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BSB 
De samenwerking tussen de ontwikkelaar en de zorginstelling : Realiteit of Utopie? 

Voorwoord 

Gedurende mijn masterstudie Real Estate Management & Development aan de TU/e ben ik 
steeds meer ge"lnteresseerd geraakt in het begrip zorgvastgoed. Hurks bood mij de kans om 
deze interesse verder uit te diepen met een afstudeeronderzoek naar de samenwerking 
tussen ontwikkelaars en zorginstellingen bij de ontwikkeling van zorgvastgoed. Na een 
periode van 7 maanden hard werken (plus nog 1,5 maand voor het opstellen van mijn project 
plan) is het eindelijk klaar. V~~r u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek. Ik heb 
gedurende het hele afstudeerproces met plezier naar dit eindresultaat toegewerkt en 
presenteer het u met trots. 

Dit voorwoord wil ik tevens gebruiken om mijn dank te getuigen aan de mensen die 
betrokken zijn geweest bij mijn afstuderen. Mijn dank gaat uit naar mijn begeleiders aan de 
universiteit: mevr. Leonie van de Ven en dhr. Bert Mol. Mevrouw van de Ven, u heeft me 
altijd scherp gehouden en me er constant op gewezen dat het de taak van de afstudeerder is 
om door een onafhankelijke bril te kijken . Dit heeft me erg geholpen om continue kritisch te 
blijven op mijn eigen resultaat en aile verkregen informatie. Daarnaast wil ik meneer Mol 
bedanken voor zijn bedragen aan het bewaren van de processtructuur en de juridische input 
met betrekking tot de aanbesteding en de contractvormen. 
Ais tweede wil ik de Hurks Groep bedanken v~~r mijn stageplaats en de openheid en 
gastvrijheid gedurende mijn afstudeerperiode. Daarnaast wil ik iedereen binnen Hurks 
vastgoedontwikkeling bedanken voor de tijd, inzet en het enthousiasme dat ze in mij 
gestoken hebben. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar Erik Leijten en Rogier Middelburg 
v~~r de deskundige begeleiding, de vele tips en de stimulerende houding ten opzichte van 
mijn afstuderen. Ook wil ik graag aile ge·interviewde personen bedanken, want zonder hun 
medewerking was ik niet in staat geweest mijn empirisch onderzoek te voltooien. 
Ais laatste maar zeker niet als minste wi! ik mijn ouders Frans en Yvonne, mijn vriendin 
Florence, mijn broer Job en mijn zus Kim, en al mijn vrienden en familie bedanken voor hun 
steun gedurende mijn afstudeerperiode. 

Bas Steegh 
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De samenwer1(mg tUBBen de ontwikkelaar en de zorginst~ lI i"!l REallteit of Utopie? 

Samenvatting 

Aanleiding en doe/stelling 
Binnen de zorgsector van Nederland vindt een verplaatsing plaats van de 
verantwoordeUjkheden. Waar voor 2006 (onder het bouwregime ex W~ de staat volledig 
garant stond vcor de financiering van zowel de zorg als het vastgoed van de 
zorginstellingen, is deze verantwoordelijkheid met behulp van oon transitiefase aan het 
verschuiven naar de zorginstellingen zeit: een omschakeling van centrale aanbodsturing 
naar gereguleerde marktwerking. Dit heeft grete gevolgen voor de manier waarep de 
zorginstellingen met hUll vastgoed om moeten gaan. Het vastgoed wordt een risico-object 
waar het binnen het bouwregime ex WZ:V oon verzekerd object was. Daamaast komen de 
zorgpartijen in een marktgerichte, risicovolle omgeving terecht waar men geen ervaring mee 
he •• 
De gewijzigde wetgeving, het nieuwe speeiveld en de toename van de complexiteit van de 
huisvestingsopgaven in de zorg ~eden wellicht kansen voor zorginstellingen en 
vastgoedpartijen om op een integrale manier samen te wel1len bij de ontwikkeling van 
woonzorgvastgoed. 
Voor d~ onderzoek is de volgende doelstelling geformuleerd: 

Hat creeffm van lien procesinstrument dat projec/ontwikkelaars inzicht bifJdt in de 
vraagstukken binnen de samenwerking met zorgins/e/lingen in het vastgoedonlwik
kelingsproces voor woonzorgvestgoed, als gevoig van de gewijzigde we/geving en het 
nieuwe spee/veld in de zorg. 

Om deze doelstelling te vervullen is allereerst gebruik gemaakt van literatuuronderzoek voor 
de iI1vuliing van het theoretisch kader. Het onderzoek wordt geschreven vanuit het 
perspectief van de vastgoedpartij. Hiervcor wordt binnen het literatuuronderzoek oak extra 
aandacht besteed aan de zorgsector. Voor een goode samenwel1ling is het echter van 
belang dat beide partijen zich verdiepen in elkaars speeiveld. Vervolgens is praktisch 
onderzoek uitgevoerd om de verwachtingen uit het theoretisch kader te toetsen en eventueel 
aan te vullen. Om de betreuwbaarheid en validiteit van het empirisch onderzoek te 
waarborgen, en daamaast te zorgen voor een sectorbreed perspectief, zijn 2 casestudy's en 
23 diepte-intervieW5 binnen de zorgsector uitgevoerd. 

Theoretisch onderzoek 
Binnen het zorglandschap van Nederland is een duideliike scheiding herkenbaar tussen 
intramurale (zorg inclusief verbUjf} en extramurale (ambulante) zorgverlening. Deze verdeling 
komt oak terug binnen het vastgoed en de financieringsstromen. Ais verder ingezoomd wordt 
op de sector Verpleging & Verzorging (I/&V) dan valt op dat er geen oonduidig beeld te 
vormen is: de deelsector hooft te maken met zowel intramurale, semimurale als extramurale 
zorgverlening aan een grete verscheidenheid van clillnten binnen diverse vormen van 
vastgoed. Het bestaande intramurale vastgoedbestand binnen de V&V sector is grotendeels 
te typeren als verouderd, incourant zorgvastgoed dat niet aansluit bij de wansen en eisen 
van de huidige (en toekomstige) cli!nten. Daamaast voldoet ruim de helft van het vastgoed 
binnen de deelsec!or niet aan de minimum kwaliteitseisen opgesteld door het College Souw 
Zorginstellingen (CBZ). De zorggebouwen worden afgeschreven op basis van de 
economische levensduur die is vastgesteld op 50 jaar. De funclionele levensduur is door de 
incourante opzet van de gebouwen ongeveer 33 jaar. D~ verschil is de oorzaak van het 
bcekwaardeprobieem dat bij veel zorginstellingen als een molensteen om de nek hang!. Men 
w~ toe naar een courante opzet van het vastgoedbestand, maar is beperkt in haar 
investeringsvolume omdat het bestaande vastgoed te zwaar op de balans druk!. 
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De 'XImenwerking tussen de ontwikkelilar en de zorginste ll ing: Realiteit of Utopie? 

