binnen 

instellingen in de AWBZ (geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verpleging & verzorging) 

wordt er onderscheid gemaakt naar vastgoed in de categorieën licht, zwaar en beveiligd. Hoe zwaarder 

de categorie, hoe specifieker de bouw en hoe hoger het percentage van de huisvesting dat in eigendom 

is. Minder dan één procent van de portefeuille betreft zeer specifieke gebouwen zonder relatie tot 

woonvorm [CBZ, 2006a], maar ook de andere categorieën hebben in meer of mindere mate specifieke 

eisen die afwijken ten opzichte van de reguliere bouw.  

§3.3.3 Veroudering 

Uit onderzoek van het Bouwcollege (2006a) onder de GGZ-instellingen blijkt dat 8.500 cliënten (45%) in 

gebouwen verblijven die niet aan de basiskwaliteitseisen voor bestaande bouw voldoen, waarvan 3.500 

van de 19.000 plaatsen op vele eisen niet voldoen. Dit komt neer op 8% van de gebouwen, doordat er 

relatief veel cliënten in deze minder goed scorende gebouwen zijn gehuisvest. Neele en de Wildt (2009) 

hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de huisvesting in de GGZ gebaseerd op het 

puntensysteem van het woningwaarderingstelsel (zie figuur 3.3).  De verschillen tussen de oude en 

nieuwe gebouwen blijken groot, waarbij de nieuwe bijna twee keer zo goed scoren als de oudste 

gebouwen. De nieuwe gebouwen scoren met name beter op privéruimte en het geboden comfort. 

Opvallend is dat gebouwen tussen 1970 en 1979 hoger scoren op privéruimten dan recentere gebouwen 

die op het punt van renovatie staan, vanwege uitdunning van de meerbedskamers.  

 

Figuur 3.3 Kwaliteit vastgoedvoorraad GGZ op basis van puntenstelsel. [Rigo, 2009]. 

 

Functionele veroudering is een van de problemen binnen het zorgvastgoed gezien de wisselende 

concepten in de huisvesting. Het GGZ-vastgoed kent nu een technische levensduur van 50 jaar of langer, 

terwijl de functionele levensduur gemiddeld 33 jaar is. [CBZ, 2006a] Dit leidt tot boekwaardeproblemen bij 

zorginstellingen, doordat het gebouw over 50 jaar wordt afgeschreven, maar na 33 jaar al aan vervanging 

toe is. Hierdoor kan er een restwaarde achterblijven op de balans. Bestaande gebouwen van vóór 1995 

worden gekenmerkt door grootschaligheid en een draagstructuur van dragende wanden. De latere 

gebouwen zijn kleinschaliger en hebben deels ook een vrijdragende constructie, waardoor functionele 

aanpassingen gemakkelijker gedaan kunnen worden.  
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§3.3.4 Marktwaarde 

Uit onderzoek van Eisses en van Houwelingen (2008) blijkt dat de marktwaarde van het GGZ-vastgoed 

voornamelijk bepaald wordt door de locatie die vaak gunstig is, terwijl de van oudsher incourante 

gebouwen een lage waarde hebben in het economische verkeer. De grootschalige GGZ-terreinen werden 

vroeger vaak op ruim opgezette terreinen in het groen aan de rand van de stad gevestigd. De ligging en 

waardering van deze locaties is in de loop der jaren veranderd, doordat de locaties inmiddels zijn 

omgeven door bebouwing door de uitbreiding van steden of dorpen. De meeste instellingen zijn zich 

bewust zijn van de (financiële) mogelijkheden die deze grondposities bieden. De gebouwen daarentegen 

hebben vaak een lage waarde vanwege het specifieke karakter en de incourantheid van het vastgoed. De 

boekwaarde en marktwaarde kunnen daardoor sterk verschillen wat nog eens versterkt wordt door de 

snelle functionele veroudering van zorgvastgoed en het niet altijd marktconform afschrijven door de 

zorginstellingen.  

 

§3.4 Conclusie 

Diversiteit is het sleutelbegrip als het om de GGZ-sector en de vastgoedportefeuille gaat. Zowel de 

cliëntengroep als het vastgoedbezit is verre van uniform, wat versterkt wordt door het beleidsdoel om 

cliënten zo veel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. De sector als geheel mag dan nog 

redelijk duidelijk afgebakend zijn geweest binnen de AWBZ, binnen de sector GGZ is de eenduidigheid 

ver te zoeken en is de diversiteit overal aanwezig.  

 

In het vastgoed is een duidelijke tweedeling aanwezig tussen intramuraal en extramuraal qua eisen aan 

locatie en gebouw. De verschillen tussen de twee categorieën zullen nooit helemaal verdwijnen vanwege 

de complexiteit van de stoornissen en het gedrag van sommige cliënten in combinatie met de van 

oudsher aanwezige stigmatisering. De categorie intramuraal vastgoed wordt echter breder door het 

ontstaan van de geïntegreerde instellingen en de vermaatschappelijking van de zorg. 

Vastgoedportefeuilles van GGZ-instellingen kennen hierdoor een grote diversiteit aan gebouwen, die 

verspreid zijn over meerdere locaties. Variërend van kantoorachtige faciliteiten voor ambulante 

begeleiding en kleinschalige beschermde woonvoorzieningen in de maatschappij tot de geïntegreerde 

instellingen en instellingsterreinen voor huisvesting van de zwaardere categorieën cliënten.  

 

De terreinen van de GGZ bieden volop kansen voor ontwikkeling vanwege de gunstige ligging en het feit 

dat de instellingen zich bewust zijn van de waarde van deze terreinen. Dit in tegenstelling tot de huidige 

gebouwen op deze terreinen waar de incourantheid, specificiteit van het gebouw in combinatie met snelle 

functionele veroudering en de boekwaarde in relatie tot de marktwaarde voor problemen zorgen.  



RISICOMANAGEMENT EN ZORGVASTGOED 

 

I.H. GOTINK 

 

31 

Hoofdstuk 4 Politiek en wetgeving 

 

De gewijzigde wetgeving voor financiering van het vastgoed zorgt ervoor dat vastgoed hoger op de 

agenda van zorginstellingen moet komen te staan. Van der Plaats (2007) geeft aan dat de kosten voor 

het vastgoed weliswaar ‘slechts’ tien procent van de verpleegprijs vormen, maar dat dit wel de kosten zijn 

die het meest te beïnvloeden zijn. De introductie van meer marktwerking in de gezondheidszorg in 

Nederland staat niet op zichzelf, maar sluit aan bij een internationale trend die besproken wordt in 

paragraaf één. Hiervoor worden veranderingen in de wetgeving voor sturing en financiering van de zorg 

doorgevoerd, die aan de orde komen in paragraaf twee. Vervolgens worden de gewijzigde verhoudingen 

op de zorgmarkt besproken in paragraaf drie en de gevolgen voor het vastgoedmanagement in de GGZ 

in paragraaf vier, waarna de belangrijkste conclusies worden weergegeven in paragraaf vijf.  

 

§4.1 Ontwikkeling van zorgstelsels 

De overgang naar meer marktwerking en concurrentie in de zorg staat niet op zichzelf in Nederland, maar 

sluit aan bij een internationale trend. Econoom Cutler heeft onderzoek gedaan naar het zorgstelsel in 

zeven landen en onderscheidt daarbij drie fasen in de ontwikkeling van zorgstelsels, die voor alle landen 

gelijk zijn. [Cutler, 2002 in Fritsche, 2004] Deze drie fasen zijn voor Nederland weergegeven in figuur 4.1.  

 

 
Figuur 4.1 Hervormingsgolf in de gezondheidszorg naar van Hasselt (2005) 

 

In de eerste fase staat de toegankelijkheid centraal, deze fase duurde in Nederland tot eind jaren ’60. De 

overheid richtte zich hierbij op het waarborgen van een voor iedere burger toegankelijke gezondheidszorg 

door middel van het opbouwen van een stelsel van sociale ziektekostenverzekeringen. In de tweede fase, 

tot eind jaren ’90, draaide het om kostenbeheersing. Via regulering en rantsoenering probeerde de 

overheid grip te krijgen op de aldoor toenemende zorguitgaven. De derde hervormingsgolf, waarin 

Nederland zich op dit moment bevindt, is een reactie op de problemen uit de eerste twee fasen, zoals 

toenemende wachtlijsten. In de derde fase richt de overheid zich op de introductie van elementen van 

marktwerking om de doelmatigheid te vergroten. Om de marktwerking en concurrentie mogelijk te maken 

worden diverse veranderingen in de wetgeving van sturing en financiering van de zorg doorgevoerd.   

HERVORMINGSGOLF IN DE GEZONDHEIDSZORG VAN CUTLER 

Fase 1 Fase 3 Fase 2 

- toegankelijkheid 
 
- opbouwen stelsel van sociale 
voorzieningen 

- doelmatigheid 
 
- reactie op vorige fasen, 
introductie marktwerking 

- kostenbeheersing 
 
- grip krijgen op oplopende 
zorguitgaven 

IN NEDERLAND TOT JAREN ‘60 HUIDIGE SITUATIE NEDERLAND IN NEDERLAND TOT EIND 
JAREN ‘90 
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§4.2 Veranderingen in wetgeving sturing en financiering zorg 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet in op goede en tijdige zorg tegen reële 

prijzen. In het systeem van budget en nacalculatie liepen zorginstellingen geen risico op hun 

investeringen in vastgoed. Dit is niet bevorderlijk voor de klantgerichtheid, doelmatigheid en het 

innoverend vermogen van de zorginstellingen. [de Klerk, 2006] In de wetgeving moet een omschakeling 

plaatsvinden van centrale aanbodsturing naar gereguleerde marktwerking om de prijs en kwaliteit van de 

zorg te verbeteren. In figuur 4.2 is te zien via welke wetten deze verandering tot stand moet komen, 

waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen veranderingen in verzekeringswetgeving (donkerblauw), 

capaciteitswetgeving (lichtblauw) en tariefwetgeving (groen).  

 

  

 

Figuur 4.2 Verandering in wetgeving sturing en financiering van de zorg 

§4.2.1 Verzekeringswetgeving, capaciteitswetgeving en tariefwetgeving 

De verzekeringswetgeving bepaalt hoe het geld verdeeld wordt en hoe behandelingen gefinancierd 

worden. In de nieuwe situatie gaat de GGZ van één speelveld, de AWBZ, naar drie financieringsbronnen. 

De gewijzigde AWBZ dient voor voorzieningen op het gebied van langdurig verblijf, wonen en 

woonondersteuning, dit betreft ongeveer 25% van de financiering. De ZVW geldt voor GGZ-

voorzieningen waarin de behandelcomponent op de voorgrond staat (ongeveer 75%) en de WMO geldt 

voor voorzieningen op het gebied van de openbare GGZ en maatschappelijke ondersteuning (ongeveer 

2%). Wanneer de “vermaatschappelijking” en het “scheiden van wonen en zorg” in de AWBZ verder 

doorgevoerd gaan worden, neemt het belang van de WMO toe. Het doel van deze wet op gemeentelijk 

niveau is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren in hun eigen omgeving. 

Daarnaast zijn het Ministerie van Justitie voor de forensische psychiatrie en private bestedingen van 

cliënten nog twee overige kleine financieringsbronnen.  

 

Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) 

Wet Tarieven Gezondheidszorg 

(WTG) 

 

Wet ZiekenhuisVoorzieningen (WZV) 
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Ziektekosten (AWBZ), 1-1-2008 
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1-1-2006 

Wet Toelating zorginstellingen (WTZi) 
1-1-2006 

 

Wet marktordening gezondheidszorg 

(WMG) 1-10-2006 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning 
(WMO) 1-1-2007 

Wetgeving oude systeem Wetgeving nieuwe systeem 
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In de capaciteitswetgeving stelt de invoering van de WTZi regels aan zorgaanbieders die zorg willen 

verlenen vanuit de ZVW of AWBZ en voorziet het in de mogelijkheid van een soepeler toelatingsbeleid 

van zorgaanbieders. Deze wetgeving stelt regels voor een transparantere bestuursstructuur en een 

ordelijke bedrijfsvoering van zorginstellingen en regelt de toelatingen. Verzekeraars krijgen meer 

keuzemogelijkheden bij het contracteren van zorgaanbieders. Daarnaast heeft de WTZi tot doel om 

geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de zorginstellingen te creëren, door minder 

overheidsbemoeienis met de capaciteit en de bouw van zorginstellingen. Daarbij horen deregulering, 

meer eigen verantwoordelijkheid en meer risico voor de zorginstelling. [VWS, 2009c] De concurrentie 

neemt toe waardoor de risico’s groter worden en er soms meer risico’s genomen moeten worden door 

zorginstellingen om zich te kunnen onderscheiden van de concurrenten. Dit beïnvloedt de risicoattitude 

van zorginstellingen.  

 

In de tariefwetgeving is de WMG ingevoerd, waarin de prijsvorming en het toezicht op de marktwerking is 

vastgelegd. Het voorziet in de mogelijkheid om zorgverzekeraars meer vrijheid te bieden in het maken 

van prijsafspraken over de zorg. Het doel van de wet is het bevorderen van concurrentie in de zorg, 

waarbij het belang van de consument voorop staat. Zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars hebben 

hierbij de verplichting om cliënten goed te informeren over prijs, kwaliteit en andere eigenschappen van 

de geboden zorg, zodat de consumenten een bewuste keuze kunnen maken. [VWS, 2009d]   

§4.2.2 Belangrijkste maatregelen voor meer marktwerking in de zorg 

De nieuwe wetgeving heeft als doel de marktwerking in de zorg te vergroten. De belangrijkste 

maatregelen die daarvoor geïntroduceerd zijn in de nieuwe wetgeving zijn:   

• Integrale prestatiebekostiging  

• Normatieve huisvestingscomponent (NHC) 

• Eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor vastgoed  

 

§4.2.2.1 Integrale prestatiebekostiging 

Ter vergroting van de transparantie in de zorg wordt integrale prestatiebekostiging ingevoerd in de vorm 

van DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC’s) voor de curatieve zorg en ZorgZwaartePakketten (ZZP’s) 

voor zorg in de care sector. Extramurale behandeling en het eerste jaar van de intramurale behandeling 

wordt gefinancierd vanuit de ZVW in DBC’s, terwijl zorg met verblijf na 365 dagen gefinancierd wordt 

vanuit de AWBZ in ZZP’s. Beiden zijn all-in pakketten die vergoeding van zorg bieden op basis van 

productie in plaats van de capaciteit. In deze prijs voor de behandeling moeten alle kosten die de 

instelling maakt, zoals personeel, apparatuur en vastgoed, zijn verwerkt. [VWS, 2009b] Het uiteindelijke 

doel van de prestatiebekostiging is het stimuleren van doelmatigheid, kwaliteit en ondernemerschap, 

doordat de vrijheid vergroot wordt. Tegelijkertijd neemt de zekerheid voor de ondernemer echter af en 

ontstaan er risico’s doordat de productie kan schommelen, terwijl de vaste kosten wel terugverdiend 

moeten worden.  

 

Een DBC in de GGZ bestaat uit twee onderdelen: de typering van de zorgvraag en het zorgprofiel, dat 

wordt ingezet om aan de zorgvraag tegemoet te komen, zie figuur 4.3. Na afloop van de behandeling 
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wordt de DBC afgesloten en gaat deze door naar de validatie, waar achteraf bepaald wordt in welke 

productgroep de DBC terecht komt en welk tarief hiervoor gedeclareerd kan worden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.3 Diagnose Behandeling Combinatie GGZ naar Emergis (2009) 

 

Het DBC model sluit zoveel mogelijk aan bij het model in de somatische zorg op basis van stabiele 

DBC’s. De DBC’s zijn onderverdeeld in een A-segment waarin prijzen vastgesteld worden door de 

Nederlandse Zorgautotireit (NZa) en een B-segment met vrije prijsvorming. In 2010 worden de 

segmenten geïntroduceerd in de GGZ, waarna het B-segment zal doorgroeien en het vangnet wordt 

verkleind. Onderzoek van Groot en Krabbe- Alkemade (2009) heeft aangetoond dat ziekenhuizen ook 

daadwerkelijk efficiënter zijn gaan werken door de marktwerking in het B-segment. De conclusie is dat 

behandelingen minder intensief zijn geworden en dat binnen de meeste DBC’s een verschuiving is 

opgetreden naar een goedkopere werkwijze.    

 

De financiering van de langdurige geestelijke gezondheidszorg is geregeld in ZZP’s op basis van de soort 

en hoeveelheid zorg die cliënten nodig hebben in plaats van een gemiddelde vergoeding op basis van 

beschikbare capaciteit. [VWS, 2009a] Zorgzwaartebekostiging biedt ruimte aan de zorgverlener en cliënt 

om afspraken te maken binnen het indicatiebesluit, die vastgelegd worden in een zorgplan. Per ZZP 

worden de volgende onderdelen onderscheiden: cliëntprofiel, functies en tijd per cliënt per week op de 

componenten woonzorg, dagbesteding en behandeling en verblijfskenmerken. In totaal kent de GGZ-

sector dertien ZZP’s. Er zijn zeven pakketten voor cliënten die gebruik maken van voortgezet verblijf (B-

categorie) en zes ZZP’s voor cliënten die verblijven met ondersteuning oftewel beschermd wonen. (C-

categorie). [VWS, 2008a]  

 

Gevolgen voor GGZ-instellingen 

De combinatie van zowel de DBC’s als ZZP’s binnen één sector in combinatie met de NHC van waaruit 

alle vastgoed gefinancierd moet worden, maakt de invoering van de integrale prestatiebekostiging in de 

GGZ ingewikkelder dan in de overige sectoren. Door de herverkaveling ontstaat versnippering van de 

zorg en een diffusie aan verantwoordelijkheden binnen de GGZ, die vanuit verschillende wetten geregeld 

wordt. In combinatie met diversiteit in de vastgoedportefeuille leidt het tot een ingewikkeld vraagstuk voor 

GGZ-instellingen om hun portefeuille vanuit de productie te gaan financieren. Schommelingen in de 

productie kunnen leiden tot leegstand van het vastgoed. Hier staan dan geen inkomsten tegenover, 

DBC 
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- Diagnose DSM IV 
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doordat alleen voor de werkelijk gemaakte productie de kosten van het vastgoed vergoed worden. 

Tegenover onderproductie staan wachtlijsten. De Nederlandse jeugdzorg en kinderpsychiatrie kampen 

al lange tijd met wachttijden. In het Doorbraakproject 

“Versnelling in de jeugd-GGZ” door Diephuis et al. 

(2009) werd ingezet op het slimmer organiseren van 

de zorg, waarbij een forse reductie in wacht- en 

doorlooptijden van 50-90% is gerealiseerd. Er zit 

echter een spanningveld tussen capaciteitsbezetting 

en wachttijd. Een capaciteitsbezetting van 100% is 

namelijk onmogelijk zonder het accepteren van lange 

toegangstijden, zie figuur 4.4.  

 

Figuur 4.4 Relatie capaciteitsbezetting en wachttijd  

[ Diephuis et al., 2009] 

 

Daarnaast leidt de introductie van de prestatiebekostiging ertoe dat instellingen lopende behandelingen 

zelf voor moeten schieten met geleend geld, doordat behandelingen nu pas na afloop uitbetaald worden. 

Dit leidt tot een kwetsbare liquiditeitspositie, doordat grote voorschotten voor gemiddeld een half jaar 

moeten worden gedaan door de zorginstellingen met geleend geld. Hierdoor kan de risicoattitude ten 

aanzien van het vastgoed veranderen. Als gevolg van de introductie van prestatiebekostiging is het 

volgende risico geïdentificeerd: 

 

 

 

 

 

§4.2.2.2 Normatieve huisvestingscomponent  

De introductie van integrale bekostiging in de gezondheidszorg maakt van vastgoed een regulier 

productiemiddel dat moet bijdragen aan efficiënte bedrijfsvoering en dat niet langer uit een budget 

gefinancierd kan worden. Onderdeel van de integrale prestatiebekostiging is de NHC, die deel uitmaakt 

van de DBC of ZZP en een vergoeding is voor rente en afschrijving op investeringen in vastgoed.  

 

In het oude systeem was de vergunning voor de bouwplannen de enige voorwaarde voor een volledige 

vergoeding van alle huisvestingslasten. Geest (2007) geeft aan dat dit veelal reden was om het onderste 

uit de kan te halen bij nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van zorgvastgoed, aangezien 

huisvestingskosten toch niet worden doorbelast. Dit beleid komt te vervallen en wordt vervangen door de 

NHC. In het beleid van de NHC worden zorgaanbieders per geproduceerde DBC of ZZP gecompenseerd 

voor de huisvestingslasten. De NHC bestaat uit een jaarlijks aangepast bedrag dat voldoende moet zijn 

om over de gehele levenscyclus investering- en instandhoudinguitgaven te dekken voor (vervangende) 

nieuwbouw, die inmiddels is vastgesteld op minimaal 5,5% van de DBC. Voor ZZP’s is een vaste 

vergoeding per ZZP vastgesteld voor de kapitaallasten van de huisvesting variërend van 8.200 tot 10.970 

euro per jaar. [VWS, 2009e] De NHC is voor alle instellingen gelijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen leeftijd, bouwkundige staat of indelingen van de gebouwen van de individuele instellingen. 

Zorginstellingen worden dus uitgedaagd om binnen de normatieve vergoeding een zo goed mogelijk 

Leegstandsrisico door 

productieschommelingen 

Integrale prestatiebekostiging en toename van de concurrentie 

kunnen leiden tot leegstand in het vastgoed als gevolg van 

productieschommelingen. 
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gebouw te realiseren. Ook vindt er ontkoppeling plaats van de vergoeding en het moment van investeren. 

De vergoeding wordt niet langer toegekend vanaf het moment van ingebruikname. In plaats daarvan 

ontvangt de zorgaanbieder een gemiddelde vergoeding waarbij het moment van investeren wel van 

invloed is op de kosten, maar niet op de vergoeding. In deze nieuwe situatie kunnen de 

huisvestingslasten afwijken van de vergoeding die de instelling ontvangt.  

 

Gevolgen voor GGZ-instellingen 

De introductie van de NHC zorgt voor een veranderde relatie tussen kosten en opbrengsten in de tijd. De 

belangrijkste verschillen volgens Hoepel (2006) zijn:  

• Het nieuwe regime omvat alle investeringen in de huisvesting, waaronder de 

vervangingsinvesteringen, en niet alleen de instandhoudinginvesteringen die al genormaliseerd 

waren door middel van het systeem van trekkingsrechten (voor renovatie na 20 jaar).  

• De inkomsten zijn productieafhankelijk en daardoor variabel en onzeker. Wanneer de uitgaven voor 

rente en aflossing vast zijn dan loopt de zorginstelling risico op onderdekking (verlies) op het moment 

van een omzetdaling. 

• Er ontstaat een mogelijkheid voor het maken van winst.  

• De NHC-vergoeding is zo vastgesteld dat men over de gehele looptijd (40 jaar) over voldoende 

middelen kan beschikken om aan alle verplichtingen te voldoen. De NHC-vergoeding is echter niet 

elk jaar voldoende om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. [VWS, 2006] De inkomsten uit het 

oude regime volgden de zaagtandgrafiek van de werkelijke kosten voor rente en afschrijvingen, terwijl 

het nieuwe regime de NHC vergoeding geleidelijk oploopt door een jaarlijkse aanpassing aan de 

inflatie, zie figuur 4.5. [Verweij & Bisschop, 2006 & VWS, 2006]  

 

 

Figuur 4.5 NHC versus huisvestingskosten [VWS, 2006] 

 

Er ontstaan dus perioden van over- en onderfinanciering gedurende de levenscyclus. De perioden van 

onderfinanciering (tussen jaar 1 en 10 en tussen jaar 20 en 26, zie figuur 4.5) brengen grote risico’s met 

zich mee, doordat instellingen nu zelf verantwoordelijk worden voor het financieren van deze tekorten. 

Het grootste deel van de kosten wordt terugverdiend in de laatste 14 jaar, wat leidt tot risico’s gezien de 

gemiddelde levensduur van het gebouw als gevolg van de snelle functionele veroudering 33 jaar is, terwijl 

het vastgoed voor 40 jaar geëxploiteerd moet worden om de kosten terug te verdienen via de NHC. Dit 

kan leiden tot boekwaardeproblemen en een risico op restwaarde wanneer de volledige 

exploitatieperiode niet wordt gehaald of de gebouwen voor een te hoge waarde in de boeken staan. 
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Bijkomend probleem is dat de NHC-vergoeding wel voldoende is om alle kosten voor huisvesting 

gedurende de looptijd te voldoen, maar dat deze vergoeding niet elk jaar voldoende is om aan de 

verplichtingen te voldoen. Dit kan leiden tot dekkingsproblemen. Wanneer er niet voldoende middelen 

beschikbaar zijn in de exploitatie kan dit leiden tot achterstallig onderhoud. Dit is de reden dat Australië 

het niet heeft aangedurfd om de kapitaallasten op te nemen in de bekostigingssystematiek, ondanks 25 

jaar ervaring met de DBC-systematiek. [Verweij en Bisschop, 2006]  

 

In deze paragraaf zijn de volgende risico’s geïdentificeerd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4.2.2.3 Eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor vastgoed 

De WTZi heeft tot doel om geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de zorginstellingen te 

creëren door de overheidsbemoeienis met de capaciteit en bouw van zorginstellingen te verkleinen. 

Zorginstellingen moeten nu voor eigen rekening en risico investeringsbeslissingen nemen. Hierdoor staan 

zorginstellingen en banken voor de volgende uitdagingen: het oplossen van het tekort aan vermogen, het 

financieren op basis van cashflow en de invloed van rente op vastgoedfinanciering. [de Jong, 2008]Het 

ministerie van VWS (2007) wil instellingen zelf de lusten en lasten laten dragen van hun 

investeringsbeslissingen,  zodat zij een intrinsieke, economische prikkel hebben om beter in te spelen op 

de individuele zorgvraag. Dit moet leiden tot een hogere kwaliteit van de zorgvoorzieningen tegen lagere 

kosten en met minder administratieve lasten. De overheid blijft echter wel de randvoorwaarden stellen 

waar de zorgaanbieders aan moeten voldoen. Zo moet de continuïteit van de zorg gegarandeerd zijn, de 

kwaliteit van de voorzieningen goed zijn en het in het verleden opgebouwde vermogen voor de zorg 

behouden blijven. De mogelijkheden voor het maken van winst zullen op termijn echter toenemen 

[Hafmans et al., 2006].  

 

In de nieuwe situatie kunnen financieringsproblemen ontstaan, doordat instellingen zelf verantwoordelijk 

worden voor de financiering van het vastgoed en de risico’s daarvan. Het risicoprofiel van zorginstellingen 

verandert, wat leidt tot veranderingen in de financieringscondities van banken. Uit een interview met 

Schreppers (2010) blijkt dat zorginstellingen niet langer een uitzonderingspositie hebben als het gaat om 

het aantrekken van financiering. Ze worden beoordeeld op de businesscase, het management, het 

resultaat en de rapportages voor het verkrijgen van financiering, net als andere bedrijven. De continuïteit 

van de onderneming en de vermogenspositie (in de zorg weergegeven met de solvabiliteit) zijn hiervoor 

erg belangrijk en zijn factoren die van invloed zijn op de risicoattitude ten aanzien van het vastgoed (zie 

bijlage 5). 

Restwaarderisico  Kortere functionele levensduur t.o.v. economische levensduur  

waardoor restwaarde achterblijft op de balans  

Dekkingsrisico Afwijking genormeerde tarieven van  werkelijke kosten � mismatch 

opbrengsten en kosten 

Achterstallig 

onderhoudsrisico 

Onvoldoende middelen beschikbaar om tijdig onderhoud te plegen 
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§4.3 Gewijzigde verhoudingen in de zorgmarkt 

Door de veranderingen in de wetgeving ontstaan er 

nieuwe verantwoordelijkheden voor de actoren in de 

zorgmarkt; de consument, de zorgaanbieder en  de 

zorgverzekeraar (zie figuur 4.6). Zij werken onderling 

nauw samenwerken in drie deelmarkten:  de 

zorgverzekeringsmarkt, waarop burgers en 

verzekeraars zorgverzekeringen afsluiten; de 

zorginkoopmarkt, waarop zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders contracten afsluiten over de te leveren 

zorg en de zorgverleningmarkt, waarop burgers en  

 

Figuur 4.6 Zorgmarkt 

zorgaanbieders elkaar vinden bij het verlenen en ontvangen van zorg. [van Hoof et al, 2008] Door de 

onderlinge samenhang is er sprake van één geheel. Zo lokt het gedrag op de ene markt bijna altijd een 

reactie uit op de andere markt, bijvoorbeeld het elkaar versterkende fusiegedrag van zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders. Daarnaast is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) namens de overheid aangewezen als 

toezichthouder om te zorgen voor een transparante markt, waarin de consument een sterke positie heeft.  

§4.3.1 Zorgverzekeringsmarkt  

Op de zorgverzekeringsmarkt bieden private zorgverzekeraars de basisverzekering en aanvullende 

verzekeringen aan, gericht op de geneeskundige zorg. Daarnaast voeren ze de AWBZ uit, die de 

verzekering van langdurige verzorging regelt. Op de ideale markt beconcurreren de zorgverzekeraars 

elkaar door goede service te verlenen en scherpe prijzen te bieden aan de consument. Door onderlinge 

concurrentie tussen de zorgverzekeraars moet dit leiden tot betaalbare polissen van goede kwaliteit. Om 

concurrentie te stimuleren moeten verzekerden eenvoudig kunnen overstappen, informatie over prijs, 

kwaliteit en doelmatigheid goed toegankelijk zijn en verzekerden ook daadwerkelijk kiezen op basis van 

deze informatie. [RIVM, 2008] 

§4.3.2 Zorgverleningmarkt  

Op deze markt ontmoeten zorgverlener en zorgvrager elkaar en dienen resultaten van de veranderingen 

in het zorgstelsel zichtbaar te worden in termen van kwaliteit, toegankelijkheid en kosten. Zorgvragers zijn 

vrij in het kiezen van een zorgaanbieder, maar de keuze hangt vaak af van de nabijheid van 

zorgaanbieders en hun capaciteit in verband met wachttijden. De kwaliteit van zorg is nu vaak nog niet 

transparant en speelt daardoor nog geen belangrijke rol in de keuze voor een zorgaanbieder. Wanneer 

de rol van kwaliteit gaat toenemen in de keuze van de zorgconsument, nemen de risico’s toe voor 

zorgaanbieders, doordat zij niet langer verzekerd zijn van voldoende productie.  

§4.3.3 Zorginkoopmarkt 

Wanneer zorgaanbieders hun kosten moeten terugverdienen worden zij in sterke mate afhankelijk van de 

zorginkoopmarkt om voldoende productie te kunnen maken. Hier ontstaan dus grote risico’s in het nieuwe 

systeem. De situatie in de zorginkoop laat drie verschillende markten zien, die ontstaan door de drie 

verschillende wetten in de financieringswetgeving: 
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• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): De inkoop voor de WMO wordt geregeld door 

gemeenten. Jansen (2009) beschrijft de lastige positie van zorgaanbieders, die ontstaat doordat 

zorgaanbieders enerzijds zorg moeten leveren tegen een laag tarief, maar anderzijds moeten 

voldoen aan forse administratieve en kwaliteitseisen. Dit alles, in combinatie met sterk stijgende 

personeelkosten zorgt ervoor dat veel aanbieders slechts met moeite het hoofd boven water kunnen 

houden.  

• ZorgVerzekeringsWet (ZVW): De zorginkoopmarkt in de ZVW werkt efficiënt wanneer de 

onderhandelingsmacht evenwichtig verdeeld is tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Op dit 

moment is dit echter niet het geval. Verzekeraars moeten slechts 70% van het budget garanderen, 

waarbij de overige 30% wordt verdeeld op basis van kwaliteitseisen. De zorgverzekeraar heeft een 

imago opgebouwd dat er sterk gefocust wordt op het vergroten van het marktaandeel in de 

zorgverzekeringsmarkt door een zo laag mogelijke prijs voor de polis aan te bieden. Hierop wordt met 

wantrouwen gereageerd door de zorgaanbieders. Om het inkoopmodel (sneller) succesvol te laten 

zijn, dient de overheid transparantie van kwaliteit van de zorg af te dwingen bij zorgaanbieders, zodat 

niet langer voornamelijk op prijs gecontracteerd wordt door de zorgverzekeraars.  

• Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): De AWBZ laat een vergelijkbaar beeld zien al is 

de uitvoering in handen van zorgkantoren, die een wettelijke zorgplicht waar moet maken binnen een 

door de overheid vastgestelde financiële contracteerruimte. Het budget wordt voornamelijk bepaald 

door de politieke beleidskeuzes en in mindere mate door de ontwikkeling van de vraag, waardoor 

zorgkantoren de toenemende vraag op moeten vangen door lagere prijsafspraken met 

zorgaanbieders. Via aanbesteding kunnen zorgaanbieders die goed scoren op kwaliteit én 

doelmatigheid een deel van het volume verdienen, tot 100% in het nieuwe systeem. Er ontstaat dus 

een ranking op basis waarvan de volgorde van zorgaanbieders in de onderhandeling bepaald wordt. 

Hoe eerder aan tafel, hoe meer productie er nog te verdelen valt. Hoe groter dus de kans op het 

afsluiten van voldoende productie en kavels voor een brede doelgroep. De ervaringen met de 

onderhandelingen met zorgkantoren onder professionals scoort matig tot slecht in 84% van de 

gevallen. [Palm et al., 2009]  

 

Gevolgen voor GGZ-instellingen 

De marktwerking wordt ingezet op de speerpunten kwaliteit, kostenbeheersing en doelmatigheid, die bij 

alle partijen in de zorgmarkt centraal staan. De cliënt moet centraal staan in het zorgproces door 

toenemende keuzevrijheid, samenhang en transparantie in de zorg. Voorlopig lijkt de macht echter nog te 

liggen bij de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, die de prijs belangrijker vinden dan de 

kwaliteit van de zorg in de onderhandeling. Professionals vinden dat zij te weinig ruimte krijgen om goede 

behandeling te kunnen bieden en dat de kwaliteit van de behandeling achteruit gaat, doordat de 

zorgkantoren en verzekeraars zich te veel met de inhoud bemoeien. Tegelijkertijd geven zij echter wel toe 

dat de bomen in de GGZ tot in de hemel groeiden en dat kostenreductie dus noodzakelijk was. [Palm et 

al., 2009] Momenteel hebben zorgaanbieders nog financiële zekerheid door nacalculatie van de 

werkelijke kosten in het vangnet. Wanneer echter het B-segment met vrije prijsvorming ingevoerd wordt in 

de GGZ gaan de onderhandelingen directe financiële gevolgen hebben voor de zorgaanbieders en 

nemen de risico’s dus toe.  
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In reactie op de macht van de zorgverzekeraars en zorgkantoren in de zorginkoopmarkt is een tweede 

fusiegolf gaande in de geestelijke gezondheidszorg. Het motief in de fusiegolf is schaalvergroting ter 

versterking van de verkoopmacht richting zorgkantoor/zorgverzekeraar. Daarnaast wordt de kracht op de 

zorgverleningmarkt vergroot waar nu nieuwe vormen van concurrentie ontstaan. Wanneer niet gekozen 

wordt voor een fusie, worden andere samenwerkingsvormen ingezet zoals consortia, verkoopcombinaties 

en dergelijke. [Van de Pol, 2007]  

 

De gewijzigde verhoudingen in de zorgmarkt leiden tot het risico op het afsluiten van onvoldoende 

productie en het risico op een onvolledige casemix. Dit houdt in dat niet alle soorten behandelingen 

afgesloten kunnen worden. Op vastgoedgebied vertaalt dit zich in leegstand van het vastgoed onder 

invloed van de zorginkoop. Het volgende risico wordt geïdentificeerd: 

  

 

 

 

§4.4 Gevolgen voor vastgoedmanagement GGZ-instellingen 

De introductie van marktwerking in de zorg vindt plaats door diverse hervormingen in de wetgeving, 

namelijk de introductie van integrale prestatiebekostiging, de introductie van de NHC en de eigen 

verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor hun vastgoed. Dit leidt tot diverse veranderingen in de 

vastgoedportefeuille voor GGZ-instellingen. De gevolgen voor het vastgoed betreffen prikkels om 

efficiënter met vastgoed om te gaan, een verandering van de positie van het vastgoed binnen de 

organisatie en een verandering in vraag naar vastgoed en de functie van vastgoed. 

§4.4.1 Van huisvestingsbeheer naar strategisch vastgoedmanagement 

Eén van de gevolgen voor het vastgoed is de verandering van de positie van het vastgoed binnen de 

organisatie. Zowel in de zorgsector als in de marktsector is vastgoed lange tijd als minder belangrijk 

beschouwd dan de traditionele vier bedrijfsmiddelen (kapitaal, mensen, technologie en kennis), terwijl 

vastgoed de tweede of derde kostenpost binnen een bedrijf is. [Fritsche, 2004] Joroff (1993) stelt dat het 

van vitaal belang is dat men vastgoed ziet als ‘fifth corporate resource’ oftewel bedrijfsmiddel. 

Bedrijfsmiddelen dienen de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen en vastgoed heeft een grote invloed op 

de effectiviteit, efficiëntie en de flexibiliteit van een organisatie. [Joroff, 1993 in Fritsche, 2004] 

Beslissingen over vastgoed hebben vaak langlopende consequenties waarmee grote investeringen 

gemoeid zijn. Zeker in een marktgerichte omgeving waarin de risico’s groter zijn, moet het vastgoed 

samen met de overige strategische bedrijfsmiddelen een vast onderdeel zijn van de beleidscyclus, 

oftewel een essentieel onderdeel worden van de strategievorming.  

 

In de nieuwe functie heeft de vastgoedportefeuille twee doelen: ondersteuning van het primaire proces en 

het behalen van rendement, waarbij de eerste doelstelling voortkomt uit de zorgmarkt en de tweede 

doelstelling vanuit de vastgoedmarkt. Hoe belangrijk vastgoed is binnen de bedrijfsdoelstellingen in een 

van de factoren die de risicoattitude bepalen. Zorginstellingen hanteren verschillende rendementseisen 

Leegstandsrisico door 

productieschommelingen 

De onzekerheden in prijs en productievolume in de 

zorginkoopmarkt kunnen leiden tot leegstand in het vastgoed. 
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ten aanzien van hun vastgoed, wat leidt tot een andere kijk op risico’s. Als gevolg van deze 

veranderingen moet een bredere kijk op vastgoed ontstaan, waarbij niet langer alleen gekeken wordt 

naar vierkante meters en bouwbudget, zie figuur 4.7. De bestuurders van zorginstellingen zullen zich niet 

langer focussen op het verkrijgen van zoveel mogelijk vierkante meters en bouwbudget, maar op de 

gehele levensduur van het vastgoed en de kosten, opbrengsten, efficiëntie en effectiviteit, het imago, de 

flexibiliteit en de concurrentie die daarbij horen [Maltha, 2008]. Zij zullen bedrijfsmatig naar vastgoed 

moeten gaan kijken, waarbij niet alleen kosten van belang zijn, maar ook opbrengsten en risico een rol 

spelen. In de toekomst moet er meer toekomstgericht gebouwd worden, flexibeler gebouwd worden op 

organisatorisch, juridisch/financieel en technisch vlak en tot slot cliëntgerichter gebouwd worden. Op 

deze manier gaat het vastgoed langer mee, sluit het vastgoed beter aan bij het zorgproces en wordt 

geprobeerd de twee verschillende doelstellingen uit te voeren. 

 

Figuur 4.7 Bredere kijk op vastgoed (vrij naar [Maltha, 2008]) 

 

In tabel 4.1 wordt vastgoedmanagement in het oude en nieuwe systeem naast elkaar gezet, waardoor de 

omschakeling van traditioneel huisvestingsbeheer naar strategisch vastgoedmanagement zichtbaar 

wordt. [Fritsche, 2004] Voor een concretere invulling van strategisch vastgoedmanagement zie bijlage 4. 

 
Van traditioneel huisvestingsbeheer  Naar strategisch vastgoedmanagement 

Afschrijvingsdenken Rendements- en waardedenken 

Specifiek vastgoed Zoveel mogelijk courant en flexibel vastgoed 

Vermogen vastgelegd in vastgoed Vermogen meer ingezet in primair proces 

Focus op gebouw en inrichting Aandacht voor locatie, architectuur, omgeving en portefeuille 

opbouw 

Maximale oppervlakte Minder, maar betere vierkante meters 

Normatieve argumentatie en kosten plafond per m2 Optimale investering door bedrijfseconomische argumentatie 

Gebouw als omhulling van primair proces Gebouw en ligging als marketinginstrument 

Eigendom als vanzelfsprekend Bewuste afweging tussen huur, koop en lease 

 

Tabel 4.1 Strategisch vastgoedmanagement [Fritsche, 2004] 

Vastgoedportefeuille 

Rendementsprofiel vanuit 
vastgoedmarkt 
 

Ondersteuning van het 
primaire proces vanuit 
zorgmarkt 

meters 
bouwbudget 
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Het strategisch vastgoedmanagementdenken begint op te komen bij GGZ-instellingen door de introductie 

van de integrale prestatiebekostiging in 2008. Wanneer de NHC ingevoerd gaat worden in 2012 wordt dit 

echter noodzakelijk. Dit zal leiden tot efficiëntere gebouwen met een hogere bezettingsgraad. Efficiënte 

huisvesting heeft naast lagere kapitaallasten ook direct invloed op de productiviteit; het indirecte effect is 

dus groter dan de 10-20% van de totale kosten die direct aan kapitaallasten worden besteed. Hierbij kan 

gedacht worden aan invloed op de logistieke efficiency van zorgprocessen, de kwaliteitsbeleving en het 

welbevinden van medewerkers en cliënten. [Niemeijer, 2005 in Van Pieterson, 2009]  

 

Deze verandering in management speelt in op de problemen op vastgoedgebied, die zijn benoemd in 

hoofdstuk drie. Hier werden de tweedeling tussen intramuraal en extramuraal vastgoed, incourantheid, 

specificiteit in combinatie met snelle functionele veroudering en de boekwaarde in relatie tot de 

marktwaarde benoemd als zaken die voor problemen zorgen. De instellingsterreinen daarentegen bieden 

kansen die met behulp van strategisch vastgoedmanagement duurzaam benut kunnen worden. Dit is 

echter wel sterk afhankelijk van de ontwikkelpotentie van de locatie. Wanneer de locatie namelijk niet 

goed voor alternatieve functies aan te wenden is dan levert dit risico’s op in de bedrijfsvoering. Uit het 

interview met Vroomen (2010) blijkt dat slechte alternatieve aanwendbaarheid van de gebouwen en 

locaties kan leiden tot problemen in het nieuwe speelveld door een mismatch van kosten en opbrengsten 

(zie bijlage 5). Daarnaast moet er een cultuuromslag plaatsvinden in het ruimtegebruik om de ruimte ook 

daadwerkelijk efficiënter te gaan gebruiken. In deze paragraaf zijn de volgende risico’s geïdentificeerd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4.4.2 Eisen vanuit de vastgoedmarkt 

Het houden van controle over de huisvesting wordt door zorginstellingen als erg belangrijk ervaren. Het 

grootste deel van het vastgoed hebben zij daarom in bezit. In de nieuwe situatie is dit echter niet meer zo 

vanzelfsprekend als het was. Naast de doelstelling van het vastgoed ter ondersteuning van het primaire 

proces, is er nu namelijk een tweede doelstelling van belang: het rendementsprofiel in de vastgoedmarkt. 

Het afstoten van vastgoed wordt een serieuze overweging, zodat middelen vrijgemaakt kunnen worden 

voor het primaire proces, het verlenen van zorg.  

 

Sengers (2007) heeft onderzoek gedaan naar de geschiktheid van zorgvastgoed voor de belegger, 

waarbij objectrisico’s en huurderrisico’s worden onderscheiden. De objectrisico’s betreffen de flexibiliteit, 

functionaliteit, beleving en technische staat van het gebouw in combinatie met de alternatieve 

aanwendbaarheid van het object en het gebouw. De huurderrisico’s hebben te maken met de kwaliteit 

Specificiteitrisico  Slechte interne aanpassingsmogelijkheden vastgoed door specifieke 

kenmerken van het gebouw voor bepaalde doelgroep 

Alternatieve 

aanwendbaarheid locatie  

Slechte ontwikkelpotentie grond 

Inefficiënt ruimtegebruik Het niet efficiënt gebruiken van de beschikbare ruimte 
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van de huurder en de eigenschappen en looptijd van het huurcontract.  Daarnaast wordt nog gekeken 

naar de bedrijfsvoering van de zorginstelling en de marktomstandigheden.  

  

Ook van Pieterson (2009) heeft onderzoek gedaan naar de waardebepalende factoren van 

ziekenhuisvastgoed vanuit beleggerperspectief. De conclusie was dat de factoren met een grote 

sturingsmogelijkheid vooral objectgerelateerd zijn. Het betreft hier de locatie, het huurcontract, de 

courantheid, flexibiliteit, structuur, onderhoud en voorzieningenniveau. Flexibiliteit en onderhoud 

verdienen daarom extra aandacht, bijvoorbeeld door het beter afstemmen van de economische en 

functionele levensduur bij nieuwbouw.  

 

Beide onderzoeken laten zien dat de staat van het huidige vastgoed in combinatie met de alternatieve 

aanwendbaarheid de waardebepalende factoren van het object zijn voor beleggers. Dit wordt benoemd 

als de courantheid van het pand en heeft betrekking op de nieuwe doelstelling van het rendementsprofiel 

vanuit de vastgoedmarkt voor GGZ-instellingen. Vanuit GGZ-instellingen bekeken is dit de mogelijkheid 

om het vastgoed te kunnen afstoten om te kunnen inspelen op schommelingen in de productie. In deze 

paragraaf is het volgende risico geïdentificeerd: 

 

 

 

§4.5 Conclusie 

In Nederland wordt de introductie van marktwerking in de zorg georganiseerd via integrale 

prestatiebekostiging, waarin de NHC wordt opgenomen. Hiervoor vinden hervormingen plaats in de 

verzekeringswetgeving, de capaciteitswetgeving en de tariefwetgeving voor de zorg. De GGZ gaat van 

één financieringsbron, de AWBZ, naar drie financieringsbronnen, namelijk de gewijzigde AWBZ, de ZVW 

en de WMO. In de capaciteitswetgeving zorgt de WTZi voor meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de 

zorginstellingen door afnemende overheidsbemoeienis en in de tariefwetgeving wordt de concurrentie 

bevorderd door de WMG. Dit leidt tot gewijzigde verhoudingen in de zorgmarkt tussen de drie actoren 

consument, zorgverzekeraar en zorgaanbieder. 

  

De geïdentificeerde risico’s, die ontstaan als gevolg van de politieke ontwikkelingen en veranderende 

wetgeving, zijn samengevat in figuur 4.8. Op basis van deze veranderingen worden GGZ-instellingen 

gedwongen tot een andere vastgoedstrategie. Er moet een omslag plaatsvinden van huisvestingsbeheer 

naar strategisch vastgoedmanagement, waarbij het vastgoed twee doelstellingen kent. Ondersteuning 

van het primaire proces vanuit de zorgmarkt en het rendementsprofiel vanuit de vastgoedmarkt als 

gevolg van het gewijzigde speelveld. De gevolgen voor het vastgoed betreffen prikkels om efficiënter met 

vastgoed om te gaan, een verandering van de positie van het vastgoed binnen de organisatie en een 

verandering in vraag naar vastgoed en de functie van vastgoed.  

 

Incourantheidsrisico Slechte mogelijkheid tot afstoten van het vastgoed om in te spelen op 

schommelingen in productie 
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Figuur 4.8 Geïdentificeerde risico’s 
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Hoofdstuk 5 Trends en ontwikkelingen 

 

De omslag in wetgeving van aanbodsturing naar gereguleerde marktwerking zorgt voor grote 

veranderingen in de positie van vastgoed binnen de zorginstellingen. De Politieke ontwikkelingen zorgen 

voor de grootste veranderingen binnen de zorgsector, maar daarnaast spelen de Economische, Sociaal-

culturele & demografische en Technologische ontwikkelingen ook een  rol. In combinatie met de PEST-

analyse wordt een marktanalyse uitgevoerd, die samen leiden tot inzicht in de veranderingen in de 

zorgsector en de gevolgen ervan voor het GGZ-vastgoed. Het vervolg van de PEST-analyse komt eerst 

aan bod. De economische ontwikkelingen in paragraaf één, de sociaal-culturele en demografische 

ontwikkelingen in paragraaf twee en de technologische ontwikkelingen in paragraaf drie. Vervolgens 

komen de marktontwikkelingen aan bod in paragraaf vier en worden de belangrijkste conclusies 

weergegeven in paragraaf vijf.  

 

§5.1 Economische ontwikkelingen 

Nederland verkeert in recessie als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis, wat leidt tot een stagnerende 

economie.  

§5.1.1 Zorgsector blijft groeimarkt ondanks stagnerende economie 

De zorgsector ondervindt minder gevolgen van de stagnerende economie dan de commerciële sectoren. 

Rabobank (2009) typeert de zorg nog steeds als een budgetgedreven sector, waarin de vraag 

conjunctuurongevoelig genoemd kan worden. Voor de gezondheidszorg zijn echter wel sterke 

bezuinigingen aangekondigd, die zeker invloed gaan hebben op de continu stijgende zorguitgaven en de 

groei in de sector. De stijgende zorgvraag wordt voornamelijk veroorzaakt door demografische 

ontwikkelingen en het welzijnsniveau. De stijgende zorguitgaven worden echter deels veroorzaakt door 

het achterblijven van de arbeidsproductiviteitwinst in de zorg. Door slimmer en efficiënter te werken kan 

de arbeidsproductiviteit verbeterd worden, waardoor de prijzen minder snel stijgen en de stijgende 

zorgvraag deels bedwongen kan worden. Ondanks de uitdagingen en de economische tegenwind blijft de 

zorgsector een groeimarkt. De stabiliteit van de nationale en regionale economie beïnvloeden echter wel 

de bereidheid tot het nemen van risico’s, de risicoattitude van instellingen. In onzekere tijden worden 

beslissingen uitgesteld en worden lagere risico’s geaccepteerd.  

§5.1.2 Aantrekken kapitaal duurder en lastiger 

Er is echter wel een indirecte impact van de kredietcrisis zichtbaar in de zorg, namelijk in de financiering 

van vastgoed van zorginstellingen. Net als in alle andere sectoren is het aantrekken van kapitaal duurder 

geworden. Doordat het risicoprofiel van de zorginstellingen verandert, wordt er een hogere risico-opslag 

op de rente gevraagd. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector
1
 blijft echter borg staan voor de leningen 

van gezonde zorginstellingen, waardoor deze tegen gunstigere tarieven kunnen lenen. Dit is afhankelijk 

                                                 

1
 Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) is een onafhankelijk instituut dat zorginstellingen de mogelijkheid biedt voordelige 

leningen af te sluiten. Het WfZ doet dit door geldgevers de betaling van rente en aflossing te garanderen. [www.wfz.nl] 
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van de financiële situatie en/of de kwaliteit van het beheersing- en sturingsinstrumentarium van de 

beoordeelde zorginstelling. In deze paragraaf wordt het volgende risico geïdentificeerd:  

 

 

 

 

§5.2 Sociaal-cultureel en demografische ontwikkelingen 

De zorgvraag neemt de komende jaren toe onder invloed van bevolkingsgroei en vergrijzing. Daarnaast 

is er een verandering te zien in de zorgvraag onder invloed van de individualisering, waarbij de cliënt 

centraal komt te staan.  

§5.2.1 Bevolkingsgroei en vergrijzing 

De bevolkingsprognose van het CBS 

laat een bevolkingsgroei voor de 

komende periode zien met een piek in 

het bevolkingsaantal rond 2040-2045, 

waarna een lichte daling te zien is. 

Deze groei wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de vergrijzing, zoals 

blijkt uit figuur 5.1. De grijze druk 

(verhouding tussen 65-plussers en 20-

64 jarigen) loopt op van bijna 25% in 

2009 tot 49% op het hoogtepunt van de 

vergrijzing rond 2040. Een kwart van de 

bevolking is dan 65-plusser. Het  

Bevolkingsprognose 2009-2050 naar leeftijdscategorie
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Figuur 5.1 bevolkingsprognose 2009-2050 [CBS, 2009] 

 

Centraal Planbureau (2006) constateert dat Nederland grijzer wordt en dat naast de economische 

gevolgen die dit heeft, de druk op de gezondheidszorg toeneemt. De vergrijzing leidt tot een toename van 

de vraag naar zorg en met name een toename van de chronische zorg. Naast een groeiende zorgvraag 

krijgt de GGZ-sector ook te maken met steeds complexer wordende zorgvragen, doordat cliënten vaak 

meervoudige stoornissen hebben. De stijgende zorgvraag is een van de factoren die invloed heeft op de 

risicoattitude van GGZ-instellingen.   

§5.2.2 Individualisering (de cliënt centraal) 

Het Sociaal Cultureel Planbureau (2004) geeft aan dat individualisering zichtbaar wordt als 

maatschappelijk proces in de verzelfstandiging van mensen ten opzichte van elkaar. De zorgvraag 

verandert en de cliënt krijgt meer keuzevrijheid. De cliënt is niet langer cliënt maar zorgconsument, een 

beweging die versterkt wordt door de toename van concurrentie in de zorg. Naast het bieden van 

keuzevrijheid wordt het monitoren van de cliënttevredenheid belangrijk, zowel wat betreft de behandeling 

als wat betreft de omgeving van waaruit de behandeling geleverd wordt. In de zorg leidt deze 

individualisering zich in regie over het eigen zorgproces. Het organiseren van het zorgproces om de cliënt 

heen leidt tot meer spreiding in het vastgoed. Uit het interview met Van de Kruijs (2009) blijkt dat de 

Renterisico Hogere rente bij herfinanciering 
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keuzevrijheid echter relatief is binnen de GGZ; niet alle cliënten zijn ook daadwerkelijk in staat om een 

goede, uitgebreide vergelijking en keuze te maken. Zeker wanneer het crisisopvang en zwaardere 

stoornissen betreft, bepaalt de afstand tot een voorziening waar je terechtkomt en is keuze niet aan de 

orde (zie bijlage 5). In deze paragraaf is het volgende risico geïdentificeerd: 

 

 

 

§5.2.3 Zorg en veiligheid 

Incidenten als de brand in het cellencomplex op Schiphol en het ontsnappen van TBS-patiënten leiden 

ertoe dat veiligheid maatschappelijk gezien veel aandacht krijgt. Veiligheid binnen de GGZ kan op twee 

manieren worden bezien. Enerzijds vanuit de cliënt die al dan niet in een beveiligde setting in een veilig 

gebouw moet verblijven en anderzijds vanuit de omwonenden wanneer cliënten vanwege het beleid van 

vermaatschappelijking in de samenleving worden geplaatst. Dit tweede risico wordt besproken in de 

marktontwikkelingen in paragraaf 5.4. In de circuits verslavingszorg en forensische psychiatrie bevinden 

cliënten zich meestal achter gesloten deuren. Brandveiligheid is dan een belangrijk risico, aangezien het 

optreden van een brand in een instelling grote gevolgen kan hebben. Het thema ‘zorg en veiligheid’ blijft 

de agenda bepalen, waarvoor een verdere afstemming tussen gezondheidszorg en justitie noodzakelijk 

is. De veiligheid voor cliënten in een gebouw is een risico waar rekening mee gehouden moet worden.   