De tnmsitiefase wllarbinnen de omslag van overheidsregulering naar mar\\twer1<ing moet 
plaatsvinden is inmiddels verlengd tot 2018. Tot die tijd is er nag geen eenduidigheid in 
financiering en beleid, wat veel oozekemeid bij de zorgparlijen teweegbreng\. 
De marktwerking doet op het moment (1 mei 201l) geleidelijk zijn intrede in de zorgsector. 
Het oude systeem. waarin het zorgvastgoed vrijwel risicoioas kon worden ge!xplo~eerd en 
de werkelijke Kosten voor rente en afschrijving via budgetsystematiek en nacalculatie 
vergoed werden door de staat, wordt met behulp van de transitiefase geleidelijk vervangen 
door een sysleem van integra Ie, productiegerichie taneven op basis van ZorgZwaarle
Pakketten (ZZP). Hierbij draagt de zorginstelling de volledige verantwoordelijkheid over de 
totale vilstgoedinvesteringen en huisveslingslasten. Door de verschuiving in 
verantwoordelijkheid en lunetie wordt het vastgoed een te managen bedrijfsmiddel voor de 
zorginsteHing. De gevolgen van de beleidsverandering hebben zijn weers lag op 
vastgoedgebied, organfsatieniveau en de veranderende rol van de client. Doordat het 
vilstgoed integraal onderdeel uH gaat maken van de organrsatie, is het noodzakelijk dat de 
denkwijze van de zorgparlij verandert van Iraditioneel huisvestingsbeheer naar slralegisch 
vaslgoedmanagement (zie tabel 1): de zorginstellingen moeten zich gaan gedragen als 
zorgondernemlngen. 
label 1: De _lag .. ~ tradl_ hulo_Ungo_. no., otratogisch v_tgoodmon_rIt 

"II gmnd van wu ... VOOf lllimair 
,~ 

E.igendom vanzelfsprekend Bewulte .~ing hwrlk<>Opfoee$flln Iijn met 
"'l/8nia8lie beje;d 

AlSehrfjvifl\lOQB<ict"it clltnken 
Alles in eigen beheer U;lvoeren 

R&ndernent_ en waa~fIrtd 
Sourcingssntogilll .oor v.stgoed <>p bais v.n w"",c1e 
voor h.t prImU! proc!! 

De toegenomen complexijeit Op vastgoedgebied en de onduidelijkheid in regelgeving hebben 
ertoe geleid dOlt zorginslellingen samenwerkingen met vaslgoedpartijen in overweging 
kunnen nemen. lowel vanuit de vastgoedwerekl als de zorgwereld word! toenadering tot 
elkall' gezocht, om verscnillende redenen. Zorgpartijen willen gebruik maken van de kennis, 
grondposHies en de financieringsmogelijkheden van de ontwikkelaars, terwijl de 
onlwikkelaars de zorgsector zien als een bron 
voor nieuwe vastgoedonlwikkelingen. Er liggen 
duidelijk kansen voar een win-win siluatie. de 
samen-welkingen komen echter nlel goad van de 
grand. De knelpunten binnen de 
samenwerkingen zijn Ie herleiden 101 3 lactaren 
(zie f!guur 1): de omgeving, he! proces, en de 
spelers. De hierboven besproken 
omgevingsfactoren birmen het speeiveld zorgen •• 
voar terughoudendheid en onzekerheid bij 
zorgpartijen. Daarnaasl zorgen de verschillende 
acntergranden van beide partijen (spelersj en de Samenwerking 
daarmee samenhangende verscheidenheid van 
het vastgoedontwikkelingsproces (proctJs) oak 
voar knelpunten. FiguL.O" 1: 3_ """,n, omliOYiog on _ 1 .... 
Wanneer beide processen naast elkaar worden gezet, wordt meteen duidelijk dat e. 
bepaalde mismatchen zijn. Waar het onlwikkelingstraject van de zorgpartij is afgestemd op 
de budgetsystematiek en de linanciele garantstel ling van de staat, vormt risicomanagement 
een van de peilers in he! ontwikkelingsproces van de vastgoedpartij . Daarnaast ligt de focus 
van de zorginstelling op capacHe~maximalisatie, ontbreekt een degelijke businesscase f 
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Do! samenwerking tllSs~n d~ ontwikkelaar en de zeo-ginstel ing: Reabteij of Utopie? 

ondernemingsplan en is er geen sprake van integraliteH binnen het proces. Bij de 
ontwikkelaar speeH men in op resulta.atoplimalisalie, is men genoodzaakt om een sluitende 
financieringsparagraaf op Ie slellen voor hel verkrijgen hiervan en ligl een grote focus op 
integraal ontwikkelen. Deze elementen die uil de mismatch tussen de processen naar voren 
komen kunnen gerekend worden 101 de harde procesfacloren. De factoren omvatten de 
vraagstukken van de zorgpartij en de dienslen van de vaslgoedpartij met belrei<king 101 de 
onderdelen van het vastgoedontwikkelingsproces, zoals het opzetten van een zorgvisie, de 
vertaling van de zorgvisie naar een slrategisch huisveslingsplan, hel sluilend maken van een 
ondernemingsplan. het oplossen van de financieringsproblemaliek en risicomanagement . 
Daarnaasl zorgt het veranderende speelveld in de zorgseclor oak voor knelpunten binnen de 
harde proceskant, zoals de vertaling van he! veranderende overheidsbeleid naar 
vaslgoedoplossingen. 

Naasl deze harde procesfacloren, vormen de zachte procesfacloren oak een basis voor he! 
sluklopen of vasllopen van processen. De zachte procesfactoren hebben betrei<king op de 
spelers binnen de samenwerking; de zo~partij en de vaslgoedpartij . De achlergronden van 
beide partijen liggen in een legenovergesteld speelveld. Daamaasl zorgt de verscheidenheid 
in belangen ervoor dat binnen de samenwerking van nalure meer een basis van wantrouwen 
aanwezig is dan een basis van vertrouwen. 
Binnen hel praktisch onderzoek is naar voren gekomen dal de zachte procesfacloren binnen 
de samenwerking vaak van doorslaggevend belang zijn. Ralionele argumenlen van partijen 
zijn ondergeschikt aan persoonlijke begrippen zoals vertrouwen en authenticileil. In 
aansluitend IHeraluuronderzoek wordl bevesligd dat door veel onlwikkelaars de 'zachte' kant 
van de samenwerking vaak wordt oi"lderschal, waar hel door zorginslellingen van eminenl 
belang wordl beschouwd en als grondlegger dienl voor een vn.Jchtbare samenwerking. Beide 
partijen zijn afkomstig uil een andere cuKuur en hebben jarenlang binnen een ander 
speelveld geopereerd. Het is daarom extra belangrijk dat men minder vanzetfsprekend een 
proces ingaal, maar bereid is om zich Ie verdiepen in elkaar. Wanneer aan de voorkanl van 
hel proces investeringen worden gedaan in de menselijke kant, dan zorgl dit voor een 
soepeler verloop van de harde facloren gedurende hel proces Zowel de vastgoed- als de 
zorgpartij moel op de hoagie zijn van de verschillen in elkaars cuHuur, kennis. posilie en 
belangen. De benadering van de ontwikkelaar moet worden vormgegeven vanuil een 
zorggedachte en mel behulp van mensen mel kennis van de zarg. Gedurende he! 
vaslgoedontwikkelingsproces moel het gezamenlijk belang conslant boven hel eigen belang 
gezel worden. Het moel mogelijk zijn om binnen een samenwerking op een vriendelijke, 
rnensgerichte manier Ie presteren en daamaasl elkaar aan Ie spreken op resullalen en 
afspraken. 