 

 

 

 

§5.3 Technologische ontwikkelingen 

Technologische ontwikkelingen dragen in belangrijke mate bij aan het daadwerkelijk realiseren van de 

beoogde innovatie in de zorg. In deze paragraaf worden e-health, domotica en het healing environment 

besproken.  

§5.3.1 E-health 

De Nederlandse Vereniging voor E-Health (2009) definieert E-health als het gebruik van innovatieve ICT 

(met name internettechnologie) om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. 

E-health kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van zorg met een hoge kwaliteit die 

toegankelijk en kosteneffectief is. Binnen de GGZ worden de verschillende deelgebieden preventie, 

behandeling en zorg via internet verkend. Hierbij kan gedacht worden aan het bieden van online 

informatie en advies, zelfhulpprogramma’s en online behandelinterventies waarbij het contact tussen 

cliënt en behandelaar via internet verloopt. [Van Hoof et al., 2008] E-health maakt de drempel om hulp te 

zoeken lager, waardoor de zorgvraag groter wordt en van samenstelling verandert. Deze manier van hulp 

wordt ontwikkeld in programma’s voor de lichtere doelgroepen, waarbij direct contact tussen cliënt en 

hulpverlener niet direct noodzakelijk is.  

Cliënttevredenheid vastgoed  Algemeen kwaliteitsoordeel van de cliënten over het vastgoed 

Veiligheidsrisico van het 

gebouw 

Onveiligheid voor de cliënten die verblijven of behandeld worden in 

het gebouw 



RISICOMANAGEMENT EN ZORGVASTGOED 

 

I.H. GOTINK 

 

48 

§5.3.2 Domotica 

Het CBZ (2005b) ziet domotica als een samenhangend stelsel van ICT-toepassingen op het gebied van 

wonen en zorgverlening, die het mogelijk maken dat cliënten op een grotere afstand van ‘de zorg’ 

zelfstandig kunnen wonen, of dat cliënten niet intramuraal maar extramuraal kunnen worden behandeld. 

In het geval van domotica gaat het om taken van de cliënt of van de hulpverlener die overgenomen 

worden door ICT. Hierbij moet worden gedacht aan toepassingen op het gebied van meet- en 

regeltechniek, waarmee omgevingsprocessen worden beheerd en aangestuurd en toepassingen op het 

gebied van alarmering, signalering, bewaking en sociale controle voor bepaalde doelgroepen. Domotica 

draagt bij aan het organiseren van het zorgproces om de cliënt heen waardoor de cliënt langer 

zelfstandig kan blijven wonen. De cliënten voelen zich veiliger en efficiëntie van de zorg wordt verhoogd. 

Het ontwikkelen en invoeren van domotica leidt echter tot hoge kosten die terugverdiend moeten worden, 

daarna werkt het kostenbesparend doordat de domotica de inzet van personeel deels vervangt.  

§5.3.3 Healing environment 

Een aangename omgeving zorgt ervoor dat cliënten sneller herstellen. De Witte (2009) stelt dat het 

jammer is dat in de gezondheidszorg alles wordt bepaald op budgetten, omdat extra investeringen in het 

gebouw vrijwel direct terugverdiend worden. Er is wetenschappelijk bewijs dat healing environment de 

opnameduur van cliënten verkort, medicijngebruik vermindert en ziekteverzuim onder het personeel 

terugdringt. Aspecten die een rol spelen bij het creëren van een healing environment zijn: kleuren, 

materiaalgebruik, licht, een overzichtelijke indeling, klimaat, uitzicht, groen, geur en akoestiek. Dit vraagt 

echter wel om extra investeringen, die terugverdiend moeten worden door meer productie te genereren 

en/of een kortere zorgduur. De volgende twee risico’s zijn geïdentificeerd in deze paragraaf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

§5.4 Marktontwikkelingen 

De afgelopen jaren zijn er diverse trends en ontwikkelingen geweest in het beleid van de GGZ. Het gaat 

hierbij om een sterke groei van de ambulante geestelijke gezondheidszorg, vermaatschappelijking van de 

zorg, ketenzorg en het scheiden van wonen en zorg, die achtereenvolgens worden besproken. 

§5.4.1 Sterke groei ambulante GGZ 

De laatste jaren laat de geestelijke gezondheidszorg een sterke groei zien, die voornamelijk veroorzaakt 

wordt door de sterke groei in ambulante contacten, zoals blijkt uit figuur 5.2.  

 

Investeringsrisico (Extra) investeringen  in de gebouwkwaliteit worden niet 

terugverdiend 

Risico op slechte uitstraling  

en sfeer  

Slechte uitstraling en sfeer van het gebouw 
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 Figuur 5.2 Ontwikkeling aantal geïndexeerde behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg [CBS, 2009] 

 

De totale klinische en residentiële capaciteit is in de jaren ’90 min of meer stabiel gebleven, maar daarna 

in deels vernieuwde, gedeconcentreerde vorm weer gegroeid als gevolg van de opkomst van beschermd 

wonen. Dit kan leiden tot leegstand van het vastgoed voor klinische behandeling, dat achterblijft op het 

instellingsterrein. Verklaringen voor de sterke groei van de ambulante GGZ zijn: een lagere drempel om 

over problemen te spreken en hulp in te roepen, de toenemende neiging om psychische problemen als te 

behandelen probleem te beschouwen, steeds vroegere herkenning van ‘GGZ-problematiek’ door 

eerstelijnszorg en snellere doorverwijzing naar tweedelijns GGZ en de groeiende sociale en 

maatschappelijke impact van psychische problemen [van Hoof et al., 2008]. 

 

Samenhangend met de sterke groei in ambulante behandelingen is de opkomst van zelfstandig 

gevestigde GGZ-hulpverleners. Het betreft psychotherapeuten, psychiaters en psychologen die zowel 

eerstelijns als tweedelijns zorg bieden naast de gespecialiseerde GGZ-instellingen en GGZ-afdelingen 

van brede zorginstellingen. De sterke groei van de ambulante behandelingen en de opkomst van 

zelfstandigen sluit aan bij de doelstelling om cliënten zo goed mogelijk te laten functioneren in de 

samenleving. De groei in ambulante GGZ leidt tot veranderde behandelwijzen, waarbij de visie op 

intramurale zorg veranderd. In het vastgoed leidt dit tot het risico op structurele leegstand. 

 

 

 

§5.4.2 ‘Vermaatschappelijking’  

Bij vermaatschappelijking gaat het erom mensen met een chronische psychische aandoening zo goed 

mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Cox en van Daal (2004) geven aan dat 

vermaatschappelijking in de praktijk een containerbegrip blijkt te zijn, dat staat voor zaken als 

deconcentratie van voorzieningen, deïnstitutionalisering, extramuralisering, community care, volwaardig 

burgerschap, normalisatie en integratie, rehabilitatie, erbij horen en meedoen. Naast deelname aan de 

samenleving van cliënten staat ook het verlagen van de drempel om binnen te stappen centraal.  

 

Leegstandsrisico door 

veranderde behandelwijze 

Structurele leegstand van een gebouw door veranderde  

behandelwijze 
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Vermaatschappelijking is zichtbaar in de afbouw van klinische capaciteit en substitutie naar ambulante 

zorg, waarbij de opkomst van beschermd wonen leidt tot het ontstaan van een nieuwe vastgoedcategorie 

voor verblijf. Een deel van de cliënten kan op deze manier deelnemen aan de samenleving, maar er zijn 

grenzen aan de vermaatschappelijking. Voor de zwaardere cliëntgroepen wordt een verblijfsvoorziening 

in een meer beschutte omgeving noodzakelijk geacht, zoals voorzieningen op het instellingsterrein die 

veiligheid en bescherming bieden. Daarnaast roepen incidenten weerstand op in de samenleving, 

waardoor het lastig is om voorzieningen voor cliënten in de maatschappij op te richten. Naast 

deconcentratie is er ook sprake van omgekeerde integratie, waarbij de maatschappij naar het 

instellingsterrein wordt gehaald. Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van werkvoorzieningen, 

het creëren van levendigheid op straat, het realiseren van normale bouw en (deels) afstoten van het 

terrein.  

 
Bereikbaarheid van de maatschappij voor cliënten is een belangrijk criterium bij locatiekeuze voor 

bijvoorbeeld beschermd wonen. [GGZ NHN, 2009] Zij zijn vaak afhankelijk van het openbaar vervoer om 

zich te kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten de intramurale en extramurale voorzieningen goed te 

bereiken zijn voor cliënten per OV en auto. Vanuit de vermaatschappelijking zijn twee nieuwe risico’s 

geïdentificeerd: 

 

 

 

 

 

§5.4.3 ‘Ketenzorg’ 

Een andere belangrijke ontwikkeling in de GGZ is de ontwikkeling van ketenzorg en zorgprogramma’s. 

Het CBZ (2005b) beschouwt een zorgprogramma als een set van afspraken over de zorgverlening aan 

een bepaalde doelgroep, die zijn bedoeld om meer samenhang in de zorg te creëren op basis van de 

vraag van de cliënt. De zorg voor mensen met psychische stoornissen wordt meer op de vraag gericht 

door de ontwikkeling van nieuwe combinaties en samenwerkingsverbanden van de GGZ met 

aansluitende sectoren. Hierdoor wordt de diversiteit groter en tegelijkertijd de keuzemogelijkheden voor 

de cliënt. Er worden steeds nieuwe doelgroepen benoemd aan de hand waarvan behandelingen opgezet 

worden. Binnen het vastgoed is dit doelgroepdenken lang toegepast binnen de GGZ, waardoor 

problemen in de huidige portefeuille aanwezig zijn op het gebied van snelle functionele veroudering en 

zeer specifieke gebouwen zoals vermeldt in hoofdstuk 3. De steeds wisselende inzichten op het gebied 

van behandelwijze in combinatie met specifiek vastgoed leidt tot problemen met de functionaliteit van het 

vastgoed. Door de wisselende behandelwijzen voldoet het vastgoed niet meer aan de eisen ter 

ondersteuning van de behandeling. In deze paragraaf wordt de functionele veroudering als risico 

geïdentificeerd.  

 

 

Stedelijke en 

maatschappelijke inpassing 

Slecht imago van de instelling en cliënten in de samenleving kan  

leiden tot problemen met omwonenden 

 

Bereikbaarheidsrisico  Slechte bereikbaarheid per OV/auto 

 

Functionaliteit van het 

gebouw 

Slechte functionaliteit van het gebouw door de steeds wisselende 

behandelwijzen 
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§5.4.4 ‘Scheiden van wonen en zorg’ 

Verbeek en van Duine (2004) geven aan dat met het scheiden van wonen en zorg wordt gedoeld op het 

proces waarbij de intramurale zorgvoorziening wordt gescheiden naar de componenten wonen en zorg, 

zodanig dat de cliënt zelf zorgdraagt voor het wonen. Hierdoor bepaalt de behoefte aan begeleiding niet 

langer de woonsituatie en ontstaan er meer keuzemogelijkheden voor de cliënt. Dit scheiden van wonen 

en zorg is op verschillende manieren te onderscheiden, namelijk ruimtelijk, financieel en organisatorisch. 

In het geval van ruimtelijke scheiding vinden het wonen en de behandeling niet meer in hetzelfde gebouw 

plaats. Bij het financieel scheiden moet de cliënt zelf zorgdragen voor de betaling van de woonlasten, 

waardoor de financiële zelfstandigheid vergroot wordt en de rechtspositie van de cliënt als huurder 

verbeterd. Bij organisatorische scheiding heeft de cliënt, wat wonen betreft, niets meer te maken met de 

zorgaanbieder, doordat het wonen bijvoorbeeld is uitbesteed aan een corporatie. Dit leidt tot 

verschillende woonsituaties, die weergegeven worden in tabel 5.1.  

 

Tabel 5.1 Scheiden wonen en zorg [Rigo, 2003]    

 

In het geval van het scheiden van wonen en zorg gaat de bewoner huur en servicekosten betalen met 

recht op eventuele huurtoeslag. Doordat de bewoner afzonderlijk huur en servicekosten betaalt, worden 

de huurprijzen marktconform en ontstaat er een variatie in huurprijzen die samenhangt met de kwaliteit 

van de woning. [Neele & de Wildt, 2008] Dit in tegenstelling tot het invoeren van een integraal tarief 

zonder scheiden van wonen en zorg (ZZP’s). Het ministerie van VWS (2009f) kiest voor een geleidelijke 

overgang en gaat de bestaande regelingen verbeteren. Het verplicht doorvoeren van scheiden van 

wonen en zorg via een ‘big bang’ zou leiden tot nadelige inkomensgevolgen voor bepaalde groepen 

zorgcliënten. Ook voor zorginstellingen dreigt inkomensderving, omdat de kapitaallasten vaak zo hoog 

zijn dat deze niet terugverdiend kunnen worden met de huuropbrengsten uit de zorg. Een ander obstakel 

is een toename van de bureaucratie, doordat de meeste bewoners niet in staat zijn zelf huurtoeslag aan 

te vragen. Op termijn moet binnen de vastgoedportefeuille rekening gehouden worden met de 

mogelijkheid tot functiescheiding binnen de gebouwen, eventueel hergebruik of afstotingsmogelijkheden 

van de bestaande voorraad. Deze beweging is al zichtbaar bij het beschermd wonen, waar vastgoed 

gehuurd wordt van corporaties. Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg wordt het volgende risico 

geïdentificeerd: 

 

 

 

 Geen organisatorische scheiding Wel organisatorische scheiding 

Geen financiële 

scheiding 

- Traditionele situatie - Nieuwbouw: zorginstelling huurt huisvesting binnen kaders WZV 

- Bestaande bouw: overdracht vastgoed aan corporaties, 

zorginstelling huurt terug 

Wel financiële scheiding - Cliënten huren van zorginstelling - Cliënten huren van corporatie 

Specificiteitrisico  Slechte interne aanpassingsmogelijkheden vastgoed door specifieke 

kenmerken van het gebouw voor bepaalde doelgroep 
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§5.5 Conclusie 

De ontwikkeling in zorgvraag laat een stijging zien en tegelijkertijd zijn er vele veranderingen in de 

behandelwijze zichtbaar. Op vastgoedgebied leidt dit tot meer differentiatie, flexibiliteit en spreiding 

binnen de portefeuille. De geïdentificeerde risico’s, die ontstaan als gevolg van de economische, sociaal-

culturele & demografische, technologische en marktontwikkelingen, zijn samengevat in figuur 5.3. Op 

basis van deze ontwikkelingen in combinatie met de politieke ontwikkelingen worden GGZ-instellingen 

gedwongen tot een andere vastgoedstrategie. 
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Hoofdstuk 6 Risicomanagement-instrument 

 

In de vorige twee hoofdstukken zijn de risico’s geïdentificeerd, die ontstaan als gevolg van het 

veranderende speelveld voor GGZ-instellingen. De risico’s zijn geïdentificeerd aan de hand van de 

thema’s politiek & wetgeving, economie, sociaal-cultureel & demografie, technologie en 

marktontwikkelingen. Op basis van de gekozen technieken in hoofdstuk twee wordt het 

risicomanagement-instrument vormgegeven in dit hoofdstuk. De acht stappen van het ERM-model 

worden opnieuw doorlopen en op basis hiervan wordt het model opgezet. Om de volledigheid van de 

factoren van de risicoattitude en de risicochecklist te onderzoeken zijn interviews gehouden bij GGZ-

instellingen en adviesbureaus. Daarnaast zijn nog enkele interviews gehouden voor de insteek van het 

risicomanagement-instrument. In tabel 6.1 is een overzicht weergegeven van de personen die voor de 

verschillende thema’s binnen dit onderzoek geïnterviewd zijn. De complete uitwerking van de interviews 

is te vinden in bijlage 6 en 7. 

 

Naam Bedrijf of instelling Risico’s binnen de GGZ Risicomanagement 

Else Bezemer GGZ Rivierduinen / AT Osborne X  

Marius de Boer GGZ Noord-Holland Noord X   

Hans Geerse Emergis X   

Bas van Gompel Atrivé   X 

Folkert Jans PTG-advies X   

Jimme Keizer TU Eindhoven  X  

Kees Kokke TU Eindhoven  X 

Jac van Meer Emergis X   

Paul Mulder  GGZ Noord-Holland Noord X   

Jeroen Neele Rigo Research en advies B.V. X   

 

Tabel 6.1 Interviews 

 

In paragraaf één wordt de risicoattitude van de organisatie besproken en in paragraaf twee worden de 

doelstellingen geformuleerd. Vervolgens wordt in paragraaf drie de risicochecklist opgesteld aan de hand 

van de geïdentificeerde risico’s uit hoofdstuk vier en vijf, terwijl de risicowaardering aan bod komt in 

paragraaf vier. De risicorespons wordt besproken in paragraaf vijf en de risicobeheersing in paragraaf 

zes. In paragraaf zeven is aandacht voor informatie en communicatie binnen het bedrijf, terwijl in 

paragraaf acht de monitoring aan bod komt. De belangrijkste conclusies worden weergegeven in 

paragraaf negen, waarin het instrument stap voor stap besproken wordt.  
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§6.1 Interne omgeving (risicoattitude) 

De risicoattitude is de bereidheid tot het nemen van risico’s, waarbij risicomijdende, risiconeutrale en 

risicozoekende mensen/organisaties worden onderscheiden. De risicoattitude bepaalt het uiteindelijke 

acceptatiegebied van de organisatie in de risicomatrix.  

§6.1.1 Methode bepalen risicoattitude 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan waarin methoden ter bepaling van de risicoattitude ontwikkeld 

zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het bepalen van een totale risicoattitude door Klaassen (2004) 

en Van de Looveren (2007) en het bepalen van een aparte kansattitude en gevolgattitude door Van 

Gompel (2004) en Goossens (2006). In de praktijk hebben organisaties een houding ten aanzien van een 

risico, maar geen aparte houding voor kans en gevolg volgens Peters- van Dommelen (2009). In dit 

onderzoek wordt gebruikgemaakt van een toets die de totale risicoattitude van de organisatie ten 

opzichte van de vastgoedportefeuille bepaalt. De risicoattitude kan op verschillende manieren worden 

weergegeven. Zo drukt Goossens (2006) de risicoattitude uit in de minimaal noodzakelijke winst en 

maken Van Gompel (2004), Klaassen (2004) en Van de Looveren (2007) gebruik van een toets, waarbij 

scores toegekend worden aan verschillende factoren die de risicoattitude bepalen, wat uiteindelijk leidt tot 

het benoemen van de drie risicohoudingen. In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van de laatste 

methode, aangezien deze methode de risicoattitude zichtbaar maakt in het kwadrantenmodel.  

De risicoattitude wordt bepaald door het 

grootste aantal scores in een kolom. 

Een risicomijdende attitude leidt tot 

acceptatie van kans en gevolg zeer klein 

(--), een risiconeutrale attitude leidt tot 

het accepteren van kans en gevolg klein 

(-) en een risicozoekende attitude leidt 

tot het accepteren van kans en gevolg 

groot (+), zie figuur 6.1.  

 
 

Figuur 6.1 Vertaling risicoattitude in kwadrantenmodel 
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§6.1.2 Factoren risicoattitude 

Op basis van de methodes ter bepaling van de risicoattitude voor projecten bij woningcorporaties en de 

voorgaande hoofdstukken kan worden gezegd dat de risicoattitude wordt bepaald door de ruimte binnen 

de organisatie om risico te lopen (bedrijfsdoelstellingen en de ruimte om deze te kunnen financieren), het 

politiek klimaat en het economische klimaat waarin de organisatie zich bevindt. Binnen deze drie 

overkoepelende thema’s zijn op basis van literatuur factoren voor de risicoattitude benoemd, die 

vervolgens zijn getest in de interviews. De gegeven antwoorden uit de vijf interviews zijn weergegeven in 

tabel 6.2. De factor ‘rendement op de onderneming’ wordt toegevoegd aan de opgestelde lijst met 

factoren in het interview met de heer Jans. Deze factor geeft de prestatie van het jaar ervoor weer en is 

een maat voor hoe gezond het bedrijf is en bepaalt mede de risicobereidheid. De overige financiële 

factoren geven geen inzicht in de prestatie van het vorige jaar. 
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Tabel 6.2 Factoren risicoattitude 

 
Op basis van de interviews kan worden gesteld dat de factoren ‘importantie vastgoed in 

bedrijfsdoelstellingen’, ‘solvabiliteit’ en ‘liquiditeit van de zorginstelling’, ‘stabiliteit in politiek en wetgeving’, 

een ‘stabiel economisch klimaat’, ‘rendement op de onderneming’ en de ‘ontwikkeling van de zorgvraag’ 

benoemd zijn als factoren die de risicoattitude bepalen. Politiek en wetgeving en landelijk en regionaal 

economisch klimaat zijn beiden samengevoegd, zodat er een politieke factor en een economische factor 

overblijven. De factoren ‘verwachte opbrengst van de vastgoedportefeuille’, ‘het maatschappelijk 

rendement van de portefeuille’ en ‘concurrentie in de sector’ zijn benoemd als factoren die niet van 

invloed zijn en komen dan ook niet terug in het uiteindelijke instrument. Bij de volgende factoren is er 

sprake van discussie: 

• De factor ‘weerstandvermogen van de zorginstelling’ werd in combinatie met de andere financiële 

kengetallen benoemd in de interviews met de opmerking dat financiële kengetallen van belang 

waren. In de publicaties en tijdens de interviews met de heer Jans en met de heren Geerse en van 

Meer bleek echter dat solvabiliteit en liquiditeit de kengetallen zijn waarmee gewerkt wordt in de zorg 

Factoren risicoattitude 

 Wel van 

belang 

Niet van 

belang 

Opmerkingen 

Importantie vastgoed in bedrijfsdoelstellingen 

(§4.4.1) 

4 1 Grote verschillen zichtbaar binnen de sector  

De verwachte opbrengst van de 

vastgoedportefeuille (Van Gompel 2004) 

0 5 Is nu nog te weinig zicht op 

Het maatschappelijk rendement van de 

portefeuille (Van Gompel 2004) 

0 5 Zit met name in de zorg en niet zozeer in het vastgoed 

Solvabiliteit van de zorginstelling (§4.2.2.3) 5 0  

Liquiditeit van de zorginstelling (§4.2.2.1) 4 1  

Weerstandsvermogen van de zorginstelling 

(Van Gompel 2004) 

3 2 Weerstandvermogen is gebruikelijk bij woningcorporaties, 

in zorg zijn solvabiliteit en liquiditeit de financiële 

kengetallen. 

Waarde investeringen 

(=bedrijfswaarde/boekwaarde) 

 (Van Gompel 2004) 

1 4 Nog niet meegenomen in besluitvorming, op termijn 

belangrijk aangezien een  investering kan leiden tot grote 

besparingen in het bedrijfsproces. 

Stabiel politiek klimaat (§6.1.2) 5 0 Onderscheid maken tussen landelijk en gemeentelijk en 

anders samenvoegen 

Stabiliteit in wetgeving (§6.1.2) 5 0 idem 

Concurrentie in de sector  (§4.2.1) 1 4 Beperkt door contracteerruimte en fusies, met name in 

lichtere zorg 

Stabiel economisch klimaat (§5.1.1) 5 0 Minder van belang aangezien zorg en economie op 

elkaar reageren met vertraging, met name de houding 

van banken van belang 

Stabiele regionale economie (§5.1.1) 1 4 In krimpregio’s kan het van belang zijn 

Ontwikkeling zorgvraag (§5.2.1) 5 0 Omgekeerd aan economie, met name op basis van 

zwaardere sectoren 

Rendement op de onderneming  

(interview Jans 2010) 

4 1 De jaarlijkse prestatie bepaalt mede de risicobereidheid. 

Maat voor hoe gezond het bedrijf is. 
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en dat de term weerstandsvermogen voornamelijk gebruikt wordt bij woningcorporaties. In dit 

instrument wordt deze factor daarom niet meegenomen.  

• De meningen over de factor ‘waarde van de investeringen’ verschillen nogal. Een geïnterviewde geeft 

aan dat het iets uit het verleden is waarbij de restwaarde onderdeel wordt van de bedrijfswaarde, 

terwijl een ander aangeeft dat het nu nog niet meegnomen wordt in de besluitvorming maar in de 

toekomst wel belangrijk gaat worden. Een derde geïnterviewde geeft aan dat het juist zeer belangrijk 

is gezien de besparingen die te behalen zijn in het bedrijfsproces door het doen van investeringen. 

De factor waarde van de investeringen is met name van belang bij projecten of bij herontwikkeling 

van bestaand vastgoed, maar is geen factor die op organisatieniveau meegenomen moet worden in 

de risicoattitude ten aanzien van de totale huidige vastgoedportefeuille. In dit instrument wordt deze 

factor niet meegenomen. 

 

Wanneer de zorgmarkt zich op termijn verder ontwikkelt, kunnen deze factoren echter alsnog van invloed 

worden op de risicoattitude. Op basis van de interviews worden zeven factoren benoemd waarvan de 

risicoattitude afhankelijk is, die weergegeven worden in tabel 6.3. Per factor wordt gekozen voor een 

laag, gemiddeld of hoog risicoprofiel, die de organisatie wil lopen op vastgoed gebied als gevolg van deze 

factor. Vervolgens worden de factoren toegewezen worden aan de drie risicoattitudes, waarbij geen 

weegfactoren gebruikt worden maar de risicoattitude bepaald wordt door het risicoprofiel (laag, gemiddeld 

of hoog) dat het vaakst voorkomt.  

 

 
Tabel 6.3 Instrument risicoattitude 

 

§6.2 Formuleren doelstellingen 

Het hoofddoel van GGZ-instellingen is het leveren van kwalitatief goede zorg, waarin het vastgoed 

meestal een ondersteunende rol speelt. Er zijn echter ook instellingen die het halen van een bepaald 

rendement op het vastgoed als een van de doelstellingen benoemen binnen het bedrijfsproces, waardoor 

het vastgoed meer op de voorgrond treedt. In de interviews bleek dat er sterke verschillen bestaan tussen 

GGZ-instellingen in de visie op de rol die het vastgoed speelt binnen de organisatie en rendementseisen 

die aan het vastgoed gesteld worden. Dit leidt ook tot verschil in de hoeveelheid risico die men aangaat 

en aan wil gaan. Uit de interviews met GGZ Noord Holland Noord, GGZ Rivierduinen en Emergis bleek 

dat de doelstelling op vastgoedgebied is om op zijn minst kostendekkend te zijn op portefeuilleniveau, 

waarbij een eventuele winst ingezet kan worden in het verlenen van zorg en het investeren in mensen.  

Bepalen risicoattitude 

Importantie vastgoed in bedrijfsdoelstellingen  laag gemiddeld Hoog 

Rendement op de onderneming laag gemiddeld hoog 

Solvabiliteit van de zorginstelling  laag gemiddeld hoog 

Liquiditeit van de zorginstelling  laag gemiddeld hoog 

Stabiliteit in politiek en wetgeving laag gemiddeld Hoog 

Stabiel economisch klimaat  laag gemiddeld hoog 

Ontwikkeling zorgvraag  laag gemiddeld hoog  

Overall risicoattitude Mijdend Neutraal Zoekend 
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§6.3 Risico-identificatie 

In de vorige twee hoofdstukken zijn de risico’s geïdentificeerd en gerubriceerd naar de ontwikkelingen 

waar ze uit voortkomen. Deze lijst met risico’s is vervolgens getest in interviews, waarbij één risico 

toegevoegd is aan de lijst, namelijk ‘gemeentelijke besluitvorming’. Lokale effecten en problemen in de 

besluitvorming met betrekking tot bestemmingsplanwijzigingen kunnen voor problemen zorgen bij de 

alternatieve aanwendbaarheid van objecten in de vastgoedportefeuille. Op basis van de interviews 

worden geen risico’s verwijderd. Het veiligheidsrisico werd door één geïnterviewde niet als risico gezien, 

maar als een gegeven waaraan geen concessies kunnen worden gedaan. Dit leidt echter niet tot 

verwijdering van het risico uit de lijst. De definitieve lijst met risico’s is te vinden in tabel 6.4.  

 

Risicogroep Risico Omschrijving 

Leegstandsrisico door 

productieschommelingen 

De onzekerheden in prijs en volume in de zorginkoopmarkt in 

combinatie met integrale prestatiebekostiging en toename van 

de concurrentie kunnen leiden tot leegstand  

Achterstallig onderhoudsrisico Onvoldoende middelen beschikbaar om tijdig onderhoud te 

plegen 

Dekkingsrisico Afwijking genormeerde tarieven van  werkelijke kosten � 

mismatch opbrengsten en kosten 

Restwaarderisico  Kortere functionele levensduur t.o.v. economische levensduur 

waardoor restwaarde achterblijft op de balans  

Incourantheidsrisico Slechte mogelijkheid tot afstoten van het vastgoed om in te 

spelen op schommelingen in productie 

Specificiteitrisico  Slechte interne aanpassingsmogelijkheden vastgoed door 

specifieke kenmerken van het gebouw voor bepaalde 

doelgroep 

Inefficiënt ruimtegebruik Het niet efficiënt gebruiken van de beschikbare ruimte 

Alternatieve aanwendbaarheid locatie  Slechte ontwikkelpotentie grond 

Politieke en 

wetgevingrisico’s 

Gemeentelijke besluitvorming Lokale effecten en problemen in de besluitvorming op 

gemeentelijk niveau, bv. met betrekking tot wijzigingen in 

bestemmingsplannen  

Economische risico’s Renterisico Hogere rente en risico-opslag bij herfinanciering 
Cliënttevredenheid vastgoed  Algemeen kwaliteitsoordeel van de cliënten over het vastgoed Sociaal-

maatschappelijke 

risico’s  

Veiligheidsrisico van het gebouw Onveiligheid voor de cliënten die verblijven of behandeld 

worden in het gebouw 

Investeringsrisico Investeringen  in de gebouwkwaliteit worden niet terugverdiend Technologische 

risico’s Risico op slechte uitstraling en sfeer  Slechte uitstraling en sfeer gebouw 
Leegstandsrisico door veranderde 

behandelwijze 

Structurele leegstand van een gebouw door veranderde 

behandelwijze 

Stedelijke en maatschappelijke 

inpassing 

Slecht imago van de instelling en cliënten in de samenleving 

kan leiden tot problemen met omwonenden 

Bereikbaarheidsrisico  Slechte bereikbaarheid per OV/auto 

Functionaliteit van het gebouw Slechte functionaliteit van het gebouw door de steeds 

wisselende behandelwijzen 

Marktrisico’s 

Specificiteitrisico Zie politieke en wetgevingsrisico’s 

 

Tabel 6.4 Geïdentificeerde risico’s 
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§6.4 Risicowaardering 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve risicowaardering van de risico’s met behulp van 

het kwadrantenmodel. De risicowaardering bestaat uit kans en gevolg die samen het soort risico bepalen 

in het kwadrantenmodel. Daarnaast wordt de beïnvloedbaarheid meegenomen, die in combinatie met het 

soort risico de klasse bepaalt waarin het risico valt. De stappen die genomen worden in de 

risicowaardering worden achtereenvolgens besproken in deze paragraaf.  

§6.4.1 Kans 

Voor de kans dat een bepaald risico optreedt, worden vier klassen gehanteerd. Op deze manier wordt 

men gedwongen om een keuze te maken. Bijna alle verdelingen kennen vijf schalen, met uitzondering 

van de instrumenten van van Gompel (2004) en Klaassen (2004) die vier schalen kennen. In tabel 6.5 

wordt een uiteenzetting gegeven van verschillende opinies over kansonderverdelingen. Vervolgens wordt 

er een onderverdeling gekozen voor dit onderzoek.  

 

Smeets (2005); Smid & Geertsema (2000) in 

Van Gompel (2004); Gehner (2003) 

Van Gompel (2004) Van Gompel (2010) 

interview 

Klaassen (2004) Gotink (2010) 

Onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk  Zeer klein  Zeer klein 

Klein Klein Klein Klein (1) Klein 

Mogelijk   Aanwezig (2)  

Aanzienlijk Aanzienlijk Groot Redelijk (3) Groot 

Waarschijnlijk Waarschijnlijk Zeer groot Groot (4) Zeer groot 

 
Tabel 6.5 Inventarisatie verdelingen kans 

 
Uit het interview met Van Gompel bleek dat bij het in de praktijk toepassen van het 

risicomanagementmodel van van Gompel uit 2004, omschrijvingen als aanzienlijk en waarschijnlijk voor 

onduidelijkheden te zorgen. In dit onderzoek worden daarom gelijke benamingen gebruikt voor de 

klassen voor kans en gevolg naar van Gompel (2010). Wanneer een risico niet optreedt, is de kans 0% 

en wanneer een risico zeker optreedt, is de kans 100%. In dit onderzoek worden vier klassen 

onderscheiden die zich bevinden tussen deze twee uitersten, namelijk zeer klein, klein, groot en zeer 

groot. Aangezien voor elk object dezelfde risico’s beoordeeld gaan worden is het noodzakelijk een 

categorie zeer klein te benoemen wanneer het risico niet of nauwelijks van toepassing is op dit object. De 

klassen worden omschreven naar de kans dat een risico optreedt. Binnen dit onderzoek wordt de 

volgende verdeling aangehouden voor het uiteindelijke risicomanagement-instrument:  

 

Zeer klein Kleine kans, maar kan voorkomen -- 

Klein  Treedt een enkele keer op  - 

Groot  Treedt regelmatig op   + 

Zeer groot Optreden wordt verwacht  ++ 
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§6.4.2 Gevolg 

Ook in het gevolg worden vier klassen omschreven, namelijk zeer klein, klein, groot en zeer groot naar 

van Gompel (2004 & 2010). Aangezien in dit onderzoek gefocust wordt op vastgoed worden de gevolgen 

op vastgoedniveau bekeken. De volgende omschrijvingen worden aangehouden voor het uiteindelijke 

risicomanagement-instrument: 

 
Zeer klein Onbelangrijk effect op vastgoed/object --  

Klein   Klein effect op vastgoed/object  - 

Groot  Significant effect op vastgoed/object  + 

Zeer groot Serieuze bedreiging voor vastgoed/object ++ 

 

§6.4.3 Beïnvloedbaarheid 

Naast kans en gevolg bepaalt ook de beïnvloedbaarheid de mate van risico en de respons die aan dit 

risico toegekend wordt. De beïnvloedbaarheid geeft inzicht in de kans dat het risico ook daadwerkelijk te 

beheersen is en geeft een handreiking voor de eventueel uit te voeren beheersmaatregelen. Hierbij 

worden door Klaassen (2004) drie klassen onderscheiden:  

 
Slechte beïnvloedbaarheid  - 

Gemiddelde beïnvloedbaarheid o 

Goede beïnvloedbaarheid  + 

 
Bij beïnvloedbaarheid worden wel drie klassen gehanteerd, terwijl binnen de klassen kans en gevolg een 

keuze wordt geforceerd door vier klassen te benoemen. Voor beïnvloedbaarheid is dit lastiger en kan het 

voorkomen dat een risico niet goed maar ook niet slecht te beïnvloeden is. Vandaar dat hier wel gewerkt 

wordt met een categorie gemiddeld. De beïnvloedbaarheid per risico wordt bepaald aan de hand van 

interviews. Op basis van de methode van Keizer, Halman en Song (2002) wordt de uiteindelijke score 

bepaald door de categorie waarin cumulatief gezien het percentage 50% valt, in plaats van te werken met 

het gemiddelde van de antwoorden. Op deze manier worden alle meningen van de geïnterviewden 

zichtbaar. De scorebepaling is uitgewerkt in tabel 6.6 en leidt tot scores voor beïnvloedbaarheid per 

risico, die terugkomen in het uiteindelijke instrument.   
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Risicogroep Risico Beïnvloedbaarheid Score  

  Goed (+) Gemiddeld (0) Slecht (-)  

Leegstandsrisico door 

productieschommelingen 

2 1 2 0 

Achterstallig onderhoudsrisico 4 0 1 + 

Dekkingsrisico 1 1 3 - 

Restwaarderisico  1 2 2 0 

Incourantheidsrisico 1 0 4 - 

Specificiteitrisico  3 1 1 + 

Inefficiënt ruimtegebruik 2 1 2 0 

Alternatieve aanwendbaarheid locatie  0 1 4 - 

Politieke en 

wetgevingrisico’s 

Gemeentelijke besluitvorming 1 0 4 - 

Economische risico’s Renterisico 0 1 4 - 

Cliënttevredenheid vastgoed  4 1 0 + Sociaal-maatschappelijke 

risico’s  Veiligheidsrisico van het gebouw 5 0 0 + 

Investeringsrisico 4 0 1 + Technologische risico’s 

Risico op slechte uitstraling en sfeer  3 1 1 + 

Leegstandsrisico door veranderde 

behandelwijze 

2 1 2 0 

Stedelijke en maatschappelijke inpassing 2 2 1 0 

Bereikbaarheidsrisico  3 0 2 + 

Marktrisico’s 

Functionaliteit van het gebouw 1 2 2 0 

 

Tabel 6.6 Beïnvloedbaarheid 

§6.4.4 Klassen voor risicowaardering 

De uiteindelijke beoordeling van de grootte van een risico is gebaseerd op de scores voor kans, gevolg 

en beïnvloedbaarheid. Kans en gevolg bepalen het soort risico dat ontstaat onder invloed van de 

risicoattitude. Deze soorten risico’s zijn: acceptabele risico’s, normale onzekerheden, ongewenste risico’s 

en grote bedreigende risico’s (zie figuur 6.2).   

 

Figuur 6.2 Risicomatrix naar kans en gevolg 

 

Vervolgens bepaalt het soort risico samen met de beïnvloedbaarheid in welke klasse het risico 

terechtkomt. In dit onderzoek worden vijf klassen benoemd naar Keizer Halman en Song (2002). Deze 

klassen zijn: veilig (v), laag (l), middel (m), groot (g) en fataal (f). In tabel 6.7 staat uitgewerkt welke 

Zeer groot (++) Ongewenst  

 

  Groot 

bedreigend  

Groot (+)  

 

   

Klein (-)  
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Zeer klein (- -) Acceptabel   Normale 

onzekerheden  

Zeer klein (- -) Klein (-) Groot (+) Zeer groot (++)  

kans 
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risico’s in welke klasse terechtkomen. Een slechte beïnvloedbaarheid leidt ertoe dat het soort risico een 

klasse hoger ingeschaald wordt dan bij een goede of gemiddelde beïnvloedbaarheid.  

 
Soorten risico’s Beïnvloedbaarheid Klasse 

Acceptabel + Veilig 

 O Veilig 

 - Veilig 

Normale onzekerheid + Laag 

 O Laag 

 - Middel 

Ongewenst + Middel 

 O Middel 

 - Hoog 

Groot en bedreigend + Hoog 

 O Hoog 

 - Fataal 

 
Tabel 6.7 Klassen voor risicowaardering 

 

§6.4.5 Risicoscore object 

In het interview met Keizer (2010) werd gesteld dat de afzonderlijke risico’s zo lang mogelijk zichtbaar 

moet blijven, zodat grootheden zo lang mogelijk zichtbaar blijven. Een totaalscore zegt vaak minder dan 

de som der delen, doordat een object met één risico in de categorie fataal en verder lage en gemiddelde 

scores misschien wel risicovoller is dan een object met twee of drie risico’s in de categorie hoog. Een 

andere eis is dat risicovolle objecten in één oogopslag zichtbaar moeten worden. Dit kan gedaan worden 

door het percentage risico’s per klasse zichtbaar te maken in een staafdiagram per object (zie figuur 6.3). 

Voor alle objecten wordt het aantal risico’s in de risicoklassen veilig, laag, middel, hoog en fataal 

weergegeven als percentage. Op deze manier wordt in een oogopslag duidelijk welke objecten het meest 

risicovol zijn binnen de portefeuille. Dezelfde techniek kan gebruikt worden om een risicoscore per risico 

op portefeuilleniveau te bepalen. Per risico wordt dan het aantal objecten in de categorieën veilig, laag, 

middel, hoog en fataal uitgezet in het staafdiagram, waarna op basis hiervan uitspraken gedaan kunnen 

worden over de grootte van het risico op portefeuilleniveau en de bedreiging die het risico vormt in de 

portefeuille.  

 

0%                  100% 

Figuur 6.3 Risicoscore object 

 

§6.5 Risicorespons  

De beheersmaatregelen zijn onder te verdelen in vier responsstrategieën: overdragen, reduceren, 

vermijden en accepteren, zoals vermeldt in hoofdstuk twee. De risicorespons kan echter niet direct 

gekoppeld worden aan de soorten risico’s. In het interview met Keizer (2010) werden de vier 

responsmogelijkheden benoemd als de strategische keuzes, die je hebt als organisatie om in te spelen 

op de risico’s en hun grootte. Bij een bepaalde risicoscore kunnen dus meerdere responsmogelijkheden 

Veilig Laag Middel Hoog Fataal 
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horen. Binnen het team moeten aan de hand van risicoscores responsstrategieën benoemd worden en 

maatregelen opgesteld worden. De risicorespons kan zowel op objecten als op risico’s toegepast worden. 

Op basis van de vier standaard responsmogelijkheden per risico zijn responsmogelijkheden op 

objectniveau benoemd. Deze zijn weergegeven in tabel 6.8.  

 
Per object Per risico 

Niets doen Accepteren 

Risico’s reduceren door het doen van aanpassingen Reduceren (kans en/of gevolg) 

Afstoten Overdragen 

Sloop en nieuwbouw Vermijden 

 
Tabel 6.8 Risicorespons op objectniveau en per risico 

 

§6.6 Risicobeheersing 

“Aangezien 80% van het resultaat wordt beïnvloed door 20% van de risico’s is het belangrijk om de 

grootste risico’s te selecteren en te beheersen.” [workshop Metrum, 2009] Een database met mogelijke 

oplossingen werkt niet, aangezien de bestuurders van zorginstellingen zich bewust moeten worden van 

de risico’s en samen een oplossing moeten bedenken. Door te discussiëren over de grootte van de 

risico’s en mogelijke beheersingsmaatregelen wordt risicobewustzijn gecreëerd en gaan de oplossingen 

ook daadwerkelijk toegepast worden. Volgens Hillson (1999) zijn er zeven criteria waaraan een maatregel 

moet voldoen om effectief te zijn. Deze criteria zijn:  

1. Maatregelen moeten in verhouding staan tot het te bestrijden risico (Appropriate); 

2. Maatregelen moeten betaalbaar zijn (Affordable); 

3. Maatregelen moeten uitgevoerd kunnen worden op het juiste moment (Actionable); 

4. Maatregelen moeten uitvoerbaar en haalbaar zijn (Achieveable); 

5. Maatregelen moeten werkzaam zijn (Assessed); 

6. Maatregelen moeten overeengekomen zijn tussen de stakeholders (Agreed); 

7. Maatregelen moeten toegewezen zijn aan een verantwoordelijke (Allocated & Accepted). 

 

§6.7 Informatie en communicatie 

Dit instrument biedt inzicht in de huidige stand van zaken en vormt een uitgangspunt voor 

strategievorming en visieontwikkeling voor de vastgoedportefeuille. De personen die geïnformeerd 

moeten worden en een bijdrage kunnen leveren aan de risicoanalyse en beheersing zijn de bestuurders 

en toezichthouders. Zij formuleren de uiteindelijke strategieën, waarbij het risicomanagement-instrument 

input vormt voor de besluitvorming. Het instrument wordt ingevuld door de directeuren op het gebied van 

vastgoed, financiën en zorg om te komen tot een optimale risico-inschatting. Vervolgens worden de 

uitkomsten getoetst bij het managementteam zodat er voldoende valide uitkomsten ontstaan, die ook 

daadwerkelijk gebruikt kunnen worden in de strategie en visievorming op vastgoedgebied.   
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§6.8 Monitoring 

Risicomanagement is een zich herhalend proces dat in verschillende volgorden kan bewegen. Deze 

portefeuillescan is door de invoering van het nieuwe speelveld een eerste stap in het 

bewustwordingsproces van zorginstellingen wat betreft de risico’s die zij lopen op hun 

vastgoedportefeuille. Nadat de eerste scan gemaakt is kan dit model gebruikt worden als dynamische 

portefeuilletool door middel van een periodieke update, waarbij de objecten opnieuw beoordeeld worden 

en eventuele nieuwe objecten of nieuw geïdentificeerde risico’s toegevoegd worden. Op deze manier blijft 

de portefeuillescan up-to-date en kan het als input gebruikt worden voor strategievorming op 

vastgoedgebied.  

 

§6.9 Conclusie 

Op basis van de acht stappen uit het Enterprise Risk Management Integrated Framework is het 

instrument tot stand gekomen in dit hoofdstuk. In deze paragraaf wordt het uiteindelijke instrument stap 

voor stap beschreven. De acht stappen komen hierin terug, maar dan in een andere volgorde. Het 

voorlopige instrument is uitgewerkt in figuur 6.4 aan de hand van de stappen die in deze paragraaf 

achtereenvolgens besproken worden.  

 

Invulinstructie 

Het instrument dient ingevuld te worden door de directeuren op het gebied van vastgoed, zorg en 

financiën. Zij passen dit instrument samen een keer toe op de gehele portefeuille, gezien de grote 

omvang van de portefeuille en dienen overeenstemming te bereiken over de scores die ingevuld worden. 

Na het invullen van de scores moeten de respons en beheersingsmaatregelen in een teambijeenkomst 

bepaald worden aan de hand van de ingevulde scores. De responsmogelijkheden zijn niet één op één 

gekoppeld aan scores, maar moeten per geval bekeken worden, waarna een passende 

beheersmaatregel opgesteld kan worden.  

 

Stap 1. Welke risico’s identificeren de GGZ-managers zelf? 

Om te zorgen voor een dynamisch model wordt de invuller uitgedaagd om zelf na te denken over de 

risico’s die spelen op objectniveau binnen de huidige portefeuille van GGZ-instellingen.  

 

Stap 2. Identificatie van de risico’s 

In deze stap worden de risico’s geïdentificeerd op basis van de genoemde risico’s in stap 1, in combinatie 

met het selecteren van de toepasselijke risico’s uit de opgestelde referentielijst (tabel 6.4).  

 

Stap 3. Beïnvloedbaarheid van de risico’s 

De beïnvloedbaarheid van de risico’s is bepaald aan de hand van de gehouden interviews (tabel 6.6). 

Wanneer in stap 1 nieuwe risico’s toegevoegd zijn, moet de beïnvloedbaarheid hiervan bepaald worden. 

De beïnvloedbaarheid is onderverdeeld in drie klassen: goede beïnvloedbaarheid (+), gemiddelde 

beïnvloedbaarheid (0) en slechte beïnvloedbaarheid (-). 
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Stap 4. Risicoattitude  

De risicoattitude wordt bepaald op basis van de zeven factoren die in de interviews bepaald zijn (tabel 

6.3). Per factor zijn er drie risicoprofielen mogelijk voor de organisatie op vastgoedgebied op basis van 

deze factor, namelijk laag, gemiddeld of hoog. Dit wordt vertaald naar de drie verschillende 

risicoattitudes, die elk een ander acceptatiegebied in het kwadrantenmodel kennen. Bij een 

risicomijdende attitude ligt de acceptatiegrens bij risico’s met een score  - - voor kans en gevolg, bij een 

risiconeutrale attitude ligt die bij een score van -, terwijl bij een risicozoekende attitude de grens ligt bij 

een score van +. 

 

Stap 5. Risicowaardering 

In deze stap wordt per object de lijst met geselecteerde risico’s doorlopen per object. Van alle risico’s 

worden kans en gevolg gewaardeerd, waarbij de volgende klassen worden onderscheiden voor kans en 

gevolg: zeer klein (- -), klein (-), groot (+) en zeer groot (++). 

 

Stap 6. Totaalscores 

Op basis van de ingevulde scores voor kans en gevolg in combinatie met de beïnvloedbaarheid wordt 

een totaalscore per object getoond in het staafdiagram, waarbij vijf risicoklassen benoemd worden: veilig, 

laag, middel, hoog en fataal (zie figuur 6.4). Op deze manier worden de risicovolle objecten binnen de 

portefeuille in beeld gebracht. Naast een score per object wordt ook een overzicht gegeven van de score 

per risico op portefeuilleniveau, zodat de grootste bedreigingen in de vastgoedportefeuille zichtbaar 

worden.    

 

0%                  100% 

 
Figuur 6.4 Weergave risicoscore 

 

Stap 7. Toekennen respons en beheersmaatregelen 

Naar aanleiding van de scores per object en per risico kunnen de responsstrategieën en 

beheersmaatregelen bepaald worden. Dit wordt gedaan in een teambijeenkomst om zo risicobewustzijn 

te creëren bij alle teamleden, zodat de benoemde respons en beheersmaatregelen ook daadwerkelijk 

toegepast gaan worden. De responsmogelijkheden per object/risico zijn: niets doen/accepteren, 

aanpassingen doen/reduceren, afstoten/overdragen en sloop en nieuwbouw/vermijden.    

Veilig Laag Middel Hoog Fataal 
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Hoofdstuk 7 Casestudy Emergis 

 

In het vorige hoofdstuk is op basis van literatuur en interviews een voorlopig risicomanagement-

instrument ontwikkeld. In dit hoofdstuk wordt dit instrument getest in de praktijk om te kijken of het 

instrument ook daadwerkelijk inzicht biedt in de grootte van de risico’s in de huidige portefeuille en of het 

genoeg onderscheidend vermogen biedt om als uitgangspunt te dienen voor het maken van strategische 

keuzes in de vastgoedportefeuille. In paragraaf één wordt beschreven hoe de test uitgevoerd gaat 

worden. In paragraaf twee worden de testresultaten besproken en in paragraaf drie is de conclusie 

weergegeven en wordt het instrument aangepast op basis van de testresultaten.  

 

§7.1 Beschrijving test 

De test wordt uitgevoerd bij Emergis, een GGZ-instelling in Zeeland door de directeur vastgoed mevrouw 

D. Peters- van Dommelen. Emergis heeft een portefeuille met ongeveer 130 objecten, waaruit 11 

objecten zijn gekozen die meegenomen worden in de test. De objecten zijn geselecteerd op basis van de 

kenmerken functie, eigendomsvorm en locatie. In tabel 7.1 zijn de geselecteerde objecten weergegeven. 

In de test is het instrument eerst stap voor stap doorlopen om de opzet van het model en de 

beschrijvende tekst te beoordelen. Vervolgens is het instrument toegepast op de elf geselecteerde 

objecten om de toepasbaarheid en het onderscheidend vermogen te beoordelen, waarbij de vertaling van 

de theorie van het projectniveau naar het portefeuilleniveau in de praktijk van de zorgsector is getoetst.  

 

Nr Plaats Functie Eigendom/huur Bouwjaar Renovatie 
7 Kloetinge kliniek eigendom 1982 - 
9 Kloetinge woonhuis eigendom 1981/1982 2002 

11 Kloetinge kliniek eigendom 1982 2002 
31 Goes kantoor eigendom 1972 2009 

49 Vlissingen hostel eigendom 1989 - 
53 Vlissingen woonhuis huur onbekend - 
70 Zierikzee kantoor huur onbekend - 

73 Kloetinge woonhuis 3x eigendom 2006 - 
74 Kloetinge kantoor eigendom 2006 - 

83 Sas van Gent woonhuis eigendom 1860 
2007 (deels) 

90 Goes appartementen huur onbekend 
- 

 

Tabel 7.1 Lijst met geselecteerde panden 

 

§7.2 Testresultaten 

De test valt uiteen in drie delen. In het eerste deel staan de opzet en de beschrijvingen centraal, terwijl in 

het tweede deel gefocust wordt op de aansluiting tussen theorie en praktijk en de toepasbaarheid van het 

instrument in de zorgsector. In het derde deel wordt het onderscheidend vermogen van het instrument 

beoordeeld.   
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§7.2.1 Opzet instrument 

In het eerste deel van de test wordt het instrument stap voor stap doorlopen aan de hand van de 

handleiding om de opzet en de beschrijvingen te beoordelen. 

• Invulinstructie: Het instrument dient samen met de risicomanagement specialist ingevuld te 

worden, zodat bijgestuurd kan worden wanneer punten niet duidelijk zijn of anders opgevat 

kunnen worden. Dit probleem kan deels opgelost worden door de formuleringen kritisch te 

beoordelen en aan te passen, maar gezien de opzet van het model is het noodzakelijk om het 

instrument onder begeleiding in te vullen. 

• Stap 1: In stap 1 moet de invuller zelf kritisch nadenken over de risico’s in de 

vastgoedportefeuille om zo eventuele nieuwe risico’s te kunnen identificeren. Deze vraag dient 

voorafgaand aan het invullen van het instrument uitgezet te worden, zodat de invuller niet 

overvallen wordt door de vraag en tijd heeft om erover na te denken. Op deze manier is de kans 

groter dat de invuller ook daadwerkelijk kritisch nadenkt en nieuwe risico’s identificeert. 

• Stap 2: In stap 2 moet de invuller zijn lijst met geïdentificeerde risico’s vergelijken met de 

referentielijst en eventuele nieuw geïdentificeerde risico’s uit stap 1 toevoegen. De omschrijving 

van het risico ‘Functionaliteit van het gebouw’ is gewijzigd in slechte functionaliteit van het 

gebouw door wisselende visie op zorgverlening. Daarnaast worden de omschrijvingen van de 

risico’s: ‘leegstandsrisico door productieschommelingen’, ‘achterstallig onderhoudsrisico’, 

‘inefficiënt ruimtegebruik’, ‘alternatieve aanwendbaarheid locatie’ en ‘investeringsrisico’ licht 

aangescherpt.  

• Stap 3: In het beïnvloedbaarheidcriterium moet een mogelijkheid tot benchmarken opgenomen 

worden. De vijf geïnterviewden gaven diverse scores voor beïnvloedbaarheid op basis waarvan 

een score bepaald is door het middelste antwoord aan te wijzen als score. Door de invullers zelf 

een score voor beïnvloedbaarheid in te laten vullen wordt de benchmark steeds verder 

opgebouwd en betrouwbaarder. De invuller maakt zelf de keuze voor de uiteindelijke score die 

toegepast gaat worden in het instrument door de ingevulde score te vergelijken met de 

benchmark. Dit omdat de beïnvloedbaarheid deels afhankelijk is van de vastgoedportefeuille van 

de GGZ-instelling. Een ander uitgangssituatie in de huidige portefeuille kan leiden tot een andere 

beoordeling van de beïnvloedbaarheid.  

• Stap 4: De risicoattitude wordt niet bepaald door de directeur vastgoed, die de uiteindelijke 

risicowaardering uitvoert. De risicoattitude ten aanzien van het vastgoed wordt namelijk bepaald 

op een hoger niveau door de Raad van Bestuur en/of de directeur financiën. Daarnaast moet de 

handleiding uitgebreid worden, omdat het niet duidelijk is hoe de factoren die de risicohouding 

bepalen geïnterpreteerd moeten worden.  

• Stap 5: In stap 5 is een selectie gemaakt van objecten die meegenomen worden in de test, 

waarbij uitkomsten verwacht worden die interessante verschillen tussen de gebouwen laten zien.  

• Stap 6 en 7: De staafdiagrammen brengen de score op een overzichtelijke wijze in beeld, waarbij 

in één oogopslag overzicht verkregen kan worden over problematische objecten en grote risico’s 

binnen de portefeuille. De respons per object in stap 7 is niet direct toe te kennen op basis van 

alleen de risicoscore, omdat in praktijk meerdere analyses (bijvoorbeeld de financiële staat en de 
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kwaliteit van het gebouw) in combinatie met de risicoscore de basis vormen voor 

strategievorming op vastgoedgebied.  