Praktisch onderzoek 
De theoreilsche verwachtingen uit de lileratuurstudie in de vorm van knelpunlen binnen de 
vaslgoedontwikkelingsprocessen en denkwerelden zijn getoelst en aangevuld met behulp 
van casestudy's en dieple-inlerviews. De knelpunten zijn als volgl in Ie delen: 

• Er ligt geen focus op de initialief- & definiliefase 
• De integrameit binnen het vaslgoedontwii<kelingslrajecl ontbreekl 
• Een degelijke businesscase I financieringsparagraaf ontbreekt 
• Er ligt geen focus op waardecrealie 
• De huidige cu~uur en organisaliesln.Jcluur van de zorgpartij is niet marktgerichl 

In gesprekken met experts binnen het onderzoeksgebied zijn de globale knelpunten u~ de 
IHeraluursludie aangevuld, uilgediept en toegelichl. H~rbij is hel onderscheid behouden 
tussen zachle en harde procesfactoren. Tijdens deze gesprekken werd pas echt duidelijk dat 
de zachle (krilische) succesfacloren aan de basis ~ggen van een goede samenwerking. 
Dele geven de kaders aan waarbinnen de harde procesfacloren van toe passing zijn. In 
gesprekken met zorgpartijen is de nadruk kornen Ie liggen op de vraagstukken waar de 
mensen uit de zorg mee worslelen binnen de lranisiliefase en het nieuwe marktsysleem. 
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De samenwerking tussen de ontwikkelaar en de Iorgins~lI ing: Reallteit of Utopie? 

Binnen de interviews met ontwikkelaars, adviespartijen en woningcorporaties etc, ligt de 
nadruk op oplossingsgerichtheid; welke diensten kunnen en moeten wij als vastgoedpartij 
aanbieden om een antwoord te geven op de vraagstukken uit de zorg. AI deze vraagstukken 
en diensten worden pas van kracht als de kritische zachte succesfactoren binnen de 
samenwerking aanwezig zijn, 
Door de grote verscheidenheid binnen de geTnterviewde partijen, zijn veel verschi llende 
zienswijzen aan bod gekomen voor het vormgeven van een samenwerking in de zorg. led ere 
vastgoedpartij profi leert zichzelf op een andere manier. De core-business van adviespartijen 
ligt helemaal vooraan in het proces, terwijl de grote bouwconsortia op basis van het DBFMO
principe een samenwerkingsproces willen aangaan. Adviesorganisaties zweren bij het 
onafhankelijk kunnen opereren in de markt, waar de bouwconsortia het aanbieden van een 
totaalpakket als doorslaggevende factor zien, Wat opvaH, is dat vrijwel elke vastgoedpartij 
zijn diensten aan het u~spreiden is over het gehele vastgoedontwikkelingsproces, met de 
nadruk richting de exploitatiefase, Aile 23 gelnterviewde partijen Iijn het erover eens dat in 
de toekomst een grate meerwaarde van de vastgoedpartij binnen deze fase ligl. 

De casestudy's combineren de mogelijkheid om de onderzoekss~uatie als samenhangend 
geheel te bekijken en tevens het unieke van de context inzichtelijk te maken. Met de 
casestudy's zijn lopende samenwerkingen onderzocht waarbij sprake is van een 
samenwerking tussen een vastgoedpartij en een zorgpartij bij de ontwikkeling van 
woonzorgvastgoed. Enerzijds is gekozen voor de samenwerking van de zorgpartij met de 
maatschappelijke partner, de woningcorporatie, anderzijds komt de samenwerking van de 
zorgpartij met de ontwikkelaar aan bod. Binnen beide casestudy's is gekeken naar de 
succesfactoren en de aandachtspunten van de samenwerking. 
T.~ 2: SuccHfoctcnn .., oandoc.htopunt.n binnon <10 . .... .-king _ LliI de cnnludy'. (Z-z<>rgpartlj, 
.... P'oJ-ctootwlkk .. ..., 

Succesfactoren 
Bereid zijn om vertrouw..n '"' ~en (P) = 
He! tonoo van rlsiCObereidheid (P) 

Prof,,"slMeei opdradltgeoerschap, 0. ""nwnfgheid 
v.., va.~o.dki>ooIS {Zl 

He! ~ VOIT11II"ven van de be!1adenng gMJrfJl"lde 
he! proc:es (P') 

De onlwl<l:etaar stel zich "'P aots ""'" part:n<tr {Pi 

f-Iet "PZ. tI"" van ....., ~uit.....oo Bu~r.essca • • (Z +P) 

ProieSSIOOeeI opdrachtywerscllap: GOOI1 
a8nwftzlgheid van ","stgoe<l<ennfl (Z) 

He! t.preken v"" dezlOllde tul (Z+P) 

He! g.z:om&nliil< i>elou1g \lila! bovan het eigen oo(ang 
(Z"P) 

M8rklwerking m noedz""" de prof\>SslOI1alisering""lag He! defin,j!ren v"", de v3$tgOedvraag (:t) 
ri<:ht"'lj marktwerklng (Z) 

Optreden .,.. bel_ (P) 
He! ore/! .. ", wan""" wertrouwen$b/lsi!; (Z+P) 

H&I ~ ~.., de' juI ... r.or...Ileid 'wiI' 000r Ie 
inv • • t .... " in he! S1IrnerMOO<ingt.prooe!! (P) 

He! """"III'wen wan een Irarl$p"'~nt ~ (Z+P) 

8ewustzijol van d. cuituurve;schllen (Z+P) 

He! waarborgoo van llexit>llitri in het 
ontwlk~elingsproc:es (Z+P) 

0nduI<I.I1jk.heid v~nuit de overhei<J 

Hierbij is nagegaan in hoeverre deze factoren van doorslaggevend belang zijn voar het 
slagen van het project en hoe de samenwerking is opgebouwd en vormgegeven. Wat sterk 
naar voren komi binnen daze casestudy's is dat de zorgpartijen op zoek zijn naar een 
partner die ondersteuning kan bieden bij aile vraagstukken, meedenkt vanuit het belang van 
de zorgpartij en waarmee een duurzame vertrouwensrelatie opgebouwd kan worden. De 
vastgoedpartij daarentegen zoekt een professionele opdrachtgever die daadwerkelijk haar 
vastgoedvraag duidelijk kan stellen en open staat voor de belangen van een commercilile 
partij. 
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De samenwerlOOg tussen de ontwikkelaar 6/1 de zorginslelli"9: Real lteil of Utopte? 