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd alvorens het instrument toe te passen op de elf geselecteerde panden.  

§7.2.2 Toepasbaarheid instrument 

In het tweede deel van de test wordt de toepasbaarheid van de theoretische modellen op het 

portefeuilleniveau in de zorgsector getest. In dit tweede deel van de test worden stap 4 en 5 opnieuw 

doorlopen en beoordeeld. 

• Stap 4: De formulering van risicozoekend wordt veranderd in risiconemend, aangezien 

zorginstellingen niet risicozoekend zijn op vastgoedgebied. De omschrijvingen komen vanuit de 

projectontwikkeling, waar de verschillen tussen de categorieën groter zijn en de antwoorden 

meestal in de hogere categorieën uitkomen. Zorginstellingen daarentegen bevinden zich vooral in 

de categorieën risicomijdend en risiconeutraal aangezien het vastgoed een ondergeschikte rol 

speelt en het hier over de risicoattitude voor de hele portefeuille gaat in plaats van één project.  

• Stap 4 & 5: Bij het invullen van het instrument is de risicoattitude van Emergis uitgekomen op 

risicomijdend. Wanneer nu een risico beoordeeld wordt en zowel kans als gevolg ingeschat wordt 

als klein dan ontstaat er onder invloed van de risicoattitude een groot en bedreigend risico. In dit 

geval kloppen theorie en praktijk niet en gaat het mis op twee onderdelen: 

1. De categorie ‘zeer klein’ zal in de praktijk nauwelijks gebruikt worden volgens mevrouw 

Peters. Er wordt eerder voor de klasse ‘klein’ gekozen waardoor de risico’s groter lijken dan 

ze in werkelijkheid zijn. Dit kan opgelost worden door de benamingen van de klassen aan te 

passen van ‘zeer klein’, ‘klein’, ‘groot’ en ‘zeer groot’ naar ‘klein’, ‘matig’, ‘groot’ en ‘zeer 

groot’. Op deze manier worden de klassen ‘zeer klein’ en ‘klein’ samengevoegd tot een 

nieuwe klasse en wordt de ruimte tussen de antwoorden ‘klein’ en ‘groot’ beter benut. 

2. Het andere probleem is de grootte van het gebied met grote en bedreigende risico’s. Doordat 

bij een risicomijdende houding een zeer groot gebied als groot en bedreigend gezien wordt, 

vallen bijna alle risico’s in deze categorie. Natuurlijk is het acceptatiegebied klein bij een 

risicomijdende attitude. Een risico met een grootte klein/matig voor zowel kans als gevolg zou 

echter niet aangemerkt moeten worden als een groot en bedreigend risico en op dezelfde 

schaal geplaatst worden met risico’s waarin de score groot of zeer groot voorkomt voor kans 

en/of gevolg. In het geval van een risicomijdende attitude wordt daarom het soort risico dat 

ontstaat in één cel aangepast. Bij een kleine/matige kans en gevolg ontstaat een ongewenst 

risico in plaats van een groot en bedreigend risico (zie figuur 7.1). Bij de overige 

risicoattitudes ontstaan geen problemen bij de vertaling in soorten risico’s van theorie naar 

praktijk. 

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd alvorens het instrument toe te passen op de elf geselecteerde panden.  
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Figuur 7.1 Aangepast kwadrantenmodel 

 

• Stap 5: Voor de elf geselecteerde objecten is het instrument toegepast. De risicowaardering is 

gedaan door het toekennen van een kans en gevolg per object aan alle geselecteerde risico’s uit 

stap 2. Bij het invullen van het instrument stond een aantal punten ter discussie.  

1. Het instrument moet ingevuld worden in een groepsbijeenkomst met de directeuren vastgoed 

en financiën onder begeleiding van een risicomanagement specialist, zodat er een 

groepsdiscussie ontstaat die leidt tot de uiteindelijke beoordeling van de objecten. Hierbij 

moet terugkoppeling plaatsvinden over de ingevulde panden, zodat de panden per risico ten 

opzichte van elkaar gewaardeerd worden en de risico’s bij alle panden op dezelfde manier 

geïnterpreteerd worden. Wanneer het instrument voor een grote portefeuille ingevuld moet 

worden, dienen clusters van gebouwen aangewezen te worden op basis van type doelgroep 

en de functie van het pand zodat het proces versneld wordt. Het gaat hierbij voornamelijk om 

gehuurde woonhuizen en appartementen en daarnaast enkele gehuurde kantoren. 

Afhankelijk van de doelgroep kunnen hierin clusters van vergelijkbare objecten worden 

benoemd.  

2. Bij incourantheidsrisico moet niet alleen gekeken worden naar courantheid voor eigen 

organisatie, maar ook naar de vastgoedmarkt. Wanneer vanuit eigen organisatie besloten 

wordt dat een pand afgestoten moet worden, bepalen de lokale omstandigheden of het ook 

verstandig is om het pand op dat moment op de markt te brengen. Of het lukt om af te stoten 

wordt ook bepaald door de mate waarin het pand voldoet aan de eisen van de belegger. Een 

van de eisen is de flexibiliteit van het vastgoed die vanuit de vastgoedmarkt gevraagd 

worden. Het betreft hier met name de multifunctionaliteit. De omschrijving van dit risico wordt 

aangepast in: Slechte mogelijkheid tot afstoten van het vastgoed, vanwege de 

gebouwkenmerken en de lokale vastgoedmarktomstandigheden. 

3. Onder specificiteitrisico en functionaliteitrisico wordt bij het invullen hetzelfde verstaan. Deze 

twee risico’s worden daarom samengevoegd tot alternatieve aanwendbaarheid van het 

gebouw, waarbij de omschrijving wordt gewijzigd in: Slechte functionaliteit en interne 

aanpassingsmogelijkheden van het vastgoed door specifieke kenmerken van het gebouw 

voor bepaalde doelgroep. 

4. De omschrijving van cliënttevredenheid wordt gewijzigd in de kans dat cliënten ontevreden 

zijn over het vastgoed.  

Zeer groot (++) Ongewenst  

 

  Groot 

bedreigend  

Groot (+)  

 

   

Klein � Matig (-)  Groot bedreigend 
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Zeer klein � Klein (- -) Acceptabel   Normale 

onzekerheden  

Zeer klein � Klein 

(- -) 

Klein � Matig (-) Groot (+) Zeer groot (++)  
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5. Het renterisico kan verschillen per pand onder invloed van de vastgoedkenmerken. Bij het 

invullen moet rekening gehouden worden met hoe de financier het pand beoordeeld. Op dit 

moment is de financiering nog voornamelijk afhankelijk van de organisatie, doordat het 

Waarborgfonds hierop beoordeelt. In de toekomst zal de financiering afhankelijk worden van 

de objecten waarbij voor een risicovoller object een hogere rente wordt gevraagd. De 

omschrijving wordt gewijzigd in: Hogere rente en risico-opslag bij herfinanciering, afhankelijk 

van de economie en de beoordeling van het object door de financier 

§7.2.3 Onderscheidend vermogen instrument 

In dit derde deel van de test wordt het onderscheidend vermogen van het instrument beoordeeld. De 

scores per object worden vergeleken met de indruk van het pand door Emergis om te kijken of het 

instrument een logische uitkomst laat zien. De uitkomsten van de test van het instrument per object zijn 

weergegeven in figuur 7.2. Elk object wordt beoordeeld op de lijst met geïdentificeerde risico’s. Per object 

staat de score weergegeven in het percentage per risicoklasse (veilig, laag, middel, hoog en fataal). De 

meest risicovolle objecten in de portefeuille zijn dus de objecten met het grootste aandeel fatale risico’s 

gevolgd door het aandeel hoge risico’s. 

 

 

 
Figuur 7.2 Totaalscore naar risicoklassen per object 

 

De objecten 53, 70 en 90 zijn huurobjecten en scoren aanmerkelijk lager op de lijst met geselecteerde 

risico’s dan de overige objecten die in eigendom zijn van de GGZ-instelling. De risico’s zijn echter 

beredeneerd vanuit de zorgaanbieder en hebben dus ook voornamelijk betrekking op panden in 

eigendom. Een aantal risico’s zal niet van toepassing zijn op huurpanden, zoals het incourantheidsrisico 

en de alternatieve aanwendbaarheid van object en locatie. Op basis hiervan zou de conclusie getrokken 

kunnen worden dat het voor de zorginstelling gunstiger is om alle panden te huren dan om ze in 

eigendom te hebben. Dit is echter niet het geval. De beschouwde gehuurde panden zijn woonhuizen en 

kantoren, minder specifieke gebouwen dus die prima gehuurd kunnen worden. Wanneer een 
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zorginstelling alle panden wil gaan huren, zal het risico dat beleggers lopen voor het ontwikkelen van een 

specifiek pand voor de zorginstelling terugkomen in de looptijd van het huurcontract of verrekend worden 

in de huurprijs. Op deze manier verdwijnt de flexibiliteit die de zorginstelling wil behalen door te huren en 

wordt het financieel onaantrekkelijker om te huren in plaats van het pand in eigendom te houden. 

Huurpanden leveren nog een ander risico op voor zorginstellingen op het organisatieniveau dat in dit 

onderzoek niet meegenomen wordt, namelijk het verlies van zeggenschap over de panden. Het vastgoed 

is erg belangrijk voor de bedrijfsprocessen in de zorg. Gezien de vele veranderingen in zorgvisie in 

combinatie met het specifieke vastgoed dat vereist is, kan het een voordeel zijn voor zorginstellingen om 

bepaalde panden in eigendom te houden. Voor een goede vergelijking tussen huur en eigendom moeten 

de risico’s voor gehuurde panden aanvullend inzichtelijk worden gemaakt, zodat een beter 

afwegingskader ontstaat.  

 

De overige panden zijn objecten in eigendom van de GGZ-instelling. Alle panden zijn gelegen op of rond 

het instellingsterrein met uitzondering van object 49 en 83.  

• Object 49 is een hostel in Vlissingen, waarbij dekkingsproblemen kunnen ontstaan in het nieuwe 

financieringsstelsel door het inefficiënte ruimtegebruik.  

• Object 83 is een monumentaal woonhuis in Sas van Gent. Dit is een incourant pand waarbij de 

dekking en het onderhoud onder druk staan. Vanwege het monumentale karakter kunnen 

problemen ontstaan in de gemeentelijke besluitvorming en bij de afsluiting van financiering.  

• Object 31 betreft een kantoor voor ondersteunende functies, dat direct naast het instellingsterrein 

gelegen is. Het grootste probleem van dit object is het feit dat er geen zorg wordt geleverd vanuit 

dit pand, waardoor er geen inkomsten gegenereerd worden en er dekkingsproblemen kunnen 

ontstaan. Verder scoort dit pand redelijk goed, wat logisch is gezien de renovatie in 2009.  

• De objecten 7 en 11 zijn klinieken op het instellingsterrein. De alternatieve aanwendbaarheid van 

de locatie en de besluitvorming hierover zorgen voor problemen in combinatie met de 

incourantheid van het gebouw en de dekking van de kosten.   

• Object 9 betreft drie woonhuizen op het instellingsterrein, waarbij wederom de incourantheid en 

de dekking samen met de functionaliteit voor problemen zorgen. Extra investeren in 

gebouwkwaliteit is een risico, want als gevolg van vermaatschappelijking vindt het wonen steeds 

vaker buiten het instellingsterrein plaats, waardoor structurele leegstand kan ontstaan.  

• Tenslotte object 73 en 74, een ambulant centrum met woningen aan de rand van het 

instellingsterrein. Ook hier zijn problemen met de dekking en de incourantheid van de panden. 

Leegstand dreigt doordat het gebouw niet voldoet aan de eisen voor de doelgroep, waardoor 

onveilige situaties kunnen ontstaan. Het is lastig om een andere doelgroep in dit pand te plaatsen 

vanwege het specifieke karakter ervan en de benodigde extra investeringen, die het 

boekwaardeprobleem alleen maar groter maken. Een problematisch object dus in de portefeuille, 

wat duidelijk zichtbaar is in de risicoscore.  

In deze test is duidelijk geworden dat het onderscheidend vermogen aanwezig is. Er is duidelijk verschil 

te zien in scores per object en de scores komen overeen met de staat van het pand, zoals die op dit 

moment bekend is bij Emergis. Naast de scores per object wordt ook de score per risico inzichtelijk 

gemaakt (zie figuur 7.3).  
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Figuur 7.3 Totaalscore naar risicoklassen per risico 

 
Hierin wordt de spreiding binnen de portefeuille duidelijk, want op één risico na laten alle risico’s scores 

zien in verschillende klassen. Het dekkingsrisico en incourantheidsrisico zijn de enige risico’s, waarop de 

score fatale toegekend is aan objecten. Daarnaast zijn er nog dertien risico’s die scores hebben in de 

categorie hoog. GGZ-instellingen staan voor de uitdaging om grip te krijgen op hun vastgoedportefeuille 

in dit nieuwe speelveld, waarin de risico’s toenemen als gevolg van de nieuwe wetgeving.  De conclusie 

van mevrouw Peters is dat het instrument een toevoeging is in het proces voor GGZ-instellingen om grip 

te krijgen op hun vastgoedportefeuille. 

 

§7.3 Wijzigingen instrument 

Op basis van de uitgevoerde test kan worden geconcludeerd dat het instrument een aanvulling is in het 

proces voor GGZ-instellingen om grip te krijgen op hun vastgoedportefeuille. Het risicomanagement-

instrument biedt voldoende onderscheidend vermogen, maar er zijn enkele wijzigingen nodig in de 

omschrijvingen en het vertalen van de theorie naar de zorgmarkt. Het risicomanagement-instrument 

wordt daarom op de volgende punten gewijzigd: 

 

• Het instrument moet ingevuld worden in een bijeenkomst met de directeuren vastgoed en 

financiën onder begeleiding van een risicomanagement specialist, zodat er een groepsdiscussie 

ontstaat die leidt tot de uiteindelijke beoordeling van de objecten. Belangrijk hierbij is dat er 

terugkoppeling moet plaatsvinden over de ingevulde panden, zodat de panden per risico ten 

opzichte van elkaar gewaardeerd worden en de risico’s bij alle panden op dezelfde manier 

geïnterpreteerd worden. 

• Wanneer het instrument voor een grote portefeuille ingevuld moet worden, dienen clusters van 

gebouwen aangewezen te worden op basis van type doelgroep en de functie van het pand zodat 
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het invulproces versneld wordt. Dit is met name van toepassing op de huurpanden in de 

portefeuille, omdat die vergelijkbare kenmerken hebben.  

• Stap 1 uit het instrument wordt voorafgaand aan de test uitgezet. 

• In stap 2 wordt de omschrijving van de volgende risico’s aangepast: incourantheidsrisico, 

cliënttevredenheid en renterisico. Daarnaast worden de omschrijvingen van de risico’s: 

leegstandsrisico door productieschommelingen, achterstallig onderhoudsrisico, inefficiënt 

ruimtegebruik, alternatieve aanwendbaarheid locatie en investeringsrisico licht aangescherpt.  

• In stap 2 worden het specificiteitrisico en het risico ‘functionaliteit van het gebouw’ 

samengevoegd tot een nieuw risico. Dit risico is de ‘alternatieve aanwendbaarheid van het 

gebouw’ met als omschrijving: Slechte functionaliteit en interne aanpassingsmogelijkheden van 

het vastgoed door specifieke kenmerken van het gebouw voor bepaalde doelgroep. 

• Stap 3 is gesplitst in twee stappen om zo een benchmark voor beïnvloedbaarheid op te bouwen. 

In stap A benoemt de invuller de score voor beïnvloedbaarheid die vervolgens in stap B wordt 

vergeleken met de opgebouwde benchmark om te komen tot de score die meegenomen wordt in 

de beoordeling van de risico’s binnen dit instrument.  

• Stap 4 wordt ingevuld door de Raad van Bestuur en/of de directeur financiën in plaats van de 

directeur vastgoed, die ook de waardering van de panden doet. 

• De benamingen van de vier klassen voor kans en gevolg wordt veranderd van ‘zeer klein’, ‘klein’, 

‘groot’ en ‘zeer groot’ in ‘klein’, ‘matig’, ‘groot’ en ‘zeer groot’.  

• In stap 4 wordt de formulering van de risicohoudingen aangepast in risicomijdend, risiconeutraal 

en risiconemend. De vertaling van kans x gevolg naar soorten risico’s wordt aangepast voor een 

risicomijdende attitude. Een matige kans maal een matig gevolg levert een ongewenst risico op in 

plaats van een groot en bedreigend risico.  

• De respons per object in stap 7 is niet direct toe te kennen op basis van alleen de risicoscore, 

omdat in praktijk meerdere analyses (bijvoorbeeld de financiële staat en de kwaliteit van het 

gebouw) in combinatie met de risicoscore de basis vormen voor strategievorming op 

vastgoedgebied. 

 

§7.4 Definitief instrument 

De benoemde wijzigingen zijn doorgevoerd in het instrument en hebben geleid tot het ontstaan van het 

definitieve instrument, zie figuur 7.4. De getoonde stappen worden achtereenvolgens van linksboven naar 

rechtsonder doorlopen, waarbij het scherm risicowaardering voor alle objecten afzonderlijk ingevuld moet 

worden. Naast de begeleiding van een risicomanagement specialist is een handleiding ontwikkeld ter 

ondersteuning bij het invullen van het instrument. Deze handleiding is te vinden in bijlage 8. Het 

definitieve instrument is ook te vinden op de bijgevoegde Cd-rom.  
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Hoofdstuk 8 Conclusie en aanbevelingen 

 

Tenslotte worden de conclusies en aanbevelingen weergegeven in dit hoofdstuk. In paragraaf één 

worden de conclusies van dit onderzoek besproken en wordt gekeken of en hoe er een antwoord is 

gevonden op de probleem- en doelstelling. In paragraaf twee worden vanuit de bevindingen en evaluatie 

van het onderzoek aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek. 

 

§8.1 Conclusie 

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving in de zorgsector, waarin een 

omslag plaatsvindt van centrale aanbodsturing naar gereguleerde marktwerking. In deze nieuwe situatie 

worden zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor hun investeringsbeslissingen en kunnen ze niet langer 

rekenen op een vergoeding van de totale werkelijke kosten voor huisvesting. Diversiteit is het 

sleutelbegrip als het gaat om de GGZ-sector en de vastgoedportefeuille gaat. De instellingen moeten grip 

krijgen op hun vastgoedportefeuille, waarbij het inzichtelijk maken van de risico’s een van de eerste 

stappen is. Het doel van het onderzoek is daarom om een risicomanagement-instrument te ontwikkelen 

die de risico’s inzichtelijk maakt teneinde de GGZ-instelling advies te kunnen geven over 

risicomanagement in de huidige vastgoedportefeuille en een handvat te bieden voor strategisch 

vastgoedmanagement. De probleemstelling van het onderzoek zoals weergegeven in hoofdstuk een, is 

als volgt:  

 

Hoe kunnen de risico’s, die ontstaan als gevolg van de gewijzigde wetgeving en het nieuwe 

speelveld in de zorg, inzichtelijk worden gemaakt in de huidige vastgoedportefeuille bij 

instellingen in de geestelijke gezondheidszorg?  

 

De risico’s worden inzichtelijk gemaakt met behulp van het ontwikkelde risicomanagement-instrument, dat 

de risico’s binnen de portefeuille in één oogopslag zichtbaar maakt. Het instrument bestaat uit zeven 

stappen, waarin risico-identificatie, risicowaardering, risicorespons en risicobeheersing aan bod komen. 

Daarnaast is er aandacht voor de risicoattitude en de implementatie van het instrument binnen de 

organisatie. Door een gebrek aan beschikbare gegevens en het feit dat zorginstellingen nog aan het 

begin van het ontwikkelingsproces van risicomanagement staan, kunnen de risico’s alleen kwalitatief 

gewaardeerd worden. De kwalitatieve waardering vindt plaats met behulp van het kwadrantenmodel, 

waarbij de objecten en risico’s ten opzichte van elkaar gewaardeerd worden. Dit in tegenstelling tot de 

diverse kwantitatieve risicomanagementmethoden, die het gevolg in geld uitdrukken. Op basis van de 

PEST-analyse en een analyse van de marktontwikkelingen in combinatie met de gehouden interviews is 

een lijst met risico’s opgesteld die als referentielijst dient voor het instrument (zie tabel 8.1). De risico’s 

zijn negatief geformuleerd, wat aansluit bij de gekozen definitie van risico in dit onderzoek. Wanneer een 

zorginstelling echter goed presteert op de benoemde risico’s kan gesproken worden van kansen in het 

strategisch vastgoedmanagement.  
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Risicogroep Risico Omschrijving 

Leegstandsrisico door 

productieschommelingen 

De onzekerheden in prijs en volume in de zorginkoopmarkt in 

combinatie met integrale prestatiebekostiging en toename van de 

concurrentie kunnen leiden tot leegstand in het vastgoed 

Achterstallig onderhoudsrisico Onvoldoende middelen beschikbaar om tijdig onderhoud te plegen 

als gevolg van achterblijvende inkomsten 

Dekkingsrisico Afwijking genormeerde tarieven van  werkelijke kosten � mismatch 

opbrengsten en kosten 

Restwaarderisico  Kortere functionele levensduur t.o.v. economische levensduur 

waardoor restwaarde achterblijft op de balans  

Incourantheidsrisico Slechte mogelijkheid tot afstoten van het vastgoed, vanwege de  

gebouwkenmerken en de lokale vastgoedmarktomstandigheden. 

Inefficiënt ruimtegebruik Het niet efficiënt gebruiken van de beschikbare ruimte binnen het 

bestaande vastgoed 

Alternatieve aanwendbaarheid locatie  Slechte mogelijkheid om de locatie aan te wenden voor alternatieve 

functies 

Politieke en 

wetgevingrisico’s 

Gemeentelijke besluitvorming Lokale effecten en problemen in de besluitvorming op gemeentelijk 

niveau, bv. met betrekking tot wijzigingen in bestemmingsplannen  

Economische risico’s Renterisico Hogere rente en risico-opslag bij herfinanciering, afhankelijk van de 

economie en de beoordeling van het object door de financier 

Cliënttevredenheid vastgoed  Kans dat cliënten ontevreden zijn over het vastgoed. Sociaal-

maatschappelijke 

risico’s  

Veiligheidsrisico van het gebouw Onveiligheid voor de cliënten die verblijven of behandeld worden in 

het gebouw 

Investeringsrisico Extra investeringen  in de gebouwkwaliteit worden niet terugverdiend Technologische 

risico’s Risico op slechte uitstraling en sfeer  Slechte uitstraling en sfeer van het gebouw 
Leegstandsrisico door veranderde 

behandelwijze 

Structurele leegstand van een gebouw door veranderde 

behandelwijze 

Stedelijke en maatschappelijke 

inpassing 

Slecht imago van de instelling en cliënten in de samenleving kan 

leiden tot problemen met omwonenden 

Bereikbaarheidsrisico  Slechte bereikbaarheid per OV/auto 

Marktrisico’s 

Alternatieve aanwendbaarheid 

gebouw 

Slechte functionaliteit en interne aanpassingsmogelijkheden van het 

vastgoed door specifieke kenmerken van het gebouw voor bepaalde 

doelgroep. 

 
Tabel 8.1 Referentielijst met geïdentificeerde risico’s 

 
Bij het uitvoeren van de test van het instrument op de vastgoedportefeuille van Emergis bleek dat het 

instrument voldoende onderscheidend vermogen biedt om de risico’s en de risicovolle objecten in de 

portefeuille in één oogopslag inzichtelijk te maken. De gehuurde objecten laten een duidelijk lagere 

risicoscore zien dan de objecten in eigendom, wat deels veroorzaakt wordt doordat de risico’s zijn 

geïdentificeerd op objectniveau en vanuit eigenaarperspectief. De risico’s voor gehuurde objecten 

bevinden zich namelijk onder andere op organisatieniveau, waarbij rekening gehouden moet worden met 

het verrekenen van het economisch risico op de lange termijn door beleggers en het afwegingskader voor 

de keuze om het pand in eigendom te houden of te huren.  

 

Tijdens de interviews en de test bleek dat er behoefte is aan het inzichtelijk maken van de risico’s op 

vastgoedgebied. Zorginstellingen zijn nog zoekende en geconcludeerd kan worden dat dit instrument een 

aanvulling is in het proces voor GGZ-instellingen om grip te krijgen op hun vastgoedportefeuille. Wanneer 
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de referentielijst en benchmark uitgebreid worden, nemen de waarde en betrouwbaarheid van het 

instrument nog toe en wordt het instrument waardevoller in het gebruik. De kracht van het instrument ligt 

in het vergelijken van objecten binnen de instellingen en op termijn wellicht ook in het vergelijken van 

instellingen. Wanneer een benchmark opgebouwd kan worden van de scores van verschillende GGZ-

instellingen biedt het instrument meer inzicht in de prestaties van de onderzochte GGZ-instelling, 

waardoor de score in breder perspectief kan worden geplaatst.   

 

Wat te doen als GGZ-instelling? 

Het nieuwe speelveld vraagt om een andere kijk op vastgoed. Een van de eerste stappen hierin is het 

verkrijgen van grip op de vastgoedportefeuille, waarbij het inzichtelijk maken van de risico’s essentieel is. 

Met behulp van dit risicomanagement-instrument worden de grootste risico’s in de portefeuille en de 

meest risicovolle objecten inzichtelijk gemaakt.  Op basis van de risicoscores kunnen responsstrategieën 

gekoppeld worden aan de objecten en risico’s. Deze responsstrategieën per object/risico zijn niets 

doen/accepteren, aanpassingen doen/reduceren, afstoten/overdragen en sloop en nieuwbouw/vermijden. 

Het toekennen van de respons en de risicobeheersing vindt plaats in een teambijeenkomst om zo het 

risicobewustzijn van het team te vergroten. Het toekennen van een respons en het opstellen van 

beheersmaatregelen per risico is geen enkel probleem. Op basis van alleen de risicoscore kan echter niet 

direct gesteld worden welke respons toegekend moet worden aan een object. Hiervoor zijn meerdere 

analyses nodig van onder andere de financiële staat, de kwaliteit en functionaliteit van het pand. De 

risicoscore van het object vormt echter zeker input voor de portefeuillestrategie en vastgoedstrategie van 

de GGZ-instelling. Het geeft een eerste inzicht in de staat van de objecten, waarbij rekening gehouden is 

met het nieuwe speelveld voor zorginstellingen als gevolg van de gewijzigde wetgeving. Daarnaast geeft 

het richting aan de omslag van traditioneel huisvestingsbeheer naar strategisch vastgoedmanagement in 

de zorg.  

 

§8.2 Aanbevelingen voor het instrument 

Naast resultaten en conclusies kan nog een aantal aanbevelingen worden gedaan voor het verbeteren 

van het instrument.   

• In dit onderzoek heeft een kwalitatieve waardering van de risico’s plaatsgevonden. Een 

aanbeveling is om op de langere termijn een kwantitatieve waardering te doen. Hiervoor moet 

echter de opbrengstenkant in de zorg vastgesteld worden en moeten instellingen cijfers kunnen 

leveren van de objecten gebaseerd op deze nieuwe opbrengstenstructuur. Wanneer dit duidelijk 

is, kunnen de risico’s met behulp van dit instrument gekwantificeerd worden door het gevolg uit te 

drukken in geld, bijvoorbeeld in het effect op de jaaropbrengst van de portefeuille of op het 

rendement van het vastgoed.  