Bes/tssmgsondersteunend procesmstrument 
De resu~aten u~ het literatuur- en praktijkonderzoek hebben geleid tot een 
besHssingsondersteunend procesinstrument. Het instrument geeft de vastgoedpartij inzicht if1 
de factoren die spelen gedurende de samenwerking met een zorgpartij bij de ontwikkeling 
van zorgvastgoed. Een voorwaarde hierbij is dat de vastgoedpartij in de in~iati effase reeds 
bij hel proces betrokken wordt. De uitgangspunten van het instrument worden gevormd door 
de omgeving, het proces en de spe/ers (de zorg- en de vastgoedpartij). 
Het instrument is gekoppeld aan respectievel ijk de transitiefase die op dit moment aanwezig 
is binnen de zorgsector. de indeling van het vastgoedontwikkelingsproces, en de 
vraagstukken van de zorgpartij tegenover het dienstenpakket van de vastgoedpartij . Gelijk 
aan het verloop van de trans itiefase is het aan te raden dat de zorgpartij een 
professionaliseringsslag maakt op vaslgoedgebied. De vraag van de zorginstelling zal met 
de professionalisering mee veranderen gedurende het transitieproces. lodoende zal ook het 
dienstenpakket van de ontwikkelaar mee moeten veranderen. 
Binnen de harde procesfactoren is elk vraagstuk vanuit de zorgpartij gekoppeld aan een fase 
van het ontwil<kelingsproces en een dienst van de vastgoedpart ij Op deze manier wordt een 
totaaloverzicht gecreeerd van vraagslukken en diensten binnen de zorgsector. Om de harde 
procesfactoren succesvol in te zetten binnen de samenwerning moe! men tegelijkertijd 
aandacht besteden aan de zachte (kritische) procesfactoren (flQuur 2). Deze zachte 
procesfactoren zijn van loepassing binnen elke fase van het vastgoedontwikkelingsproces en 
omvatten elementen als het crel!ren van een vertrouwensbasis, het spreken van dezetfde 
taal, hel vormgeven van een transparant praces en het kiezen van de juiste benadering. 
Alvorens beide partijen een samenwerning aan willen gaan, moe! men een optimale basis 
hebbel1 om vanuit te wernen. lowel de mensen binnen de zorg- als de vastgoedpartij 
moeten zich afvragen: ben ik op dit moment optimaal voorbereid om een samenwerking met 
iemand van de andere partij aan te gaan? Deze noodzakelijke basiskwal ificaties worden 
besproken if1 de uitgangsposibe van het instrument. 

Conclusies en aanbavelingan 
Vastgoedpartijen en zorgpartijen hebben elkaar veel te bieden bij de ontwikkeling van 
woonzorgvastgoed, zeker binnen het nieuwe zorgbeleid. Door het samenbrengen van beide 
werelden ontstaat een samenwerking waar de kennis van vastgoed en de kennis van zorg 
ten vo lste benut kan worden. Daamaast zorgt de samensmelting van beide werelden voor 
een andere l<ijk op de zorgverlening en het zorgvastgoed; er ontstaat een slroom van 
innovatie op het gebied van klantgerichtheid, vormgeving en de zorg. De hoofdconclusie die 
kan worden getrokken uit het onderzoek is dat samenwerl<ingen tussen vastgoedpartijen en 
zorgpartijen veel potentie hebben, maar het samenwerningsproces binnen de ontwikkeling 
van zorgvastgoed dan wei anders vormgegeven moet worden, zowel met betrekking tot de 
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harde als zachle procesfactoren. Blnnen een ~amenwer1<ing moel 'hard' gesluurd word!!n op 
de inhoud en 'zach!' gesluurd worden op de mens. 

De zacl1le (krilische) succesfactoren zij"l van dooffilaggevend belang '11001" de samenwerking. 
Seide partijen gaan vaak Ie vanzetfsprekend hel prOC!!S in zOnder aan de voorkant 
voldoende lijd Ie nem!!l1 om elkaar beter Ie leren kennen. Invesleren in hel proc!!s is 
noodzakelijk om Ie komen 101 een goede samenwer1<in~ en vervolgens een goed product. 
Seide partijen moelen dezetfde taal spreken en bereid zijn om vertrouwen Ie ~even binnen 
een Iransparant proces. Door inzichl Ie bieden in elkaars culluur en de vraagslukken en 
onzekerheden die op dil moment in de zorg aanwezig zijn, kunnen belde partijen nader lot 
elkaar komen en op een geede manier de samenwer1<ing in gaan. Gedurende hel proces 
moelen de zachle kanlen van hel proces gewaarborgd bHjven: de vastgoedpartij moel zich 
opslellen als een echte partner waarbij hel gezamenlijk belang allijd boven hel eigen belang 
wordl gezet. Deze kant van de samenwer1<ing kan aileen vormgegeven worden door mensen 
mel kennis van zorg. Aileen deze mensen kunnen op hetjuisle niveau communiceren mel de 
zorgpartij en de juiste vragen op he! jui~te moment slellen. 

Naasl dil spanningsveld op de menselijke (zachle) kanl, speeR zich oak een spanningsveld 
af op de proceskant. De discrepanlie lussen de processen van beide partijen komi lerug 
binnen elke fase van hel vaslgoedontwikkelingsproces, maar komi hel meest lot uiting in de 
initiatief- & definiliefase. Binnen deze lase moel de grondslag worden geiegd voor he! 
verdere verloop van hel vastgoedonlwikkelin~sproces. Zekerheid op hel gebied van 
financiering, risicomanagement, slralegisch vastgoedmanagemenl, exploilalielasten, 
reslwaardecrealie elc. moet binnen deze lase al aanwezig zijn. Oil zijn vraagstukken waar de 
zorgpartij lot op de dag van vandaag geen rekening mee heel! hooven houden en waar des 
Ie meer kansen liggen voor de vastgoedpartij om van loegevoegde waarde te zijn. De 
vaslgoedpartij moet de eigen bedrijfsvoering in oplimale slaal brengen en haar 
dienstenpakkel over he! gehele proces op de vraagstukken van de zorg afslellen. 

Aanbevelingen len aanzien van hel model liggen in hel toepasbaar maken van hel 
beslissingsondersleunend instrumenl naar de andere sectoren binnen de zarg. Daarnaast is 
hel een dynamisci1 instrumenl. zodoende mag er verwacht worden dat hel continue aan 
verandering onderhevig is. Een hele interessanle aanbeveling voor vervolgonderzoek is hel 
onderzoeken van de toepasbaarheid van OBFMO, of een vertakking hiervan, binnen de 
care-sector. 
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De samenwerking IUlsen de onlwikkelaaren de zorg lnlteging: Real ~eit of Uto,we? 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 
Door de gewijzigde welgeving en de economische r ------- ------, 
crisis zijn banken voorzichtlg geworden met hel 
verstrekken van financiering voor zorgvastgoed. Tot 
voor kort stond het College Bouw Zorginstellingen. en 
daarmee de staal, garant voor leningen die werden 
verstrekt aan zorginstellingen mel bouwplannen. 
Vanaf 2006 is de verantwoordelijkheid wat batreft 
zorgvastgoed aan hel verschuiven van de oVilmeid 
naar de zorginsteliingen zelf; een omscl1akeling van 
centrale aanbodsluring naar gereguleerde 
mar1ctwerking. Deze omschakeling In 
verantwoordelijkheid zal in 2012 afgemnd zijn. 
Het oude systeem, waarin het zorgvastgoed vrijwel 
risicoioos kon worden ge!xploiteerd en de werkelijke 