• De focus in dit onderzoek ligt op de GGZ-sector, waarvoor een risicomanagement-instrument 

ontwikkeld is. In de trends en ontwikkelingen is een overlap te zien met de andere sectoren, 

ziekenhuizen, verpleging & verzorging en gehandicaptenzorg, maar in de vastgoedportefeuille 

zijn er ook duidelijke verschillen waarneembaar. In vervolgonderzoek zou een vertaling gemaakt 

kunnen worden van dit instrument naar de andere sectoren.  
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• In dit onderzoek is ervoor gekozen om de risico’s op projectniveau en organisatieniveau niet mee 

te nemen, maar alleen te focussen op risico’s op objectniveau binnen de huidige 

vastgoedportefeuille. Een aanbeveling is om ook de risico’s op de andere niveaus mee te nemen 

in het instrument om zo een completere risico-inventarisatie te kunnen maken.  

• De risicoattitude hoeft niet gelijk te zijn voor alle panden in de vastgoedportefeuille. Bij projecten 

wordt bijvoorbeeld ook een risicoattitude per project bepaald. In vervolgonderzoek kan worden 

gekeken naar de mogelijkheid voor het vaststellen van een risicoattitude per object, afhankelijk 

van bijvoorbeeld het circuit waarbinnen het vastgoed gebruikt wordt, de cliëntgroep of de 

zorgvastgoedcategorie kan het risicoprofiel voor het object verschillen.    

• Een vervolgstap is het beheersen van de risico’s. Dit instrument biedt deze mogelijkheid slechts 

ten dele. Er worden responsmogelijkheden gegeven, die toegepast kunnen worden op de 

risicoscore op portefeuilleniveau. De responsstrategieën kunnen echter nog niet direct toegepast 

worden op de objecten op basis van alleen de risicoscore, omdat meerdere analyses de basis 

vormen voor de strategische afwegingen per object. Het risicomanagement-instrument geeft 

echter wel een handvat voor strategievorming, waarbij de risicobeheersing in de 

implementatiefase nog extra aandacht behoeft. 

 

§8.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Naast resultaten en conclusies kan nog een aantal aanbevelingen worden gedaan voor eventueel 

vervolgonderzoek.  

• Op de langere termijn kunnen de risico’s kwantitatief gewaardeerd worden door complexere 

methoden te gebruiken, zodat risico’s direct in een getal uit te drukken zijn en de waardering niet 

plaatsvindt op basis van de inschatting van experts. Hiervoor is echter aanvullend onderzoek 

nodig naar geschikte technieken om de risico’s te kwantificeren. 

• De risico-identificatie is gedaan vanuit de zorgaanbieder als eigenaar van het pand. In de test 

werd zichtbaar dat de gehuurde objecten duidelijk lager scoren dan de objecten in eigendom op 

de opgestelde lijst met risico’s vanuit eigenaarperspectief. In vervolgonderzoek kan de 

volledigheid van de lijst met geïdentificeerde risico’s onderzocht worden voor de huurobjecten. 

Wellicht zijn er in deze eigendomssituatie nog andere risico’s op andere niveaus dan het 

objectniveau die een rol spelen binnen de vastgoedportefeuille.  

• Daarnaast kan het interessant zijn om onderzoek te doen naar het evenwicht tussen huur en 

eigendom in de vastgoedportefeuille van GGZ-instellingen. In hoofdstuk zeven werd aangegeven 

dat beleggers het economisch risico van specifieke panden afdekken met een langere looptijd 

van het huurcontract of een hogere huurprijs. Voor een goede vergelijking tussen huur en 

eigendom moeten de risico’s voor gehuurde panden aanvullend inzichtelijk worden gemaakt, 

zodat een beter afwegingskader ontstaat op basis waarvan uitspraken gedaan kunnen worden 

over welke gebouwen in de vastgoedportefeuille van GGZ-instellingen het beste in eigendom 

kunnen worden gehouden en welke panden het beste gehuurd kunnen worden. 
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Bijlage 1 Afkortingen 

 

AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 

CBZ  College Bouw Zorginstellingen, beter bekend als Bouwcollege 

COSO  Committee of Sponsoring Orginizations of the Treadway Commission 

DBC  DiagnoseBehandelingCombinatie 

GGZ  Geestelijke GezondheidsZorg 

ICT  Informatie- en CommunicatieTechnologie 

NHC  Normatieve HuisvestingsComponent 

NZa  Nederlandse Zorgautoriteit 

PEST analyse van Politiek, Economisch, Sociaal-cultureel & demografisch en Technologische 

ontwikkelingen 

RIAGG Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 

RVZ  Raad voor de Volksgezondheid & Zorg 

TBS  Ter Beschikking Stelling 

VWS  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WMG  Wet Marktordening Gezondheidszorg 

WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WTG  Wet Tarieven Gezondheidszorg 

WTZi  Wet Toelating Zorginstellingen 

WVZ  Wet ZiekenhuisVoorzieningen 

ZVW  ZorgVerzekeringsWet 

ZZP  ZorgZwaartePakket 
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Bijlage 2 Technieken voor risico-identificatie 

 

In deze bijlage wordt een omschrijving gegeven van  risico-identificatietechnieken naar Goossens (2007).  

 

1. Oorzaak / gevolg diagram 

Een oorzaak/ gevolg diagram is een 

schematische weergave van de oorzaken en 

de gevolgen van een risico, waarin zichtbaar 

wordt gemaakt hoe een risico kan ontstaan en 

tot welke gevolgen het kan leiden (zie figuur 1). 

Voor elk risico dat in kaart is gebracht, worden 

de oorzaken en de gevolgen geanalyseerd en 

in het oorzaak / gevolgdiagram geplaatst [Well-

Stam, 2003]. 

 

 
Figuur 1 Oorzaak/gevolgdiagram 

 

2. Gebeurtenissenboom 

Een gebeurtenissenboom is een hulpmiddel bij 

het analyseren van de gevolgen van een 

bepaald risico (zie figuur 2). Het risico wordt in 

dit geval de begingebeurtenis genoemd. Een 

gebeurtenissenboom laat zien hoe deze 

begingebeurtenis in combinatie met het al dan 

niet optreden van volggebeurtenissen tot 

bepaalde gevolgen kan leiden. Het opstellen 

van een gebeurtenissenboom is met name 

zinvol als meer inzicht in de gevolgen van één 

of meerdere risico’s gewenst is [Well-Stam, 

2003]. 
 

Figuur 2 Gebeurtenissenboom 

 

3. Foutenboom 

Een foutenboom is een schematische 

weergave van oorzaken die tot een bepaald 

risico kunnen leiden (zie figuur 3). Het doel van 

de foutenboom is het identificeren van de 

oorzaken die kunnen leiden tot het risico. Het 

risico staat bovenaan in de foutenboom. Het 

opstellen van een foutenboom is met name 

zinvol als meer inzicht is gewenst in de 

oorzaken van één of meer risico’s [Well-Stam, 

2003]. 

 

 
 

Figuur 3 Foutenboom 
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4. Invloedsdiagram 

Een invloedsdiagram is een schematische 

weergave van de factoren die van invloed zijn 

op de beheersaspecten van een project (zie 

figuur 4). Deze invloedsfactoren kunnen 

gebeurtenissen of beslissingen zijn. Hun 

onderlinge relatie wordt aangeduid door middel 

van pijlen. Op deze wijze kan een complex 

systeem worden beschreven op een relatief 

compacte manier. Een belangrijk verschil met 

bovenstaande drie diagramtechnieken is dat de 

invloedsfactoren neutraal worden 

geformuleerd, waardoor in het diagram in het 

midden wordt gelaten of die zich positief dan 

wel negatief gaan ontwikkelen. Er staan in dit 

diagram dus geen echte risico’s [Well-Stam, 

2003]. 

 

Figuur 4 Invloedsdiagram 

 

5. Risicochecklist 

Een checklist is een lijst van risico’s die wordt opgesteld op basis van kennis en ervaring met voorgaande 

projecten en die bij de risico-identificatie van een nieuw project gebruikt kan worden. Het is een 

eenvoudige, snelle en goedkope techniek die toegepast kan worden. Het gevaar bij dit hulpmiddel is 

echter dat specifieke risico’s van een nieuw project over het hoofd worden gezien (Gehner, 2003). 

 

6. Projectomgevingskaart. 

De projectomgevingskaart bestaat uit het totaal 

van actoren en factoren dat een rol speelt bij 

de ontwikkeling van een project (zie figuur 5). 

Dit hulpmiddel leidt niet direct tot een lijst van 

risico’s, maar doordat de invloed van de 

projectomgeving onderkend wordt, wordt de 

eerste stap gezet in het 

risicobewustwordingsproces [Gehner, 2003]. 
 

Figuur 5 Projectomgevingskaart 
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7. Failure mode and effect analysis 

Deze methodiek heeft als doel alle te voorziene 

ongewenste gebeurtenissen in kaart te 

brengen. Dit wordt bereikt door het 

ontwikkelingsproces te beschrijven in 

functionaliteiten (zie figuur 6). Een 

functionaliteit is bijvoorbeeld: “De 

communicatie tussen de gemeente en de 

ondernemers verloopt soepel en doelmatig”. 

Vervolgens moeten de functionaliteiten 

gecombineerd worden met gidswoorden zoals:  

niet, meer, minder, evenals, gedeeltelijken 

dergelijke. Indien dit hulpmiddel niet zeer  Figuur 6 Failure mode and effect analysis 

zorgvuldig gebruikt wordt, zal de complexiteit van het ontwikkelingsproces tot een gebrek aan overzicht 

leiden en kunnen risico’s over het hoofd worden gezien [Gehner, 2003]. 

 

8. Bronmatrix 

Met behulp van een bronmatrix worden de 

risico’s van een project geanalyseerd door het 

project vanuit verschillende invalshoeken te 

bekijken (zie figuur 7). Op de horizontale as 

komen de gezichtspunten te staan die risico’s 

veroorzaken. Er zijn drie gezichtspunten 

mogelijk: 

• Aspecten (zoals organisatorisch, 

technisch, procedureel e.d.) 

• Belanghebbenden of actoren 

• Combinatie van beiden 

 
Figuur 7 Bronmatrix 

 

Op de verticale as worden de deelresultaten van het project weergegeven waarop risico’s effect hebben. 

De manier van indeling is hierbij afhankelijk van het doel. De volgende twee manieren van indelen zijn 

mogelijk: 

• Activiteiten: met als doel het identificeren van risico’s die leiden tot tijdsoverschrijdingen. 

• Begrotingsposten: met als doel het identificeren van risico’s die leiden tot kostenoverschrijding en 

opbrengsttegenvallers. 

Op deze wijze kunnen de risico’s op gestructureerde wijze worden geïdentificeerd. Het is echter zeer 

complex om een volledig schema van alle gezichtspunten en activiteiten te maken. Voor het definiëren 

van de risico’s wordt een bronmatrix toegepast waarin een relatie wordt gelegd tussen de activiteiten en 

de actoren / factoren van een project. [Gehner, 2003]. 
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9. Simulaties 

Simulaties zijn zeer zinvol wanneer een organisatie geen enkele ervaring heeft met een bepaald type 

project en er geen experts beschikbaar zijn. In een simulatie wordt de uitvoering van het project 

nagebootst in een natuurgetrouwe projectomgeving. Alle betrokken zijn vertegenwoordigd en iedereen 

speelt de simulatie alsof het “real life” betreft. Nadeel is echter het tijdrovende karakter van dit hulpmiddel 

[Gevers & Hendriks, 2001]. 

 

10. Assumption analyses 

In de definitiefase van een project zijn vele aspecten van een projectplanning onzeker. Er worden 

meerdere aannames gemaakt waarop voortgangsbeslissingen worden gemaakt. Deze aannames kunnen 

gebruikt worden bij het identificeren van de risico’s in de projectplanning [Akintola, 2001]. 

 

11. Risicomanagement database 

Een database kan informatie bevatten, zoals checklists, beslissingsdocumenten en dergelijke. Door 

gebruik te maken van deze gegevens kan er voordeel behaald worden voor een nieuw project [Akintola, 

2001]. 

 

12. Dataverzamelingstechnieken 

Enkele dataverzamelingstechnieken worden hieronder kort toegelicht: 

• Brainstorming (workshop sessies): Vaak gebeurd dis in de vorm van een workshop 

risicomanagement, waarbij alle denkbare risico’s op tafel kunnen komen. Brainstorming is alleen 

zinnig als alle betrokken partijen aanwezig zijn, die alle relevantie informatie vooraf bezitten. Ook 

moet er een openlijke sfeer zijn, zodat iedereen vrijuit kan praten [Well-Stam, 2003] 

• Expertsessies: bij deze sessie zijn externe deskundige aanwezig zijn om samen met de direct 

betrokkenen adviezen uit te wisselen. Dis is vooral bruikbaar als de laatstgenoemden minder 

ervaring hebben met dit projecttype [Well-Stam, 2003]. 

• Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) analyse: deze analyse van de 

projectomgeving resulteert in sterkten, zwakten, mogelijkheden en bedreigingen die er zijn binnen 

een project, waardoor inzicht ontstaat in de mogelijke risico’s van dat project. [Project 

Management Body of Knowledge, 2000]. 
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Bijlage 3 Technieken voor risicowaardering 

 

In deze bijlage wordt een omschrijving gegeven van risicowaarderingstechnieken naar Goossens (2007).  

 

1. Kwadrantenmodel 

In een kwadrantenmodel wordt de kans op de horizontale as en het effect op de verticale uiteengezet. 

Het model bevat vier kwadranten (zie figuur 8). 

• Kwadrant 1: Lage kans en laag effect (Kittens): deze risico’s zijn veelal acceptabel en kosten 

kunnen bespaard worden door geen extra beheersmaatregelen te implementeren. Monitoring van 

deze risico’s is wel van belang. 

• Kwadrant 2: Hoge kans en laag effect (Puppies): indien mogelijk moet de kans worden 

gereduceerd. Bovendien moet worden onderzocht of de kosten van een effectreductie opwegen 

tegen het effect zonder beheersmaatregel. 

• Kwadrant 3: Lage kans en hoog effect (Alligators): ondanks het feit dat de kans klein is dat het 

risico optreedt, moeten zeker de risico’s met een onacceptabel effect beheerst worden door 

effectreductie of overdracht. 

• Kwadrant 4: Hoge kans en hoog effect (Tigers): beheersing is noodzakelijk door het risico te 

vermijden, te reduceren of over te dragen. 

 
Deze kwadranten zijn niet noodzakelijkerwijs aan elkaar 

gelijk, maar worden bepaald door de risicoattitude van de 

besluitvormer. Indien een besluitvormer risicomijdend is, 

zullen weinig risico’s acceptabel zijn, zodat kwadrant 1 klein 

zal zijn en kwadrant 4 groot. Aangezien de kans en effect een 

andere schaalverdeling hebben, kunnen de scheidingen 

tussen de kwadranten bovendien onafhankelijk van elkaar 

verschuiven. Het effect wordt uitgedrukt in een procentuele 

wijzigingen van het rendement indien een risico optreedt. De 

kans kan bijvoorbeeld worden gekwantificeerd in de verdeling 

[Gehner, 2003]. 

 
 

Figuur 8 Kwadrantenmodel 

 
 
2. Risk Premium 

Deze methode bestaat uit het toekennen van een post onvoorzien aan de begroting. Er wordt rekening 

gehouden met tegenvallende kosten en opbrengsten door een bedrag te reserveren voor onvoorziene 

omstandigheden zonder dat de risico’s van een project expliciet worden geïdentificeerd. De hoogte van 

de post onvoorzien is meestal een standaard percentage van een groep kostenposten en wordt bepaald 

door ervaringskennis en de risicoattitude van de besluitvormer. Het voordeel van deze techniek is de 

geringe complexiteit: de benodigde hoeveelheid informatie is zeer gering en de toepassing vindt plaats 

binnen de normale begrotingsmethodiek. De subjectiviteit van de techniek is echter groot [Gehner, 2003]. 
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3. Risk Adjusted Discount Rate (RADR) 

Het principe van de RADR is het vergroten van de 

kans op het gewenste resultaat door de kosten en 

opbrengsten van een project te verdisconteren met 

een rendement waarin aan het risico gerelateerd 

percentage is opgenomen. Het rendement (RADR)  

 

Figuur 9 Risk Adjusted Discount Rate 

wordt bepaald met de genoemde formule (zie figuur 9). Het risicovrije rendement (RF) is een vergoeding 

voor het beslag op vermogen gedurende een bepaalde tijd, bij afwezigheid van risico. Dit rendement 

komt overeen met het rendement van een vrijwel risicoloze belegging, zoals een staatsobligatie of 

spaarrekening. De normale toeslag (AR1) is een percentage dat de ondernemer opneemt voor de 

verdiscontering van de risico’s die inherent zijn aan elk project binnen een onderneming. De extra 

risicotoeslag (AR2) wordt toegekend aan de RDR ter compensatie van risico’s die specifiek zijn voor een 

bepaald project. De AR2 kan vastgesteld worden per kostenpost of opbrengstenstroom, zodat 

verschillende, unieke RADR’s moeten worden toegepast bij de berekening van de NCW (zie nummer 12). 

Bij een beoogde toename van risico hebben de AR1 en de AR2 een positieve waarde voor de 

verdiscontering van de opbrengsten. De contante waarde van de opbrengsten neem af, waardoor het 

project minder aantrekkelijk wordt. Deze techniek kan eenvoudig worden toegepast bij de berekening van 

de NCW. Het nadeel van deze techniek is echter dat er geen systematische methode bestaat om de 

waarden van drie variabelen (RF, AR1, AR2) te bepalen. De mate van subjectiviteit van de RADR is 

hierdoor zeer groot. Tevens is de techniek tijdrovend, aangezien er per kosten- en opbrengstenpost een 

waarde moet worden toegekend. Bovendien kan er geen onderscheid worde gemaakt tussen de toeslag 

voor extra risico op basis van de attitude van de projectontwikkelaar en die op basis van objectieve 

blootstelling aan risico’s [Gehner, 2003]. 

 

4. Certainty Equivalent Technique 

Dit is een techniek die vergelijkbaar is met de RADR. Bij deze techniek worden de geldstromen echter 

niet gecompenseerd voor risico door middel van het discontopercentage, maar door de kosten en 

opbrengsten te vermenigvuldigen met een certainty equivalent factor (CEF). Ook voor deze methode 

geldt dat het moeilijk is onderscheid te maken tussen een toeslag voor de risicoattitude en het risico-

effect. Bovendien is er zeer veel data nodig om de CEF te bepalen, aangezien er kosten- en 

opbrengstenpost afzonderlijk een waarde moet worden toegekend [Gehner, 2003]. 

 

5. Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) 

RAROC wordt nog vooral toegepast in de financiële wereld, bijvoorbeeld de levensverzekering 

maatschappijen. Binnen de vastgoedwereld is toepassing van RAROC ook mogelijk, omdat ook hier 

sprake is van verschillende risico’s waaraan een project of projectportefeuille bloot staat. Met RAROC 

wordt het jaarresultaat gecorrigeerd voor een verwacht verlies in verband met de risico’s waaraan het 

project bloot staat. Deze zogenaamde Risk adjusted return wordt vervolgens gedeeld door het 

economisch kapitaal dat aangehouden dient te worden om toekomstige tegenvallers op te kunnen 

vangen. Het economisch kapitaal wordt vastgesteld door voor de geïdentificeerde risico’s het maximale 

verlies te berekenen [Janssen, 2002]. 
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6. Gevoeligheidsanalyse 

De gevoeligheidsanalyse berekent het effect op 

het rendement van kosten- of opbrengstenrisico’s 

(zie figuur 10). De meest gebruikte techniek is het 

definiëren van een pessimistische, een verwachte 

en optimistische waarde voor een 

investeringsvariabele. Per invoerwaarde wordt het 

rendement berekend, waarbij de andere variabelen 

gelijk gehouden worden. Op die manier wordt de 

 

 Figuur 10 Gevoeligheidsanalyse 

gevoeligheid van het rendement voor de variatie in deze parameter duidelijk. Deze analyse moet voor de 

onzekere investeringsvariabelen worden uitgevoerd om vast te stellen welke parameters de grootste 

invloed heeft op het projectresultaat en dus het grootste risico vormt. Tevens kan worden nagegaan bij 

welke waarde het minimaal acceptabele rendement wordt behaald.  

 

Het voordeel van een gevoeligheidsanalyse is dat met zeer beperkte informatie in een kort tijdsbestek 

een grote hoeveelheid informatie kan worden verkregen over de significantie van de afzonderlijke 

investeringsvariabelen. Bovendien is het een zeer objectieve techniek: op geen enkele manier komt de 

risicoattitude van de besluitvormer in de methode tot uiting. Er wordt echter geen enkele uitspraak 

gedaan over de waarschijnlijkheid van de invoerwaarden. In de tabel is voor vier variabelen het interne 

rendement (IRR) berekend voor een optimistische, een realistische en een pessimistische waarde, 

waarbij de overige invoervariabelen gelijk zijn gehouden. In de laatste kolom is berekend bij welke 

invoervariabelen de IRR daalt tot 5% [Gehner, 2003]. 

 

7. Scenarioanalyse 

De scenarioanalyse is een complexere toepassing 

van de gevoeligheidsanalyse, waarbij het effect 

van combinaties van variabelen op het rendement 

wordt berekend (zie figuur 11). Een scenario is 

bijvoorbeeld een combinatie van alle 

pessimistische waarden, of en combinatie van  

 

Figuur 11 Scenarioanalyse 

deels verwachte en deels optimistische waarden. Met name als inputvariabelen onderling afhankelijk zijn, 

is de scenarioanalyse een geschikte techniek om vat te krijgen op de mogelijke ontwikkelingen van een 

proces en het projectresultaat. De risicoattitude kan echter een rol gaan spelen bij het opstellen van de 

scenario’s, waardoor de subjectiviteit van de techniek toeneemt. Tevens geldt bij de scenarioanalyse, 

evenals bij de gevoeligheidsanalyse, dat de resultaten niet in de vorm van een kansverdeling worden 

gepresenteerd, De interpretatie van de resultaten vraagt dan ook extra aandacht bij het 

besluitvormingsproces. In de tabel zijn drie scenario’s doorgerekend met vijf variabelen. In het 

realistische scenario zijn alle verwachte waarden ingevoerd, wat leidt tot een verwachte IRR van 13,4%. 

In het optimistische scenario zijn vier van de vijf variabelen positiever ingeschat, waardoor de IRR stijgt 

tot 27%. Het pessimistische scenario leidt tot een daling van de IRR naar 4,1% door hoger kosten, hoger 

inflatie, vertraging van het proces en daling van de huuropbrengsten [Gehner, 2003]. 
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8. Decision analysis 

Het kwantitatief doorrekenen van fouten– en gebeurtenisbomen 

gebeurt als volgt. Allereerst wordt het proces gestructureerd in 

een boom. Vervolgens kunnen per vertakking of deel gebeurtenis 

de afwijkende kosten en/of opbrengsten benoemd worden en kan 

het nieuwe projectresultaat worden berekend. Als derde stap kan 

aan de vertakking ook een kans verdeling toegekend worden. De 

totale kans van de vertakking vanuit een deelgebeurtenis moet 

gelijk zijn aan 1. Op deze manier kunnen de verschillende 

combinaties van deelgebeurtenissen met elkaar worden  

 

Figuur 12 Descision analysis 

vergeleken (zie figuur 12). Een voordeel van deze methode is dat er expliciet rekening mee wordt 

gehouden dat gebeurtenissen van heel veel zaken afhankelijk zijn. Ook wordt er zowel een kans als 

effect toegekend aan een gebeurtenis. Het is echter zo complex om voor het gehele proces een 

gebeurtenisboom op te stellen: er zijn zeer veel activiteiten en de afhankelijkheid van de gebeurtenis is 

niet eenduidig, zodat het bepalen van de totale kans van een bepaalde aaneenschakeling van 

gebeurtenissen niet mogelijk is [Gehner, 2003 en Vermande & Spalburg, 1998]. 

 

9. Expected Monetary Value-method 

De EMV-methode is een techniek waarbij een 

scenarioanalyse wordt gecombineerd met het 

inschatten van de waarschijnlijkheidscomponent 

(zie figuur 13). Voor een aantal kostenposten en/of 

opbrengststromen worden de scenario’s met  

 

Figuur 13 Expected Monetary Value-method 

bijbehorende kansverdeling opgesteld. Per variabele wordt de EMV berekend door de gewogen som van 

de producten van de waarde van de variabelen en de kans te nemen. Met de EMV’s van een of meerdere 

variabelen kan vervolgens de EMV van een project berekend worden. Het voordeel van de EMV-methode 

ten opzichte van een gevoeligheids- of scenarioanalyse is dat er een kansverdeling wordt toegekend. 

Echter, de output waarde van de EMV-methode is een enkelvoudige waarde, waardoor de informatie die 

is geleverd bij de input verloren gaat. De EMV-methode is daardoor zeer geschikt voor het vergelijken 

van alternatieven dan voor het bepalen van het risico van een project [Gehner, 2003].  

 

In de tabel zijn kansen toegekend aan drie scenario’s van de totale bouwkosten en van de 

huuropbrengsten. De sommatie van het project van kans en invoerwaarde van de drie scenario’s levert 

de EMV per variabele op. De EMV van de bouwkosten ligt onder invloed van de kansen op drie 

scenario’s hoger dan de verwachte waarde. De EMV van de huuropbrengsten is nagenoeg gelijk aan de 

verwachte waarde, aangezien de kans op de verwachte waarde zeer groot is [Gehner, 2003]. 
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10. Monte Carlo simulatie 

Bij deze methode worden alle onderkende risicobronnen in het proces kansverdelingen toegekend. 

Vervolgens wordt bepaald hoe deze bronnen doorwerken in het eindresultaat. Kansverdelingen en 

relaties tussen bronnen en effecten worden in een computermodel vertaald. Vervolgens wordt de omvang 

van de risico’s gesimuleerd door het aselect trekken van gebeurtenissen uit de kansverdeling. Zo ontstaat 

een kansverdeling van het eindresultaat. In projecten wordt deze methode gebruikt voor het berekenen 

van de kans van de overschrijding van een raming of de doorlooptijd van het project. Het gebruik van de 

techniek vereist dus een computermodel. Daarnaast is veel informatie nodig: voor een groot aantal 

risicovolle parameters moet een kansverdeling worden opgesteld [Akintola, 2001; Gehner, 2003 en 

Project Management Body Of Knowledge, 2000]. 

 

11. Blackbox-methode 

Bij deze methode wordt niet inhoudelijk gekeken naar de risicobronnen binnen het project, maar worden 

de onzekerheden gebaseerd op de fase waarin het project verkeerd en op de innovatiegraad. Wat er in 

de box zelf, het project, plaatsvindt wordt niet onderzocht. Met deze methode wordt een globale schatting 

gemaakt van de onnauwkeurigheid verkregen. De onzekerheid wordt vertaald in een veiligheidstoeslag 

op de doorlooptijd of de kostenraming. Naarmate een project vroeger in het ontwikkelingsproces verkeert 

en de complexiteit groter is, worden grotere toeslagen gehanteerd. Deze methode sluit grotendeels aan 

bij de Risk Premium [Vermande & Spalburg, 1998]. 

 

12. Netto Contante waarde 

In de vastgoedwereld bestaan verschillende 

maatstaven om te beoordelen of een investering 

financieel-economisch verantwoord is. Om te 

bepalen of het de moeite waard is in een object te 

investeren is het noodzakelijk inzicht te krijgen in 

de toekomstige kasstromen van dat object. Deze 

worden vervolgens contant gemaakt door de 

kasstromen te delen door een bepaald rendement 

(de disconteringsvoet). Dit wordt aangeduid als de 

 

Figuur 14 Netto Contante Waarde 

discounted Cash Flow, oftewel de Netto Contante Waarde (NCW) methode. De formule hiervoor is 

weergegeven in  figuur 14. De rentecomponent dient uitdrukking te geven aan de tijdswaarde van het 

geld (door investeren wordt consumptie uitgesteld) en de inflatie. De netto contante waarde regel geeft 

aan dat het zinvol is om projecten te investeren waarbij de netto contante waarde van de kasstromen 

groter is dan de investering [Tazelaar, 2002]. 