"De tookomst van de 
zorglnsralling lam zalt in gavaar 

IroiIJ<tn wanll68l" 88n 
huisvaslingsafdeJjng Ie 

zelfslarldig Ie war/<. g"al. Wanntt6l" 
zij geen cog h8eff WlOI" de 

wallSen van de zor;l an wanrleer 
zij niel vo/doende hal 

rWooiaJraklar ziel varl da 
lnV8slaring In vastgoed. Dit karl 

bij>loorOOeld gebeuflm als de 
huisV{Jslingsafdeling Ills 

commerdele onlwikirelaar gaal 
OfJlreden' {Hoonle, el ill., 2010] 

koslen voor rente en afsclvijving via L ____________ -' 
budgetsystematiek en nacalculatie Vilrgoed werden, is 
vervangen door een systeem van integrale taliBven op basis van Diagnose Behandeling 
Combinaties (DBC's) en ZorgZwaartePakketten (ZZP's). Een ZorgZwaartePakkel (ZZP) 
staat voor een vergoeding die de zorginstellingen krijgen voor elke client die onder 
bahandeling staat. Binnen deze landelijke, productieafhankelijke taliBven wordt vanaf 2012 
een kap~aallastencomponent (rente en afschrijving) opgenomen waar de Normatieve 
Huisvestingscomponent (NHc) deel van uilmaakt. De Normatieve Huisveslingscomponent 
(NHc) belreft hel bedrag dat een instelling jaartijks moel ontvangen om zijn vaslgoed Ie 
kunnen exploiteren; dil wil zeggen dat de Normalieve Huisveslingscomponent (NHc) de 
financiering van de inrtit!1e inveslering. de afschrijvingen en een veronderstelde renovatie 
do • . 
Door het minislerie van Volksgezondheid, Wetzijn & Sport tyWS) is de Wet Toelating 
Zorginstellingen (WTZi) ingevoerd om de hierboven beleidsveranderingen Ie ondersteunen. 
Deze wei heeft als doel hel creC1ren van moor vrijheid en verantwoordelijkheid voor 
zorginslellingen door minder ovemeidsbemoeienis. [VWS. 20061· Binnen hel cude sysleem 
mel centrale aanOOdsturing, zorgde de overtlBid met behulp van finan~ele nacatcu!atie 
ervocr dat de zorginslellingen risicovrij waren bij het vastgoedbeleid en 
invesleringsbaslissingen. Onder nacalculatie werd de vergoeding van de rentelilsten van de 
financiering en afschrijvingskosten verslaan. Beide maaklen geen deel uit van de 
exploitatiebegroling, wal een groot voordeel voor de zorginslellingen was. Daarnilasl stond 
hel Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZJ garanl voor de leningen die werden afgesloten. 
In de loekomsl zal dil neg maar len dele zijn, helgeen risico 's mel zich meebrengl voor de 
zorginstellingen. 

Na de invooring van hel nieuwe z:orgsysteem is het noodzakelijk dal de focus van de 
zorginstellingen verschuift van capacileitmaximalisatie naar resuHilatoptima\isa~8 , dit wi! 
zeggen dilt zorgaanbieders hun invesleringen in de toekomst moeten optimaliseren op basis 
van de zorgvraag. De capac~e~ van het gebouw moe! optimaal benul worden, want 
leegsland gilat in de nabije toekomst gelijk staan aan geen inkomsten. Als gevolg van de 
inlegrale ZZP-Iarieven zal hel voeren van een slralegisch vastgoedbeleid lot de kernlaken 
van ean zorginslelling gaan horen. Men moel na gaan den ken over de loe te passen 
eigendomsvorm en andere financieringsbronnen zullen moeten worden aangeboord. 
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"Als gellrJ<g van hel ni9uwe 
welsysleem krijgen 
zorginslellingen de ruimle voor 
vaslgoodonlwillelingen NifJuwe 
samenwerkingsvormen mel 
ootwt'rpero, advisel.1ro en 
ontwillel33ro women mogeIijk." 
[Geest 2007] 

Met de ingang van het nieuwe beleid binnen de het 
zorgstelsel moeten zorginstellingen meer moerte doen 
om de financiering van hun vastgoedproject rond te 
krijgen. Banken eisen namelijk een overtu~ende 
financi!le paragraaf met daarin een slurtende 
exploitatie van de instellingen. Het vastgoed gaat in 
de toekomst een grote rei spelen binnen de 
explortatie van een zorgins!elling en moe! dan ook 
beter aansluilen bij de zorg die ver1eend gaa! worden. 
Ze moelen zetf atwegen hoe de totale vastgoedlasten 

lerugverdiend kunnen worden met levering van zorg. Dil heeft directe consequenties voor de 
Ie maken keuzes rondom vaslgoed. Vraag gesluurd, innovalief bouwen & huisvesten met 
nadruk op financieel management & vastgoedontwikkeling worden een vereiste [Peleffi & 
Schipper, 2008[. 

1.2. Probleemschets, Probleemstelling en Doelstelling 

Sinds 2006 is he! nieuwe zorgsysteem in werking getreden en sinds 1 januan 2009 is 
zorgzwaartebekosliging voor zorg met verblijf via ZorgZwaartePakketten (ZZP's) klgevoerd 
in de Aigemene Wet Bijzondere Ziektekos!en (AWBZ) [GGZ Nederland, 2009). De Diagnose 
Behandeling Combinalies (DBC's) worden tot op heden aileen toegepasl in de sector 
Geeslelijke GezondheidsZorg (GGZ) en de cure sector. Op de sector Verpleging en 
Verzorging (care) zijrl de DBC's niet van toepassing, hier wordt de ZZP-regeling als 
hoofdsysleem van Kracht. 

De Normatieve Huisvestingscomponent (NHc) neeml een belangrijke plaals in binnen het 
nieuwe systeem. Vanuit deze vergoeding wordt he! vas!goed be!aald dat nodig is voor aile 
behandelingen. Mel de invoering van de NHc hoopt de overheid eenzelfde kwal~eitsslag 
binnen de zorg teweeg Ie brengen als in andere landen is bewerkstelligd door de invoering 
van de inlegrale preslaliebekosliging [Frilsche, 2(04). Hier heeft de invoerillSj geleid lot 
innovalieve en klanlgerichle benaderingen van de zorgvraag. Onder het oude bouwregime 
onlbrak bij de zorginstelling de noodzaak 101 het ontwikkelen van vastgoedkennis binnen de 
eigen bedrijfsvoering. Bovenal werden de instellingen niel aangemoedigd 101 slralegiscl1 
vastgoedmanagement wal tot gevolg heeft dallol de dag van vandaag de kennis OI1lbreekt 
om in !e spelen op de veranderingen en stappen die ondemomen moeten worden om hel 
vaslgoed zodanig Ie !alen aansluilen bij de zorginsleliing. 
Naasl de risico's en het beheersen van de risico 's is het noodzakelijk voor de zorgpartijen 
om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden die de nieuwe welgevirlg bied! om een 
samenwerking aan te gaan met OI1lwikkelaars en woningcorporaties die deze 
vaslgoedexpertise wei in huis hebben. De zorgprojecten zullen binnen he! nleuwe systeem 
door een completer vaslgoedontwikkelingsproces vooraf worden gegaan, omdal het ri sicovol 
on!wikkelen van vastgoed hierom vraagt. Deze aanpak moet ervoer zorgen dat aile Kosten 
mel betrekking tot vaslgoed betaald kunnen worden vanuil de Normalieve 
Huisveslingscomponent (NHc). 