 

13. Reliability Analysis 

Statistische data, met name van negatieve gebeurtenissen de zich in het verleden hebben voorgedaan 

kunnen in grafieken uiteengezet worden. Dit kan gebruikt worden bij het bepalen van kansverdelingen en 

komt de betrouwbaarheid te goede [Akintola, 2001]. 
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14. Utility theory 

De utility theory richt zich op de utiliteit in plaats van het wegen van financiële waarden. In dit model wordt 

verondersteld dat de keuze van een individu tussen twee riskante alternatieven gebaseerd is op het 

verwachte nut van beide. Het verwachte nut van een alternatief is de som van de utiliteiten van de 

mogelijke uitkomsten, waarbij elk alternatief gewogen wordt naar zijn waarschijnlijkheid. Deze theorie 

houdt dus rekening met de risicoattitude van de besluitvormer [Akintola, 2001]. 

 

15. Programma Evaluation Review Technique (PERT) 

Critical Path Method (CPM) is een vorm van 

netwerkplanning, evenals PERT. Deze technieken 

delen het project op in een aantal activiteiten en 

geven de volgtijdelijkheid aan (zie figuur 15). Het 

kritieke pad is de reeks activiteiten waarop 

vertraging direct doorwerkt in de doorlooptijd van 

het hele project. Een activiteit wordt in het netwerk 

weergegeven door een pijl. Een knooppunt is een 

 

 
Figuur 15 Programme Evaluation Review Technique 

gebeurtenis. De tijdsduur wordt naast de pijl weergegeven. Een gestippelde pijl (dummy) heeft een 

tijdsduurnul, maar de pijl geeft wel een volgordeafhankelijkheid weer. CPM bepaalt het kritieke pad 

slechts op basis van de verwachte tijdsduur van alle activiteiten. PERT bepaalt, daarentegen, de tijdsduur 

van alle activiteiten op basis van drie grootheden. Deze zijn de optimistische, de verwachte en de 

pessimistische tijdsduur, die een formule resulteren in de tijdsduur van een activiteit [Akintola, 2001]. 
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Bijlage 4 Strategisch vastgoedmanagement 

In hoofdstuk 4 is de noodzaak tot omschakeling van traditioneel huisvestingsbeheer naar strategisch 

vastgoedmanagement en de noodzaak tot het ontstaan van een bredere kijk op vastgoed besproken. In 

deze bijlage wordt dit vertaald naar concrete strategische ingrepen die in de portefeuille kunnen worden 

gedaan.  

 

Om de meest optimale beslissingen te nemen, moet de vastgoedstrategie gekoppeld worden aan de 

organisatiestrategie. Ramakers (2008) deed onderzoek naar de afstemming tussen vastgoedstrategieën 

en organisatiestrategieën van zorginstellingen. Uit twintig interviews met experts kwamen verschillende 

koppelingen naar voren tussen de twee soorten strategieën, zie figuur 16. Het onderzoek onderstreept 

het belang van de vastgoedstrategieën in de verschillende situaties en bij verschillende 

organisatiestrategieën.  

 

 

Figuur 16 organisatiestrategie versus vastgoedstrategie 

 

Voor de toekomst zijn er verschillende vastgoedscenario’s denkbaar. Het CBZ (2006b) heeft vier 

modelmatige scenario’s beschreven waarin verschillende vastgoedstrategieën tot uitdrukking komen. 

Deze scenario’s zijn: behoudend scenario (gericht op instandhouding), kostenoptimalisatie scenario 

(verlagen kosten en verhogen omzet), klantgericht scenario (klanttevredenheid verhogen en promotie) en 

innovatief scenario (productontwikkeling en marketing). Deze sluiten goed aan bij de conclusies van 

Ramakers (2008), die deze vastgoedstrategieën ook noemt in de conclusie van haar onderzoek. Welk 

vastgoedbeleid wordt gekozen verschilt per instelling. Dit hangt onder meer af van de doelgroep 

waarvoor de voorziening is bestemd, de functies die worden aangeboden, de toekomstvisie van de 

instelling, de cultuur en behandelfilosofie binnen de instelling, de mate waarin economische afwegingen 

prevaleren (winstoogmerk), de risico’s die men wil nemen en marketingoverwegingen die een rol spelen. 

De gevolgen voor het vastgoed betreffen prikkels om efficiënter met vastgoed om te gaan, een 

verandering van de positie van het vastgoed binnen de organisatie en een verandering in vraag naar 

vastgoed en de functie van vastgoed.  
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Kosten én opbrengsten gedurende de gehele levensduur 

Doordat zorginstellingen zelf verantwoordelijk worden voor de totale financiering van hun vastgoed, 

krijgen analysemethoden die de gehele levensduur beschouwen de aandacht. Vaak wordt bij de 

ontwikkeling van nieuwbouw alleen gestuurd op investeringskosten, wat in de praktijk vaak leidt tot 

hogere exploitatiekosten. In deze nieuwe situatie is oog voor de exploitatiekosten van belang, waar nog 

maximaal op ingespeeld kan worden tijdens het begin van het bouwproces. De analysemethode Life 

Cycle Economy (LCE) sluit aan bij de in de zorg bekende methode Life Cycle Costing (LCC), maar 

benadrukt vooral het opbrengstpotentieel van het vastgoed op de lange termijn en daarmee de mate van 

flexibiliteit. [Peters en Timmermans, 2008] Life Cycle Costing daarentegen beschouwt alleen de kosten 

gedurende de gehele levensduur. Juist de mate waarin vastgoed flexibel is en aangepast kan worden 

aan de veranderende eisen en wensen vanuit trends en ontwikkelingen vanuit de wetgeving en 

maatschappij heeft grote effecten op de levensduur van een gebouw.  

 

Specificiteit, flexibiliteit en courantheid 

De huidige gebouwen van de GGZ-instellingen worden gekenmerkt door de incourantheid, specificiteit in 

combinatie met snelle functionele veroudering en de boekwaarde ten opzichte van marktwaarde, die voor 

problemen zorgen. Voor elke doelgroep werd vastgoed ontwikkeld dat zeer specifiek geschikt gemaakt 

werd. Er is hierin wel een tweedeling zichtbaar tussen vastgoed voor intramurale en extramurale 

behandeling. Aan het vastgoed voor extramurale behandeling worden namelijk minder specifieke eisen 

gesteld, waardoor dit vastgoed ook minder specifieke kenmerken heeft en dus couranter is. In 

tegenstelling tot ziekenhuizen kennen GGZ-instellingen geen zeer specifieke ruimten als operatiekamers, 

oftewel de ‘hot floor’ categorie in de schillenbenadering met zeer specifieke eisen aan het vastgoed. De 

bouw wijkt echter wel in meer of mindere mate af van reguliere gebouwen. Daarom is er ook voor de 

GGZ-instellingen een schillenbenadering gemaakt, waarin de onderverdeling naar de functies wonen, 

activiteiten en kantoren aangehouden wordt. De eisen op het gebied van specificiteit, flexibiliteit en 

courantheid verschillen per categorie, zoals blijkt uit figuur 17. [CBZ, 2005a]  
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Figuur17 Schillenbenadering GGZ-vastgoed 



RISICOMANAGEMENT EN ZORGVASTGOED 

 

I.H. GOTINK 

 

97 

Verondersteld wordt dat vooral bij kantoorachtige functies de organisatie moet kunnen groeien en 

krimpen. Een combinatie van interne en externe flexibiliteit kan worden gerealiseerd door bij de bouw van 

de voorziening een relatief groot oppervlak aan verhuurbare ruimten op te nemen. Hiermee wordt, zonder 

dat dit op de exploitatie drukt, in feite flink wat uitbreidingsflexibiliteit ingebouwd. De driedeling in functies 

vormt (afhankelijk van de doelgroep) de basis waaruit een voorziening moet bestaan en alle drie de 

functies kunnen als zogenaamde ‘core’ functies worden bestempeld. Daarnaast wordt de aanpasbaarheid 

van de huidige voorraad van belang wanneer de nieuwe wetgeving van kracht wordt. De productie kan 

dan namelijk fluctueren waardoor leegstand kan ontstaan. Wanneer gebouwen minder specifiek zijn en 

gemakkelijker alternatief aan te wenden zijn, kan ingespeeld worden op deze fluctuaties.   

 

Boekwaarde versus marktwaarde 

Om te kunnen spreken van eerlijke concurrentie op het gebied van kapitaallasten, moet er een gelijk 

speelveld zijn voor alle partijen. De grote vraag is alleen; is er werkelijk sprake van een gelijk speelveld? 

Een van de gevolgen van de wetswijzigingen voor het vastgoed die de Raad voor de Volksgezondheid 

onderstreept is: Als de bezittingen van de instelling te hoog op de balans staan, dan heeft de instelling 

een boekwaardeprobleem bij de introductie van marktwerking met integrale bekostiging. Het 

boekwaardeprobleem is grotendeels veroorzaakt doordat in het oude systeem afgeschreven werd op 

basis van historische kosten. Nieuwbouw kende een verplichte historische afschrijvingstermijn van 50 

jaar, terwijl de gemiddelde functionele levensduur slechts 33 jaar is volgens het Bouwcollege (2006a). Op 

deze manier werd een latent boekwaarde probleem geïntroduceerd, omdat alweer werd overgegaan op 

nieuwbouw voordat het gebouw compleet was afgeschreven. 

 

De verschillen in boekwaarde leiden waarschijnlijk tot ongelijkheid en concurrentievoordelen door de 

invoering van marktwerking, die afhankelijk zijn van het instapmoment. Instellingen met kwalitatief goede 

gebouwen met een lage boekwaarde hebben een concurrentievoordeel ten opzichte van instellingen die 

nog een boekwaarde van 40 jaar te gaan hebben, zie figuur 18. De opbrengsten van verkoop van grond 

of een locatie kunnen in het nieuwe systeem aangewend worden voor het oplossen van het 

boekwaardeprobleem, terwijl deze opbrengsten in het oude systeem terugvloeiden naar de Staat. Deze 

optie biedt ook mogelijkheden om de vermogenspositie te versterken, wat leidt tot een ander 

concurrentievoordeel. Alleen zorginstellingen met een fors eigen vermogen mogen zich namelijk 

aansluiten bij het waarborgfonds, wat leidt tot gunstigere voorwaarden bij het lenen van geld bij banken.  

 

 

Figuur 18 Opbouw reserve middels NHC versus bij grote boekwaarde [Van Pieterson, 2009] 
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Eigendom versus uitbesteding 

In de oude situatie bestond de voorkeur om de huisvesting in eigendom te realiseren, maar de laatste 

jaren wint huur steeds meer terrein vanwege de toename van kleinschalige initiatieven Er zijn 

verschillende argumenten waarom een GGZ-instelling haar vastgoed in eigen beheer moet houden of 

juist moet afstoten. Argumenten voor het afstoten van het vastgoed zijn het vergroten van de solvabiliteit, 

zodat kapitaal vrij komt om te investeren of de balans te verbeteren en het gebrek aan vastgoedkennis bij 

zorginstellingen, waardoor het beheer professioneler afgewikkeld kan worden en de risico’s verminderd 

kunnen worden door te huren. De GGZ-instelling kan zich dan gaan richten op haar core-business; het 

verlenen van psychische zorg. Huur biedt een grotere financiële flexibiliteit, waardoor beter op de 

zorgvraag ingespeeld kan worden. De zorgproductie kan namelijk fluctueren, waardoor uitbreidbaarheid 

en afstootbaarheid op korte termijn noodzakelijk worden. Een argument om het vastgoed in eigendom te 

houden is het feit dat er slechts één keer een balansverbetering mogelijk is bij verkoop. Daarnaast is het 

vastgoed belangrijk voor de bedrijfsprocessen in de zorg, waardoor het belangrijk is om invloed op het 

vastgoed te kunnen uitoefenen. Het vastgoed moet zich kunnen aanpassen aan de dynamiek van de 

zorg, waardoor er regelmatig functionele aanpassingen verricht dienen te worden. Daarnaast vermoedt 

het Bouwcollege dat er met het primaire proces, het leveren van zorg, weinig te verdienen valt. 

 

De vraag of huidig vastgoed in eigendom moet worden gehouden of afgestoten kan worden, hangt af van 

het feit of het courant vastgoed betreft dat gewild is bij investeerders en of het vastgoed een strategische 

positie inneemt binnen het zorgproces. Afhankelijk daarvan kunnen verschillende strategieën toegepast 

worden, zie figuur 19. De instellingsterreinen bieden diverse mogelijkheden voor zorginstellingen 

vanwege de goede ligging en ontwikkelingsmogelijkheden. De gebouwen die erop staan zijn echter vaak 

specifiek, incourant en verouderd waardoor herontwikkeling lastig is.  

 

 

 Strategisch Niet strategisch 

Courant  - In eigendom behouden 

- Mogelijke commerciële exploitatie  

- Commercieel benutten 

- Afstoten overwegen 

 

Niet courant  - In eigendom behouden - Zoeken naar 

herontwikkelingsmogelijkheden  

 

Figuur 19 Afwegingskader eigendomssituatie 
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Bijlage 5 Interviews tijdens literatuurstudie 

Tijdens de literatuurstudie zijn enkele verkennende interviews gehouden met een medewerker van GGZ 

Eindhoven over het werkveld van de GGZ en het instellingsterrein. Daarnaast is een interview gehouden 

met een beleidsmedewerker van GGZ Nederland over het speelveld van de GGZ in het algemeen en 

tenslotte is er een interview gehouden met de Bank Nederlandse Gemeenten over de financiering van 

zorgvastgoed. Van alle interviews wordt een korte uitwerking gegeven in deze bijlage. 

 

Interview Jack van de Kruijs  

Jack van de Kruijs is directeur van Stichting de Boei. Deze stichting regelt de activiteitenbegeleiding van 

GGZ Eindhoven. Tijdens het interview is een rondleiding gegeven over het instellingsterrein en is het 

werkveld van de GGZ verkend.  

 

Speelveld: 

- Onder Paar kabinet sprake van weelde in budget. Wispelturig overheidsbeleid waardoor lange 

termijn denken niet werd bevorderd.  

- Marktwerking, vooral besparen op kosten, HKZ kwaliteitsprogramma. In jaren ’80 in de VS al 

aangetoond dat marktwerking in de zorg niet werkt. De overheid schiet door op het moment. Wel 

eisen aan marktwerking en innovatie, maar vervolgens wordt er weer flink bezuinigd zodat er 

geen budget is voor innovatie en de mankracht die nodig is om dit te realiseren.  

- Zorg op maat 

 

Instellingsterrein: 

- 1900 oude statige gebouwen, veel onderhoud nodig, wel uitstraling, voldoen niet meer aan 

comforteisen. Herbestemming tot bijvoorbeeld activiteitenruimte. 

- 1960 glazen gevels met staal, binnenklimaat erg slecht, sloop 

- 1980 kleinschaligere woonvoorzieningen, groepen van 4-6 personen, 2persoonskamers worden 

omgebouwd tot 1persoons.  

- Forensisch bv heel sterk voor 1 doelgroep ontwikkeld, veel beveiliging, staat nu leeg vanwege 

veranderde eis in strafzaken.  

- Vastgoed moet proces ondersteunen, bv in geval van activiteiten voldoen oude gebouwen die 

door bewoners zelf opgeknapt worden. Zet cliënten in bij onderhoudsproces, zorg dat ze een 

dagbesteding hebben. BV in TBS werden cliënten verplicht aan het werk gezet, veel minder 

incidenten dan nu. Nu hebben ze geen daginvulling meer. Voorzieningen op het terrein 

ontworpen, maar verlof nodig om er gebruik van te maken 

 

Verandering in behandelwijze: 

- Er ontstaan steeds meer centrale programma’s voor bepaalde stoornis op basis van 

wetenschappelijk bewijs, bv. Psychose, ouderen en autisme 
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- Keuze van cliënten wordt in de praktijk vaak niet gedaan. Crisisopvang laat geen mogelijkheden 

voor keuze, zorgkantoren hebben hierin dus ook geen sturende rol. Afstand bepaald en cliënt 

vaak niet in staat om zelf inhoudelijk een vergelijking van aanbieders te doen op kwaliteit.  

- Cliënten beter geïnformeerd door internet, probleem bij psychische zorg is echter dat het 

probleem niet altijd is wat het lijkt, waardoor zelf diagnose stellen lastig is 

 

Introductie van DBC’s en ZZP’s: 

- Cliënten hebben tijd, aandacht en nabijheid nodig, lastig te vangen in DBC. Beroep kan niet meer 

goed uitgeoefend worden, hoge administratieve last 

- DBC of ZZP niet afhankelijk van aard stoornis, altijd eerst DBC. DBC voor alle behandelingen van 

ambulant tot verblijf van maximaal een jaar, daarna ZZP. Langdurige ambulante behandeling, bv 

zo’n vier jaar voor depressie, blijft DBC  

- ZZP lager dan DBC doordat deel behandeling kleiner is, langdurige stoornissen waarbij kans op  

herstel kleiner is 

- Dagbesteding losgeknipt van behandeling, het wordt apart georganiseerd en gefinancierd, zodat 

er nog budget overblijft voor dagbesteding. 

 

Ontwikkelingen in de GGZ: 

- Grenzen met andere disciplines vervagen door toename samenwerking met eerstelijnszorg 

- Opkomst gespecialiseerde centra die zich richten op de eenvoudige behandelingen, bv psyQ. 

Formulier op internet is basis voor intake.  

- Aanbod GGZ dus ingedikt, de zwaardere gevallen blijven over 

 

Vermaatschappelijking: 

- Deel van het aanbod wordt in de maatschappij gerealiseerd, bv bij winkelcentrum Woensel voor 

ouderen. Een deel van de cliënten zal echter op instellingsterrein achterblijven, want niet 

iedereen kan ik de maatschappij geplaatst worden. 

- Bezuinigingen op personeel leiden ertoe dat cliënten wel in de maatschappij wonen, maar er niet 

aan deel kunnen nemen. Minder goed gekwalificeerd personeel, goedkope jonge krachten 

vervangen de mensen met ervaring. 

- Vermaatschappelijking kan leiden tot problemen in de wijk, want bewoners associëren komst 

GGZ gelijk met zware incidenten uit het nieuws.   
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Telefonisch interview Margreet Vroomen  

Margreet Vroomen is beleidsmedewerker bij GGZ Nederland (brancheorganisatie voor GGZ-instellingen) 

en houdt zich bezig met beleid binnen de geestelijke gezondheidszorg, maar minder met inhoud op 

vastgoedgebied. GGZ Nederland adviseert haar leden hoe ze om moeten gaan met de nieuwe wetgeving 

en signaleert problemen gedacht vanuit zorg en financiën.  

 

Risicomanagement bekijken vanuit: 

- kwaliteit 

- financiën in termen van verlies 

- strategisch. Hoe moet het vastgoed op de lange termijn geëxploiteerd worden? 

 

Bij de veranderingen in wetgeving draait het om: 

- alternatieve aanwendbaarheid, eventueel een tariefverschil afhankelijk van mogelijkheden om 

aan te passen of te verkopen bij leegstand) 

- zorgverzekeraars krijgen steeds meer vrijheid, waardoor de productie schommelt 

- (brand)veiligheid en achterstallig onderhoud 

- Cliëntkwaliteit en veiligheid 

- Locatie (op instellingsterrein of in de samenleving), bereikbaarheid locatie voor cliënten (cliënten 

zorg met verblijf vaak geen auto) 

 

Invalshoeken voor risico’s: Financieel, Zorginkoop, Publicitair (imago en veiligheid) en 

Cliënttevredenheid. 
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Telefonisch interview Rob Schreppers Bank Nederlandse Gemeenten 

Rob Schreppers werkt bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Hij is gespecialiseerd in de sector zorg en 

beoordeelt de financieringsaanvragen van zorginstellingen. De vragen die centraal staan in dit interview 

zijn: Waarop worden zorginstellingen beoordeeld wanneer zij financiering aan willen trekken voor hun 

vastgoed? Welke eisen aan en risico’s van zorgvastgoed worden onderscheiden door BNG? 

 

In principe wordt zorgvastgoed op dezelfde manier beoordeeld als regulier vastgoed. De vaak gehoorde 

klacht dat zorginstellingen zwaarder beoordeeld worden dan andere sectoren gaat dus niet op. In de 

oude situatie kregen zij juist een voorkeursbehandeling, doordat ze geld konden lenen via het 

waarborgfonds van de overheid en geen risico’s liepen op hun vastgoedportefeuille. Over het algemeen 

is de visievorming bij zorginstellingen echter vaak nog beperkt. 

 

Het doel van de bank is het terugkrijgen van het geld. Om meer zekerheden te verkrijgen worden 

businessplannen op de volgende aspecten beoordeeld: 

- primair: Hoe zit de klant in elkaar?, track record, gevoel dat de bankier heeft bij het management 

en rapportages 

- marktonderzoek: voor wie ga je ontwikkelen, bandbreedtes aangeven, waarin onderscheid men 

zich van de concurrentie? Ligt er een sterke businesscase? 

- In gesprek met de klant. Kan er kleiner en flexibeler gebouwd worden?, Benchmarken t.o.v. 

concurrentie, zijn er tussenstappen in de bouwen? Alternatieve aanwendbaarheid. 

 

Samenvattend: 

Is de markt goed? 

Vastgoed goed? 

Goede Bouwer? 

Scenario’s om risico’s in te schatten 

Meerjarenprognose 

 

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector stelt voorwaarden aan een goed businessplan: 

Goed management 

Goed verhaal 

Goede operationele resultaten binnen het bedrijf 

Gaat vaak fout op bovenstaande en solvabiliteit 

Op basis hiervan wordt beoordeeld of de lening geborgd wordt door het Waarborgfonds voor de 

Zorgsector.  
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Bijlage 6 Interviews risicomanagement 

 

Voor de opzet van het risicomanagement-instrument zijn interviews gehouden met Bas van Gompel en 

Jimme Keizer. De uitwerking van deze interviews is te vinden in deze bijlage.  

 

Interview Bas van Gompel  

Vanuit ADMS heeft Bas van Gompel onderzoek gedaan naar risicomanagement bij projectontwikkeling 

door woningcorporaties en inmiddels heeft hij de tool verder uitgewerkt bij Atrivé. De tool wordt ingezet 

voor portefeuillemanagement bij woningcorporaties, maar wordt toegepast op projecten en een 

projectenportefeuille. In de eerste stap wordt een filter toegepast per project, waarna vervolgens de totale 

portefeuille beoordeeld wordt. Elk project moet afzonderlijk goed scoren op risico’s. Aan de hand van de 

portefeuille van huidige objecten wordt de ruimte voor projecten in de toekomst bepaald. Bij 

woningcorporaties wordt vanuit de kasstromen de risicoattitude bepaald, maar deze gegevens ontbreken 

in het nieuwe speelveld voor zorginstellingen. Enkele verschillen tussen woningcorporaties en zorg zijn: 

• Vastgoed is core-business voor corporatie en niet voor zorginstelling 

• Regelgeving speelt een veel grotere rol in de zorg, ARBO en privacy. Gebruiker van woning past zich 

aan indien gebouw niet helemaal voldoet, terwijl het gebouw afgekeurd wordt in de zorg.  

• Woningcorporatie: Levensduur van een pand > afschrijvingsperiode (50 jaar), maar in de zorg kleiner.  

• Twee oplossingen voor verouderingsprobleem: levensduur aanpassen (Project XX van Jouke Post) 

of behoeften beter inschatten voor over x jaar en flexibiliteit inbouwen.  

 
Risicoattitude 

Afhankelijke variabelen de financiële staat onderneming, politieke omgeving en economische omgeving 

kloppen. De keuze van het woord risicozoekend is misschien niet handig, want geen enkele onderneming 

zal zeggen dat ze risicozoekend zijn. In sommige projecten wordt echter meer risico genomen dan in 

andere projecten vanwege de eigenschappen en het maatschappelijk aanzien van het project. In de zorg 

zit het maatschappelijke rendement echter in de verleende zorg en niet in het vastgoed.  

 
2 modellen om te komen tot totaalscore in spreidingsfiguur 

• Op basis % acceptabel  en % niet acceptabele risico’s (overige drie categorieën) 

• Op basis van score koppelen aan de 4 klassen voor kans en gevolg 

Oppassen voor schijnnauwkeurigheid, vergelijking met loterij 

 

In de praktijk heeft Van Gompel zijn eigen afstudeermodel aangepast: 

• Klassen voor kans en gevolg zelfde benamingen: zeer klein, klein, groot, zeer groot 

• Categorie onwaarschijnlijk is nuttig wanneer met een vaste lijst met risico’s gewerkt wordt zodat 

risico’s die niet van toepassing zijn aangegeven kunnen worden. 

• IJken van de klassen door toekennen percentage. Kans zie verslag ADMS, gevolg in % van de 

stichtingskosten van 0,1-10%, gebaseerd op Ellen Gehner. In dit onderzoek eventueel te koppelen 

aan jaaropbrengst portefeuille, percentages toekennen bij testen model.  
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Interview Dr. J.A. Keizer 

De heer Keizer houdt zich bezig met risicomanagement op organisatieniveau en is verbonden als docent 

aan de Technische Universiteit Eindhoven bij de faculteit Technische Bedrijfskunde.  

 

Stappen in risicomanagement: 

- identificatie 

- clusteren en waarderen 

- strategieën op basis van 4 responsmogelijkheden 

- passend plan voor de organisatie 

Waardering en respons moeten losgekoppeld worden. De vier responsmogelijkheden zijn de strategische 

keuzes die je hebt als organisatie om in te spelen op de risico’s en hun grootte. 

 

Risico=kans x gevolg, daaraan toevoegen een risico bestaat uit identificatie en beïnvloedbaarheid. 

4 responsmogelijkheden toepassen als controlestap per risico. 

4 standaardstrategieën zijn toepasbaar, indien niet toepasbaar dan bespreken in team om unieke 

oplossing te bedenken. 

 

Opzet instrument 

De output van de vorige stap is de input voor de volgende stap! 

Stap 1: Welke risico’s onderscheid de zorginstelling zelf in het vastgoed? (doel: creëren van een 

dynamische tool waarin niets wordt vergeten) 

Stap 2: Complete referentielijst tonen en gebruiker de risico’s laten selecteren die van toepassing zijn. 

Stap 3: Beïnvloedbaarheid van de risico’s onderzoeken. 

Stap 4 Gesprek over welke problemen blijven bestaan, die niet met de vier standaardstrategieën op te 

lossen zijn 

De risico’s zo lang mogelijk gescheiden houden zodat grootheden zo lang mogelijk zichtbaar blijven. 

Totaalscore is lastig te maken en daarnaast heb je te maken met verschillende meningen. Hoe 

omgegaan kan worden met spreiding van de meningen is te vinden in artikel over 

risicomanagementmodel van J.A. Keizer. Toevoegen van een handleiding waarin staat wie wat wanneer 

doet en welke stappen genomen achtereenvolgens genomen moeten worden in het instrument.  

 

Soorten risico’s: 

Vanuit organisatie/innovatieve producten: technisch, financieel en organisatorisch 

Parallel naar vastgoed: kwaliteit, financieel en organisatorisch, waarbij kwaliteit en financieel spelen per 

object, terwijl organisatorisch objectoverstijgend zijn en voor de hele portefeuille gelden. Organisatorische 

risico’s hebben betrekking op de organisatie van het vastgoedbeheer van de instelling en zijn van 

toepassing op de hele portefeuille. Voorbeelden van organisatorische risico’s: kennis binnen de 

organisatie, besluitvaardigheid, het managen van de processen, regels voor onderhoud, regels over 

aangaan van samenwerking, brandveiligheid, communicatie, het netwerk van waaruit zorg geleverd 

wordt, stakeholdermanagement. 
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Bijlage 7 Interviews risico’s binnen GGZ 

 

De lijst met geïdentificeerde risico’s is getest op volledigheid door het houden van interviews. Er zijn 

interviews gehouden met Margreet Vroomen, Else Bezemer-Bijl, Jeroen Neele, Paul Mulder & Marius de 

Boer, Folkert Jans en Hans Geerse & Jac van Meer. De uitwerking van deze interviews is de vinden in 

deze bijlage.  