Ten tijden van de capac4leilmaximalisalie werd de vaslgoedfinanciering aan he! gebouw 
gekoppeld en niet aan de exploitalie. Bij het nieuwe systeem wordt de vaslgoedflr1anciering 
persoonsgebonden met behlilp van de ZorgZwaartePakketten (ZZP)'s. De ZZP's omvatten 
o.a. verpleging. verzorging en de huisvestingslasten en zijn bedoeld om de budgetten voor 
zorg en ondersleuning te verlenen. In dit systeem kri~en instellingen geen geld voor de 
beschikbare capac~ei!, maar voer de geleverde pres!a!ie per clien!. Kortweg: geen dienten, 
niet voldoende inkomsten en dus geen sluitende exploitatie en gezonde bedrijfsvoerillg. 
Deze verandering op hel gebied van de financiering biedt aan de zorginstellingen de 
uigelezen kans om hel vaslgoed OIls een strategisch ondememingsmiddel in Ie zetten, wat 
grote invloed zal hebben op de effectivileil, efficientie en de flexibilileit van de organisalie. 
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Binnen de businesscase van de zorginslelling zullen 
de vaslgaOO- en de zargexploilalie een grote rol gaan 
spelen. AangeZlen de zarginstellingen binnen he! 
oude financieringssysleem risicoioos konden 
exploiteren, heeft men oooil de nadruk hoeven 
leggen op het optimaliseren van de zorg- en 
vastgoedexploilalle. De zarginslellingen hebben 
moeile om switch te maken van investeringsgerichl 
naar exploitaliegerichl denken. De iflstell ingen 
vaarden goed bij het oude systeem en zijn van 
mening d.li de Iradilionele manier van aanbesteden 
nog steeds de meeste voordelen hooft. Er zal echter 

"Een partij die /tennis heeft van 
zowel de vilstgoedwereld als da 

zorgwclor kan de zotgp<lrtij 
ui/st"*'ande dienstfln bewijzen. Zij 

kunnen hfJipsn om re komen tol 
fllJn professioneel 

vaslgoodman"gfJlOOnt dOli kosten 
bespa"rt fln w""n;11J <:reeert. en za 

1161 zorgproces facili/eert. - [SDB 
Bouwadvies. 20091 

oon swilch in denkwijze nodig zijn bij de zorginslellingen om hel hoofd boven water te 
kunnen houden. 
Er veel parlijen belrokken bij de ontwikkeling v.m zorgvaslgoed, waarvan. naast de 
zorginslelling, de woningoorporatie en wellichl ook de projectontwikkelaar de belangrijksle 
zijn. Deze marktparlijen bezilten reeds de kemis aver hel exploitaliegericht ontwikkelen. 
Ondanks het feit d.li ontwikkelaars en zorgparlijen bereid zijn om samen te werken, kamen 
er nog weinig zorgprojecten van de grond. Dil hoof! een aanlal redenen. Naast de 
veranderende wetgeving waar de zorginstelling aan moet wennen, is er nog de financiele 
onzekerheid door de crisis waar veel zorginstellingen mee te maken hebben. Een derde 
reden is hel wanlrouwen dat heerst tussen de z~inslellingen en de antwikkelaars. 
Ontwikkelaars worden door zargparlijen gezien als ondernemingen die het vaslgoed 
ontwikke!en en opleveren en daama meleen weer vertrekken. Vaak wordl er contact gezocht 
vanuit de z~inslelling mel de marktpartij om tot een samenwerking te komen, maar loch 
wordl hel uiteindelijke doel, namelijk het ontwikkelen van zargvastgaed, niet gerealiseerd 
omdat al binnen de inilialieffase wrijving ontstaat lussen de partijen. Doordat er door de 
zargpartij vaak wordt vastgehouden aan de lraditionele manier van denken, waar de 
marktparlij meer vaor een integrale benadering kiest met de nadruk op de exploilatie. lopen 
de onderhandeling vaak stuk an belanden deze in een impasse. Hierdoor wordt kostbare tijd 
en geld verlaren, terwij l beide partijen vaak de besle bedoelingen hebben am tot elkaar Ie 
kamen. 

U~ I ~eratuur blijkt dat de gewijzigde wetgeving en het nieuwe speelveld in de zarg kansen 
biedt voar de zorginstellingen en voor de maridpartijen om op een integrale manier 
exploitatiegericht zorgvastgaed te ontwikkelen. Nergens worden echter concrete aplossingen 
of instrumenten aangedragen hoe beide partijen tat een overeenkomst kunnen komen, 
zonder wantrouwen an/of tijdverlies. Er is behoefle aan een reflectie op dit proces vanuit 
beide kanten. Dit afstudeeronderzoek moet bijdragen aan de stappen die de antwikkelaar 
zau moeten zetten am tat een goed Iopend vaslgoedontwikkeling- en samenwerkingsproces 
te kamen met zorginstellingen, waar beide partijen zich in kunnen vinden. 

Probleemstelilng: 
Wat zijn de vraagstukken binnen samenwerkingen van projectontwikkelaars en 
zorginstellingen In het vastgoedontwikkelingsproces voar woonzorgvastgoed, die 
ontstaan als gavolg van de gewijzlgde wetgeving en het nleuwe speelveld In de zorg, 
an hoe kunnen deze Inzlchtelijk worden gemaakt binnen een procesinstrument dat als 
basis kan dienen voar hat goad laten verlopen van samenwerklngen? 

Doelstelling: 
Hat ontwikkelen van een procesinstrument dat projectontwikkalaars inzicht biedt in de 
vraagstukken blnnen de samenwerklng met zorginstellingen in hat 
vastgoedontwikkelingsproces voor woonzorgvastgoed, als gevolg van de gewljzigde 
wetgaving en het nieuwe speelveld in de zorg. 
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1.3. Onderzoeksopzet 

Met behulp van literatuurooderzoek, casestudy's en diepte·interviews wordt een 
vergelijkende analyse gemaalct, Deze dne elementen zorgen voor validrteit met als basis de 
datatriangulatie, 

1.4. Onderzoeksvragen 

Binnen dit onderzook zal antwoord worden gegeven op de volgende ooderzooksvragen: 

1. Wat zijn de kenmerken van de sector Verpleging & Verzorging binnen het 
zorglandschap van Neder1and en welke plaats neemt het vaslgood in binnen deze 
sector? 

2, Welke beleidsveranderingen vinden plaats binnen de wet- en regelgelliog van de 
zorgsector in Nederland en wat zijn de gevolgen voor de zorginslemngen op 
vastgoedgebied? 

3 Op welke manier werd het vastgoedonlwikkelingslraject in de zorg onder hel 
bouwregime ex WLII vormgegeven en welke tekortkomingen herbergt dit traject in 
relatie tot de toekomstige marklwerking? 

4, Op welke manier wordt het vastgoedontwikkelingsproces van de commerci!1e 
ontwiklc.elaar vormgegeven en op welke punten verschilt dit proces van het 
ontwikkelingslraject dal de zorgparlijen doorliepen tijdens het bouWregime ex WLII? 

5, Welke rol spelen de zachte procesfactoren en de cuftuurverschillen binnen de 
samenwerking tussen een ootwikkeiaar en een zorginslelling? 

6, Binnen welke onderdelen van de samenwerking tussen de oolwikkelaar en een 
zorginstelling, gedurende het vastgoedoolwikkelingsproces van woonzorgvastgoed, 
~ggen de grootsle vraagstukken en welke oplossingen kunnen hiervoor geboden 
worden? 

1.5. Hurks Groep 

Hel afsludeeronderzoek zal plaalsvinden in samenwerking mel de Hurks Groep binnen de 
businessunits Hurks vastgoedontwikkeling en Hurks woon- en zorgconcepten, Hurks Groep 
B.v. in Eindhoven VOffilt als overkoepelende organisatie de verbindende krachl lussen 15 
Hurks bedrijven, die elk op een specifiek terrein van de bouW actief zijn. De activ~eiten van 
de groep omvalten zowel onlwikkelen als bouwen als het leveren van bouwproducten en 
industrilile bouW5ystemen. Doordat Hurks Groep B,V. op vele gebieden binnen de bouw 
actief is, is er veel interactie binnen de ondememingen aanwezig. Zo kunnen aile 
ondememingen een beroep doen op elkaars specifieke kennis en ervaring, Hurks woon- en 
zorgconcepten is een organisatie binnen de Hurks Groep die zorgvastgoedconcepten en 
woningen voor de zelfstandige senior ontwikkeH, verkoopt en het concept in de exploitatie 
bewaart. Hierdoor komi men veel in aanraking met zorginstelli~en en heeft men met 
dezelfde thema's Ie maken die centraal staan binnen het afstudeeronderzoek. 

1.6. Relevantie en afbakening 

Er ligl mede door de vergrijzing een enorme vraag naar zorgvastgoed, D~ vertaalt zich niel 
aileen naar een grote bouwopgave, maar ook naar kwaliteitsimpulsen in hel bestaande 
aanbod van zorgvaslgoed, Door de invoering van hel nieuwe zorgsysleem komen er kansen 
vcor samenwerkingen tussen ontwikkelaars en zorginstellingen. Zorginslellingen hebben 
ochler nooit de noodzaak gehad om met onlwikkelaars samen te werken. Ze winen het liefst 
door op hun eigen weg; ootwikkelaars zijn daamaast oak overtuigd dat hun manier de beste 
is. Er ligt hier een leemte tussen de vertaalslag van het vastgoedonlwikkelingstraject van 
zorginstellingen naar het vastgoedontwikkelingsproces van ootwikkelaars, Procesmanage
ment ligl aan de basis van dit principe. Er is veel voordeel uit elkaars kennis te halen, aileen 
weet men niet good hoe, 
De ingrijpende systeemwijziging in de zorg heeft gevolgen op vastgoedgebied, terwijl er tot 
op heden nag maar beperkte professionaliteit bij zorgorganisaties aanwezig is wat betreft hel 
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vastgeed. Vit literatuur komI naar voren dat het nieuWB speelveld in de zorg kansen bifid! 
vcor zorginstellingen en mark.tpartijen om op een integrale manier zorgvastgoed te 
onlwikkelen. Nergens worden binnen de literatuur oplossingen of instrumenten aangedragen 
hoe beide partijen zonder groot tijdvet1ies en zonder hoge kosten lot een geed project 
kunnen komen. Er is nog geen onderzoek gedaan naar het vOlTTIgeven van een goed 
onlwikkelingsproces van zorgvaslgoed met de betrokkenheid van ontwikkelaars en 
zorginstellingen. 

Het onderzoek is op de volgende manier afgebakend: 
• In dil onderzoek wordt de sector Verpleging en Verzorging (care) onderzocht. De 

overige sectoren (Ziekenhuizen, Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) en 
gehandicaptertZOrg) worden in dit onderzeek wei besproken, maar worden niet 
meegenornen gezien verschiUen tussen de sectOrel1 

• Oit onderzoek richt zich op de gevolgen vcor de zorginstellingen door de invoering 
van hel nieuwe zorgsysleem in Nedertand. Een goede intemationale vergelijking is 
niet mogelijk, omdal de Nedel1andse plannen om de kapitaallasl8ll in de 
produclprijzen te stoppen uniek is. 

• In d~ onderzoek wordl er gefocust op het vastgoedontwikkelingsproces tussen de 
onlwikkelaar en de zorginstelling. Binnen dit rapport wordt ook met vastgoedpartij of 
vastgoeciorganisatie naar de onlwikkelaar gerefereerd. Oit omdat een ontwikkelpartij 
zich niet sleehts beper1<.t tot de ontwikkelingsfase binnen hel 
vastgoedonlwikkelingsproces, Elementen binnen dil proces dfe weinig lot geen 
invloed hebben, worden niet meegenome-n in het uiteindelijke instrument. 

• Oit onderzoek wordt beredeneerd vanuit de marl\tpartij en niet vanuit de 
zorgaanbieder, Interviews met zorginstellingen zijn echter crueiaal om inzichl te 
krijgen hoe de zorginstellingen tegenover de nieuwe onlwikkelingen binnen het 
zorgsysteem staan en met welke probiemen zij Ie maken hebben en krijgen binnen 
het VlIslgoedontwikkelingsproce!l , 

• Omdat allereerst inzicht verkregen moet worden van de zorgsector. zal de focus op 
deze partij liggen gedurende het eerste gedeelte van het rapport. De zorgpartij zal 
vaak als uitgangspunt worden genomen bij he! trekken van conclusies binnen de 
samenwerkingen, zodoende is ervoor gekozen om de zorgpartij a~ijd als eerst te 
noemen 

1.7. Leeswijzer 

Dit afsludeeronderzoek is opgezet aan de hand van een chronoiogisch stappenpian dat 
uiteindeHjk heen geleid tot hel beanlwoorden van de probleemslellig. Hoofdstuk 1 betreft de 
inleiding waar de aanleiding, probleemdefmrtie en de opzet van het onderzoek worden 
besproken. 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het zorglandschap in Nederland. Vanuit het tOlale 
zorglandschap wordt geconvergeerd riehting de sector Verpleging & Verzorging. Ver\lolgens 
wordt het vastgoed binnen deze deelseclor besproken en worden de trends en 
ontwikkelingen toegelicht 

Hoofdstuk 3 bespreekt de onlwikkelingen binnen het veranderende zorgbeleid in Nederland, 
De beleidshervorming in de varm van de transitiefase wardl doorlopen en daamaast wordt 
inzicht gegeven in de weerslag van de beleidsveranderingen op de totale zorgsector en de 
V&Y sector, 

Hoofdstuk 4 brengt de zorgwereld en de vastgoedwereld samen. Het vastgoedontwikkelings
traject in de zorg word! {her)beschouwd en vergeleken met hel commercii!ie 
vastgoedontwikke lingsproces van de vastgoedwereld. Op basis van deze vergelijking 
worden knelpunten geldentificeerd die leiden lot de input van het procesinstrumenl. 
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In Hoofdstuk 5 staat de onderzoeksmethodologie voar het empirisch onderzoek centraal. De 
gekozen onderzoeksmethode wordt besproken en beargumenteerd. 

Hoofdstuk 6 geeft inzieht in de zachte kritische factoren die ten gmndslag liggen aan een 
samenwerking De verschillende cu lturen van de vastgoedpartij en de zorgpartij worden als 
basis gebruikt voor het vormgeven van een proces. 

In Hoafdstuk 7 worden twee casestudy's onderzocht met betrekking tot Iopende 
samenwerkingen tussen vastgoedpartijen en zorgpartijen. De vastgoedontwikkelings
processen worden doorlopen met behllip van literatuur en interviews, waama de 
succesfactoren en aandachtspunten I faa lfactoren van de samenwerking input geven aan het 
procesinstrument van dit onderzoek. 