 

De interviews zijn gehouden aan de hand van de volgende vragen: 

• Zijn er problemen met de huisvesting op dit moment?  

• Waarvan is de risicoattitude van GGZ-instellingen afhankelijk? 

• Is de gegeven lijst met factoren voor de risicoattitude volledig? 

• Welke risico’s op objectniveau in de vastgoedportefeuille ontstaan in het nieuwe speelveld? 

• Is de lijst met geïnventariseerde risico’s volledig?  

• Hoe belangrijk is het risico op een vijfpuntsschaal? Zeer onbelangrijk, onbelangrijk, gemiddeld, 

belangrijk en zeer belangrijk? 

• Hoe groot is de beïnvloedbaarheid van de risico’s? Klein, gemiddeld, groot 
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Interview Else Bezemer - Bijl  

Else Bezemer is adviseur zorg bij AT Osborne en gedetacheerd als kwartiermaker bij GGZ Rivierduinen 

locatie Oegstgeest. GGZ Rivierduinen is een grote GGZ-instelling met vier grote instellingsterreinen in 

haar portefeuille in Oegstgeest, Leidschendam, Noordwijk en Noordwijkerhout. De afgelopen jaren 

hebben een aantal fusies plaatsgevonden, waardoor deze grote organisatie is ontstaan. Op 

vastgoedgebied hadden de instellingen aan de ene kant net maar verouderd vastgoed, terwijl de andere 

instelling een zwaar verwaarloosde vastgoedportefeuille had. Vooral de gebouwen uit de jaren ’80 zorgen 

voor problemen. 

 

In de nieuwe situatie blijft de organisatie achter bij de plannen die gemaakt worden. Momenteel zijn er 

zes bouwprojecten, die gestart zijn vanuit de beheersclub. Op dit moment wordt een vastgoedorganisatie 

op poten gezet met projectleiders en een vastgoeddirecteur, zodat toekomstige ontwikkelingen gedaan 

worden vanuit een strategische visie in plaats van ad hoc.  

 

Trends: 

- 2
e
 ronde vermaatschappelijking. Inzet is levendigheid op straat op de instellingsterreinen. Door 

normale bouw en het creëren van werkvoorzieningen wordt geprobeerd dezelfde sfeer te creëren 

als in de maatschappij. De 1
e
 ronde waarbij ingezet werd op het realiseren van kleinschalige 

voorzieningen in de samenleving is nu aan het afbouwen. Delen van het terrein zouden hierbij 

misschien afgestoten kunnen worden.  

- Steeds meer ambulante behandeling met daarbij de focus op bepaalde stoornissen als NAH en 

Autisme. Focus op de zwaardere doelgroepen, omdat daar meer te verdienen valt. Veel nieuwe 

doelgroepen bedacht met bijbehorend specifiek programma, bv. Jeugd en verslaving 

 

Er is weinig speelruimte binnen de bestaande voorraad en de alternatieve aanwendbaarheid is klein. Dit 

vormt de kern van de businesscase. De wetgeving in combinatie met de context vragen om heel specifiek 

vastgoed. Afstootbaarheid van het terrein is ook lastig, bijvoorbeeld het terrein van Noordwijkerhout, dat 

lastig verkocht werd. Daarnaast is de GGZ-instelling lang niet altijd eigenaar van het terrein. Dit is vaak 

het eigendom van Stichting Open Ankh.  

 

Het vele onderhoud dat gedaan moet worden tussendoor leidt tot hoge boekwaarden, die nu versneld 

afgeschreven moeten worden � instellingen zouden dit inmiddels in beeld moeten hebben.  

De businesscase is erg belangrijk, maar daarnaast spelen ook subjectievere factoren een rol om de 

beslissing te maken welk risico genomen wordt.  

 

Risicoattitude 

- Risico’s worden vaak onbewust genomen door een gebrek aan kennis. 

- Attitude afhankelijk van de persoonlijke eigenschappen van de bestuurder.  

- Beslissingen vaak ad hoc genomen 

- Veel factoren gekozen in dit onderzoek, in praktijk zijn het er vaak minder 
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Risico-identificatie 

- Missend risico zijn de locale effecten en de politiek van de gemeente  

- voor de overige beoordelingen zie schema 

 

Risicowaardering 

Zorginstellingen zijn al tevreden als ze deze lijn kunnen behalen. De gewenste ontwikkeling naar 

linksboven is waarschijnlijk te optimistisch.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

               

        Laag (x)      Risico’s object     hoog (x) 

 

 

Strategievorming moet zowel vanuit de vastgoedkant als vanuit de zorgkant komen. Het gebrek aan 

vastgoedkennis is echter geen excuus voor domme dingen.  

Risicoattitude 

Importantie vastgoed in bedrijfsdoelstellingen - 

De verwachte opbrengst van de vastgoedportefeuille - 

Het maatschappelijk rendement van de portefeuille - 

Solvabiliteit van de zorginstelling in beeld 

Liquiditeit van de zorginstelling in beeld 

Weerstandsvermogen van de zorginstelling In beeld 

Waarde investeringen (=bedrijfswaarde/boekwaarde) - 

Stabiel politiek klimaat + 

Stabiliteit in wetgeving + 

Concurrentie in de sector  Vooral in cure, maar minder van toepassing in de 

care-sector 

Stabiel economisch klimaat Vooral de houding van banken van belang 

Stabiele regionale economie  

Ontwikkeling zorgvraag Vooral op basis van de zwaardere sectoren.  

Rendement op de onderneming + 

+
             o

p
b

re
n

g
s
t  

       -  
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Interview Jeroen Neele  

Jeroen Neele is senior onderzoeker bij Rigo Research en Advies BV. Hij heeft ondermeer meegewerkt 

aan de rapportages over een “puntenwaardering woonruimte AWBZ”, “Van zorg met verblijf naar 

verblijven met zorg” en “Wonen in zorggebouwen”.  

 
Problemen in de huidige huisvesting. 

• Meerbedskamers, problemen met de privacy en huurcontracten zijn lastiger af te sluiten bij het 

scheiden van wonen en zorg. Onder andere door juridische problemen. 

• Alternatieve aanwendbaarheid is lastig doordat de gebouwen bestaan uit vele kleine ruimten. 

Alternatieve aanwendbaarheid van de bestaande voorraad vergroten is zo goed als onmogelijk.  

• Bij nieuwbouw is er sprake van minder specifiek vastgoed doordat voorzieningen in de wijk 

gerealiseerd worden, kamers groter zijn, voorzieningen aangepast worden aan woonfuncties en dat 

de gebouwen in de stijl van de omgeving gerealiseerd worden zodat betere inpassing mogelijk is.  

• Vooral de zwaardere categorieën cliënten blijven achter op het instellingsterrein, terwijl voor de 

overige groepen vermaatschappelijking wel werkt.  

 
Risico’s voor GGZ-instellingen 

• GGZ-instellingen hebben heel veel vastgoed 

• Divers vastgoed tot kerken en kastelen aan toe die onderhoudsgevoelig en lastig verhuurbaar zijn 

• Onderhoud wordt tot nu toe wel goed verzorgd 

• Functionele veroudering 

• Vele fusies hebben geleid tot zeer grote vastgoedportefeuilles 

• Extramuralisering 

• Toekomstig vastgoed moet op de zwaardere gevallen gebaseerd worden.  

 
Risicoattitude 

 

Risico-identificatie zie schema. 

Risicoattitude 

Importantie vastgoed in bedrijfsdoelstellingen Grote verschillen, NHN laag maar andere instellingen zien het 

vastgoed soms als inkomstenbron 

De verwachte opbrengst van de vastgoedportefeuille - 

Het maatschappelijk rendement van de portefeuille - 

Solvabiliteit van de zorginstelling + 

Liquiditeit van de zorginstelling + 

Weerstandsvermogen van de zorginstelling + 

Waarde investeringen (=bedrijfswaarde/boekwaarde) -  boekwaarde is verleden, restwaarde is onderdeel van bedrijfswaarde 

Stabiel politiek klimaat ++ 

Stabiliteit in wetgeving ++ 

Concurrentie in de sector  -  door vele fusies nauwelijks concurrentie 

Stabiel economisch klimaat + 

Stabiele regionale economie krimpregio’s 

Ontwikkeling zorgvraag Omgekeerd aan economie 

Rendement op de onderneming + 
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Interview Paul Mulder en Marius de Boer  

Paul Mulder is directeur van het facilitair bedrijf en Marius de Boer is directiesecretaris financieel 

economische zaken. Zij zijn beiden verantwoordelijk voor het vastgoedbeleid nu de functie van directeur 

vastgoed niet is ingevuld.   

 

Het beleid van GGZ NHN is erop gericht om de klinische capaciteit af te bouwen, wat wil zeggen het 

aantal bedden te verminderen. Dit wordt deels gedaan door het opzetten van beschermd wonen 

voorzieningen. De volgende stap is echter om de cliënten zelfstandig te laten wonen m.b.v. domotica. Bij 

nieuwbouw wordt dan ook geen onderscheid gemaakt tussen beschermd wonen en klinische 

voorzieningen. Binnen het beleid is er sprake van een glijdende schaal binnen de intramurale 

voorzieningen. Twee jaar geleden heeft er een omslag plaatsgevonden, waarin toekomstgericht naar de 

portefeuille gekeken wordt in plaats van mee te waaien in de waan van de dag. Hierdoor blijken 

historische keuzes en panden niet altijd te passen binnen de toekomstvisie. Een voorbeeld van een 

nieuw ontwikkeld pand binnen de toekomstvisie zijn wooneenheden op het terrein die vormgegeven zijn 

als woningen waarbij een groter oppervlakte aangehouden is met het oog op eventueel 

functieverandering en het gunnen van privacy aan de cliënten. 

 

Deze beweging van ambulantiseren is echter lastiger te volgen dan het focussen op het vullen van 

bedden. Dit werd enerzijds veroorzaakt door het oude regime en de ombouw naar het nieuwe systeem. 

Wanneer de instelling zich met name op de zwaardere doelgroepen richt kan dit leiden tot een daling in 

inkomsten van 10% in de ZZP’s, terwijl instellingen met lichte cliëntengroepen hierdoor juist winst maken. 

Anderzijds wordt het ook bemoeilijkt door de toezichthouder, de NZa en het Centraal Informatiepunt 

Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). In het geval van groei gaan bedden voor op het uitbreiden van de 

ambulante capaciteit binnen een vastgestelde groei.  

 

De crisis heeft al gezorgd voor het creëren van bewustzijn op vastgoedgebied, maar hierin kunnen zeker 

nog stappen gemaakt worden. GGZ NHN is hier duidelijk al een tijd mee bezig en kent een portefeuille 

waarin een gemixt beeld van huur en eigendom zichtbaar is. Zij hebben enkele stappen gemaakt op 

risicogebied door de vastgoedrisico’s uit te zetten tegen de contractrisico’s in de zorginkoopmarkt, 

vervolgens hier mogelijke partners aan te koppelen en rendementseisen per soort vastgoed. Het uitzetten 

van de risico’s per object tegen rendement zien zij als gevaarlijk vanwege de sterke vastgoedbril die dan 

opgezet wordt. De zorgsector is hier nog niet klaar voor.  

 

Risicoattitude 

Vastgoed is ondergeschikt aan zorgdoelstellingen, maar het vastgoed is wel nodig om deze 

doelstellingen waar te kunnen maken. Bij GGZ NHN is het vastgoed ondergeschikt en zou de 

belangrijkheid nog mogen groeien van laag naar gemiddeld. Er zijn ook instellingen die rendement op 

hun vastgoed als een van de doelstellingen hebben, bv. Parnassia Bravo Groep.   
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Risico-identificatie zie schema.  

Risicoattitude 

Importantie vastgoed in bedrijfsdoelstellingen + 

De verwachte opbrengst van de vastgoedportefeuille -, nog te weinig zicht op 

Het maatschappelijk rendement van de portefeuille - zit in zorg, misschien in toekomst 

Solvabiliteit van de zorginstelling + 

Liquiditeit van de zorginstelling + 

Weerstandsvermogen van de zorginstelling + 

Waarde investeringen (=bedrijfswaarde/boekwaarde) -, nog niet 

Stabiel politiek klimaat + lokaal 

Stabiliteit in wetgeving + landelijk, anders samenvoegen 

Concurrentie in de sector  Beperkt door contracteerruimte, vooral van 

toepassing bij lichtere stoornissen. 

Stabiel economisch klimaat + 

Stabiele regionale economie Grondprijzen  

Ontwikkeling zorgvraag Samenhang met concurrentie 

Rendement op de onderneming + 
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Interview Folkert Jans 

Folkert Jans is adviseur bij Pieterse, Terwel, Grevink advies, een adviesbureau dat zich richt op het 

snijvlak van processen en huisvesting in de zorg. Zijn indruk van de zorgmarkt is een markt met te veel 

zekerheden, die nu opschuift richting reguliere ondernemers op vastgoedgebied. Een vergelijking werd 

getrokken met multinationals en industrie. Ook daar heb je te maken met een deel courant en een deel 

niet courant vastgoed vergelijkbaar met de GGZ. 

 

Problemen in de huidige huisvesting zijn: 

• Economische waarde klopt niet de met boekwaarde, het gebouw gaat geen 40 jaar mee. De kosten 

voor huisvesting stijgen in de basis en er zijn minder middelen beschikbaar dan in het verleden 

• Het gebouw moet aanpasbaar zijn aan de processen en een zekere mate van flexibiliteit kennen in 

gebouw, financiering en eigendomssituatie 

• Inschatting van de concurrentie moet gedaan worden. Met name in de basiszorg is concurrentie te 

verwachten waar op ingespeeld moeten worden met efficiëntievergroting. Bijvoorbeeld het wonen kan 

opgelost worden met huurcontracten zodat flexibiliteit verkregen wordt, dit is echter lastig te 

realiseren wanneer net grote investeringen zijn gedaan in panden 

• Er is geen sprake van een duidelijk vastgoedbeleid bij GGZ-instellingen. Op dit vlak moet een 

professionalisering plaats gaan vinden 

• Het verkrijgen van financiering bij banken, ook als het gaat om herfinanciering. Het gebouw wordt nu 

anders beoordeeld door een risicobewustwording bij banken. Voor zorginstellingen is het inschatten 

van de inkomsten erg onzeker en lastig, maar wel noodzakelijk voor het verkrijgen van financiering. 

• Laag eigen vermogen en rendement op eigen vermogen. Probleem is dat het eigen vermogen 

vergroot moet worden dus geld dat nu geïnvesteerd gaat worden wordt in eerste instantie op de bank 

geplaatst om aan solvabiliteitseis van banken te voldoen. 

• Marktwerking vraagt om innovatie en productvernieuwing om zo de efficiëntie te vergroten. Er moet 

meer productie gedraaid worden door productvernieuwing, maar dit vraagt om extra investeringen en 

omzet. Het is de vraag vanaf wanneer dit geremd gaat worden door de politiek. Hierdoor kan slechts 

beperkte marktwerking ontstaan, waardoor geen zuiver systeem kan ontstaan.   
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Risicoattitude 

De factor rendement op de onderneming is toegevoegd. Jaarlijkse prestatie bepaalt mede de 

risicobereidheid. Je wilt weten of het een gezond bedrijf is.  

 

 
Risico-identificatie zie schema.  

Risicoattitude 

Importantie vastgoed in bedrijfsdoelstellingen + 

De verwachte opbrengst van de vastgoedportefeuille - 

Het maatschappelijk rendement van de portefeuille -, aan zorgkant 

Solvabiliteit van de zorginstelling + 

Liquiditeit van de zorginstelling + 

Weerstandsvermogen van de zorginstelling -, solvabiliteit al genoemd 

Waarde investeringen (=bedrijfswaarde/boekwaarde) + , wanneer meer bedrijfswaarde gerealiseerd kan 

worden met investeringen meer risicobereidheid 

Stabiel politiek klimaat + 

Stabiliteit in wetgeving + 

Concurrentie in de sector  o , hoort erbij 

Stabiel economisch klimaat - minder van belang aangezien zorg en economie 

niet gelijk lopen 

Stabiele regionale economie Niet 

Ontwikkeling zorgvraag + 

Rendement op de onderneming + 
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Interview Hans Geerse en Jac van Meer 

Hans Geerse is directeur zorg bij Emergis en Jac van Meer is directeur financiën bij Emergis. Emergis is 

een GGZ-instelling in Zeeland met een zeer diverse portefeuille verspreid over een instellingsterrein in 

Goes en een heel aantal panden in het buitengebied. Die grote diversiteit vormt nu een voordeel in het 

nieuwe speelveld. De panden kennen een grootte van 2000-2400 m2.   

 

Problemen in de huidige huisvesting zijn: 

• Hoeveel vierkante meter heb je nodig in de nieuwe situatie van welk kwaliteitsniveau en op welke 

locatie?  

• De vergoeding kan te laag worden vastgesteld 

• De kwaliteit van de gebouwen is te laag waardoor klanten weglopen naar de concurrent. Dit geldt 

vooral voor specialistische zorg als bijvoorbeeld cliënten met eetstoornissen.  

• Gebouwen worden neergezet voor verkeerde functies en kennen te weinig opties om in te variëren. 

Er zou dus flexibeler gebouwd moeten worden. Daarnaast moet echter wel opgelet worden dat de 

functie zorg wel voorop staat. Amares is te zeer op de markt gericht ontwikkeld waardoor het nu 

niet/slecht voldoet voor doelgroepen in de zorg.  

• De groep klinische cliënten krijgt te maken met steeds zwaardere stoornissen. Er is sprake van 

verzwaring van de zorg, de klinieken zitten vol. Op het gebied van lichtere zorg neemt de 

concurrentie toe door de opkomst van kleine zelfstandigen en maatschappen.  

• Op het gebied van kantoorfuncties en behandelruimtes kan er echter nog wel ongeveer 10% aan 

ruimte bespaard worden. Dit kan worden gedaan door het efficiënter gebruik maken van ruimtes en 

het verruimen van de gebruiksuren om klantgerichter te werk te gaan. Er is geen sprake van 

zichtbare leegstand, maar hier is zeker verborgen leegstand te vinden.  

• De klinische zorg vormt het uitgangspunt op het instellingsterrein en de overige functies worden in de 

maatschappij gerealiseerd. Het echte wonen wordt gerealiseerd in woonwijken in samenwerking met 

de woningcorporatie. In verband met aanpassingen die moeten worden gedaan aan de woningen 

worden vaak huurcontracten afgesloten voor een langere termijn (5 a 10 jaar). 

• Panden in het buitengebied zitten in de gevarenzone. Het gaat hierbij om panden voor wonen en 

opvang, die verkregen zijn uit fusies. Alle verkregen panden zijn nog steeds in eigendom, waarbij het 

nu tijd wordt voor een portefeuilleanalyse om zo klaar te zijn voor de toekomst.   
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Risicoattitude 

Antwoordmogelijkheden voor zorgvraag veranderen in laag, gemiddeld, hoog zodat alles hetzelfde is. 

  

 
Risico-identificatie zie schema.  

Risicoattitude 

Importantie vastgoed in bedrijfsdoelstellingen +, vaak volgend bij zorginstellingen 

De verwachte opbrengst van de vastgoedportefeuille -, redeneren vanuit budget dat beschikbaar gesteld 

wordt voor de zorg i.p.v. opbrengst 

Het maatschappelijk rendement van de portefeuille -, aan zorgkant 

Solvabiliteit van de zorginstelling + 

Liquiditeit van de zorginstelling - 

Weerstandsvermogen van de zorginstelling -, solvabiliteit al genoemd 

Waarde investeringen (=bedrijfswaarde/boekwaarde) - 

Stabiel politiek klimaat + 

Stabiliteit in wetgeving + 

Concurrentie in de sector  + 

Stabiel economisch klimaat + 

Stabiele regionale economie - 

Ontwikkeling zorgvraag +, soms bewust meer risico’s nemen om in te spelen 

op nieuwe doelgroep 

Rendement op de onderneming -, meer in kwaliteit dan in vastgoed 
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Bijlage 8 Handleiding risicomanagement-instrument 

Deze handleiding dient als ondersteuning bij het invullen van het instrument.  

 

Invulinstructie 

Het instrument dient ingevuld te worden door de directeuren vastgoed en financiën en de 

risicomanagement specialist, zodat er zodat er een discussie ontstaat die leidt tot de uiteindelijke 

beoordeling van de objecten. Hierbij moet terugkoppeling plaatsvinden over de ingevulde panden, zodat 

de panden per risico ten opzichte van elkaar gewaardeerd worden en de risico’s bij alle panden op 

dezelfde manier geïnterpreteerd worden. Zij passen dit instrument allemaal één keer toe op de gehele 

portefeuille. Na het invullen van de scores moeten de respons en beheersingsmaatregelen bepaald 

worden in een teambijeenkomst aan de hand van de ingevulde scores. De responsmogelijkheden zijn 

niet één op één gekoppeld aan scores maar moeten per geval bekeken worden, waarna een passende 

beheersmaatregel opgesteld kan worden.  

 

Stap 1: Risico-identificatie: Welke risico’s identificeert u zelf? (vooraf toesturen) 

Welke problemen identificeert u in de huisvesting bij de instelling op dit moment? Welke risico’s spelen er 

binnen de portefeuille op objectniveau onder invloed van de veranderingen en ontwikkelingen op politiek 

en wetgeving, economisch, sociaal-maatschappelijk, technologisch vlak en in de markt? Vul de risico’s in 

en geef hierbij een omschrijving.   

 

Stap 2: Risico-identificatie  

Op basis van de referentielijst met risico’s en een eventuele aanvulling met nieuw geïdentificeerde risico’s 

door de invuller wordt de definitieve lijst met risico’s geïdentificeerd door een keuze te maken voor ja/nee 

in het keuzemenu op het tabblad risico-identificatie. Op deze manier worden een zo compleet mogelijke 

lijst met risico’s verkregen en overlap van risico’s voorkomen. Voor een omschrijving van de risico’s zie 

figuur 20.  
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Risicogroep Risico Omschrijving 

Leegstandsrisico door 

productieschommelingen 

De onzekerheden in prijs en volume in de zorginkoopmarkt in 

combinatie met integrale prestatiebekostiging en toename van de 

concurrentie kunnen leiden tot leegstand in het vastgoed 

Achterstallig onderhoudsrisico Onvoldoende middelen beschikbaar om tijdig onderhoud te plegen 

als gevolg van achterblijvende inkomsten 

Dekkingsrisico Afwijking genormeerde tarieven van  werkelijke kosten � mismatch 

opbrengsten en kosten 

Restwaarderisico  Kortere functionele levensduur t.o.v. economische levensduur 

waardoor restwaarde achterblijft op de balans  

Incourantheidsrisico Slechte mogelijkheid tot afstoten van het vastgoed, vanwege de  

gebouwkenmerken en de lokale vastgoedmarktomstandigheden. 

Inefficiënt ruimtegebruik Het niet efficiënt gebruiken van de beschikbare ruimte binnen het 

bestaande vastgoed 

Alternatieve aanwendbaarheid locatie  Slechte mogelijkheid om de locatie aan te wenden voor alternatieve 

functies 

Politieke en 

wetgevingrisico’s 

Gemeentelijke besluitvorming Lokale effecten en problemen in de besluitvorming op gemeentelijk 

niveau, bv. met betrekking tot wijzigingen in bestemmingsplannen  

Economische risico’s Renterisico Hogere rente en risico-opslag bij herfinanciering, afhankelijk van de 

economie en de beoordeling van het object door de financier 

Cliënttevredenheid vastgoed  Kans dat cliënten ontevreden zijn over het vastgoed. Sociaal-

maatschappelijke 

risico’s  

Veiligheidsrisico van het gebouw Onveiligheid voor de cliënten die verblijven of behandeld worden in 

het gebouw 

Investeringsrisico Extra investeringen  in de gebouwkwaliteit worden niet terugverdiend Technologische 

risico’s Risico op slechte uitstraling en sfeer  Slechte uitstraling en sfeer van het gebouw 
Leegstandsrisico door veranderde 

behandelwijze 

Structurele leegstand van een gebouw door veranderde 

behandelwijze 

Stedelijke en maatschappelijke 

inpassing 

Slecht imago van de instelling en cliënten in de samenleving kan 

leiden tot problemen met omwonenden 

Bereikbaarheidsrisico  Slechte bereikbaarheid per OV/auto 

Marktrisico’s 

Alternatieve aanwendbaarheid 

gebouw 

Slechte functionaliteit en interne aanpassingsmogelijkheden van het 

vastgoed door specifieke kenmerken van het gebouw voor bepaalde 

doelgroep. 

 

Figuur 20 Omschrijving risico’s in referentielijst 

 

Stap 3. Beïnvloedbaarheid 

In stap 3A moet de beïnvloedbaarheid van de risico’s ingeschat worden aan de hand van de drie 

antwoordmogelijkheden: goede beïnvloedbaarheid (+),  gemiddelde beïnvloedbaarheid (0) en slechte 

beïnvloedbaarheid (-) met behulp van de antwoordopties onder de knop op het tabblad risico-identificatie. 

Op deze manier wordt de benchmark voor beïnvloedbaarheid van de risico’s uitgebreid.  In stap 3B op 

het tabblad beïnvloedbaarheid moet de uiteindelijke score voor beïnvloedbaarheid bepaald worden die 

meegenomen wordt in de beoordeling van de risico’s binnen dit instrument, door de ingevulde score uit 

stap 1 te vergelijken met de benchmarkscore. Vervolgens moet de definitieve score geselecteerd worden 

in de laatste kolom.   
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Stap 4. Risicoattitude 

De stap risicoattitude moet ingevuld worden door een lid van de Raad van Bestuur en/of de financieel 

directeur op het tabblad risicoattitude. De risicoattitude wordt bepaald door de score op zeven benoemde 

factoren. Per factor kunnen drie risicoprofielen geselecteerd worden voor de organisatie op 

vastgoedgebied op basis van deze factor, namelijk laag, gemiddeld of hoog. De risicoattitude bepaalt 

uiteindelijk de risicoacceptatiegrens zoals aangegeven in het kwadrantenmodel.  

 

Figuur 21 Vertaling risicoattitude naar het kwadrantenmodel 

  

Stap 5. Risicowaardering 

In deze stap vindt de risicowaardering plaats en wordt per risico de grootte van de kans en het gevolg 

bepaald voor alle objecten. Per risico zijn vier klassen voor kans en gevolg waaruit gekozen kan worden, 

namelijk klein, matig, groot en zeer groot. Per object wordt de lijst met risico’s uit stap 2 ingevuld op een 

nieuw tabblad risicowaardering. 

 

Stap 6. Totaalscores 

Op basis van de ingevulde scores voor kans en gevolg in combinatie met de beïnvloedbaarheid wordt 

een totaalscore per object getoond in het staafdiagram, waarbij vijf risicoklassen benoemd worden: veilig, 

laag, middel, hoog en fataal. Naast een score per object wordt ook een overzicht gegeven van de score 

per risico op portefeuilleniveau, zodat de grootste bedreigingen in de vastgoedportefeuille zichtbaar 

worden.               

 
Stap 7. Responsstrategieën 

Naar aanleiding van de scores per object en per risico kunnen responsstrategieën bepaald worden. Dit 

wordt gedaan in een teambijeenkomst om zo risicobewustzijn te creëren bij alle teamleden, zodat de 

benoemde respons en beheersmaatregelen ook daadwerkelijk toegepast gaan worden. De 

responsmogelijkheden per object/risico zijn: niets doen/accepteren, reduceren door aanpassingen 

doen/reduceren, afstoten/overdragen en sloop en nieuwbouw/vermijden. Voordat een respons per object 

toegekend kan worden zijn er echter meerdere analyses nodig van het gebouw. De scores vormen echter 

wel input voor een discussie over de portefeuillestrategie en vastgoedstrategie van de GGZ-instelling.  
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