In Hoofdstuk 8 wordt op basis van een vergelijkende analyse lussen hel hleratuuronderzoek, 
de casestudy's en de afgenomen dieple-inlerviews hel definHieve procesinslrument 
ontwikkeld. Oil procesinstrument wordl binnen dil hoofdstuk besproken en uitgewerkt. 

Hoofdstuk 9 sluil het onderzoek af mel de conclusies en aanbevelingen. 

1.8. Onderzoeksmodel 

De onderzoeksopzel is weergegeven in het onderzoeksmodel {figuur 1.1.J Hierin is te zien 
welke aspecten er in de fasering van dit onderzoek lerug Ie vinden zijn. Hel gehele 
onderzoek is in Ie delen naar vijf verschillende fasen, Ie weten: 

1. Theoretisch onderzoek 
2. Praklisch onderzoek: inlerviews en casestudy's 
3. Ontwikkelen van he! instrument 
4. Toets ing van het instrument 
5. Conclusies en aanbevelingen 
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Hoofdstuk 2: Zorglandschap Nederland 

In dit hoofdsluk staal het zorglandschap van Nederland centraal. In paragraaf 1 wordt de 
zorgsector in Nederland besprOken en welke plaats de Verpleging en Verzorging (care) 
binnen deze sector inneeml. In de volgende paragraaf word! een duidelijk beeld ge8chetst in 
welke posilie de zorgverlening binnen de Verpleging en Verzorging zich bevindl. In paragraaf 
3 worden de keM1erken van he! zorgvas1goed besproken en vervolgens wOrdl ingegaan op 
de huidige trends en ontwikkellngen die spelen binnen de zorgsector in Nederland. 

2.1. Zorgsector Nederland 

Het Neder1andse zorglandschap kenmerkt zich door haar verscheidenheid aan ins/anties die 
medisch zorg aanbieden. Binnen dil zorglandschap is een grove scheiding Ie brengen tussen 
instanlies die gericht zijn op genezing en/of herslel (cure), en instanties die gerichl zijn op 
verpleging, ondersteuning en begeleiding (care) [CBS, 2009; RVZ, 2001]. 

2.1.1. CureenCare 

In het aanbod van voorzieningen en de organisalie van de gezondheidszorg is in de loop van 
tijd een zekere ordening ontstaan De begrippen CLre en care omvatten de gehele 
zorgsector. Op basis hiervan heeft de Raad voor Volksgezondheid (1999) de zorgsector 
verder onderverdeeld. Deze onderverdeling is terug te zien in figuur 2.1 . 

Zo<g
instellingen 

Fig"", 2.1: 1~lng ZO<IIHCtor _,lind [RVZ. 2001] 

In bevenstaand schema is te zien dat de zorgsectoren cure en care verder opgedeeld 
kunnen worden in Iypen zorginslellingen. Het cure segmenl beval voornamelijk instellingen 
die gericht zijn op genezing en over het algemeen van korte duur. Men spreekt hier ook van 
inlramurale of klinische zorg waarbij de cli!nt in de inslelling verblijft en waarbij aileen zorg 
binnen de muren van de inslel ling verleend word! . Deze zorg word! verleend in ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en andere inslellingen waar mensen opgenomen kunnen worden en 
meerdere nachten kunnen verblijven. De instellingen in het care segment verlenen ook 
extramurale, oftewel ambulante zorg. Deze zorg wordt buiten de muren van de instelling 
verleend. Binnen de care. behalve bij de Ihuiszorg, vormt de verblijfscomponent een zeer 
belangrijk onderdeel van het prima ire proces [CBZ, 2oo5b]. De instellingen zijn in de realiteit 
echler niet zo ster\( afgebakend als in de figuur is weergegeven. Hel domein waarop 
doelsteningen van care en cure betrekking hebben loopl urteen, maar zijn in de praktijk 
onlosmakelijk mel elkaar verbonden aangezien veel paMnlen behoefte hebben aan een mix 
van care en cure. Oil onderzoek richt zich op de sector Verpleging en Verzorging 01&V) in 
het care segment. In deze sector is zowel sprake van intramurale als extramurale 
zorgverlening [RVZ, 2001 ; Golink, 2010]. 
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2.1.2. Omvang zorgsector 

Binnen de zorgsector in Nederland zijn bijna 50.000 bedrijven actief. De intramurale zorg 
kenmer1<.t zich door zeer grote bedrijven (meestal ziekenhuizen) en omvat samen 2,4% van 
het totaal aantal bedrijven in de zorg. De zorgpraktijken van vrije beroepen, zoals tandartsen 
en doktoren, omvatten het overgrote deel van de totale sector met 95% [UWV, 2010]. De 
Verpleging en Verzorging sector incluslef de thuiszorg omvat een totaal van 1900 bedrijven 
[CBS Statline, 2009; zorgatlas.nl, 2010~ Eind 2008 waren ruim 1 miljoen mensen werkzaam 
in de sector zorg [VVVS, 2009]. m staat gelijk aan 13% van de totale beroepsbevolking van 
Nederiand in 2009 [CBS, 2010]. Hieruit blijkt dat de 
zorgsector een groot aandeel heefl in de 
wer1<.voorzienin9 van de totale beroepsgroep In 
Nederland De vergrijzing en de daarmee toenemende 
zorgvraag zullen ervoor zorgen dat deze beroepsgroep 
in de toekomst aileen maar groter zal worden. In figuur 
2.2. is te zien dat de vergrijzing harder inslaat dan de 
beroepsgroep flU aankan. Er is al een tekott binnen de 
totale zorgsector en d~ tekort zal in de toekomst aileen 

-_.---[ ... " 
. u·,-, 
. u·" ." ... . "."" 

maar groeien. In totaal zijn er 530.000 fulltime 
arbeidsplaatsen birmen de zorgsector. Hiervan liggen 
ongeveer 191.000 fu lltime arbeidsplaalsen (36%) binnen 
de V&V sector [UWV, 2010]. Europees gezien bevindt 
Nederiand zich in de middenmoot met zorguitgaven van T· I 
9,3% van het bruto binnenlands product [VVVS, 2008]. --
Ais gekeken wordt naar de jaarlijkse omzet, dan heeft Flguur2.2: P~.I"'ortZ<>"9".aO!" 
Nederiand met een omzet van 1()')(. van he! Bruto Z010IZ<>r\lidl",2010] 
Nationaal Product relatief gezien de grootste zorgmar1<.t 
van Europa [CBZ, 2005a]. 

2.2. Verpleging en Verzorging (V&V) 

, 

De sector Verpleging en Verzorging is de grootste sector binnen de AWBZ {Algemene Wet 
Bijzondere Zieklekosten}. Instellingen die tot de sector V&V worden gerekend zijn 
verzorg ingshuizen, verpleeghuizen en de publiekelijk gefinancierde thuiszorg (inclusie! de 
huishoudelijke hulp). De sector valt op zorg- en vastgoedgebied te typeren als zeer divers; er 
is sprake van intramurale, semimurale en extramurale zorgveriening. Naast de zorgvormen 
binnen de V&V sector die worden gefinanclerd uit cOllect ieve mldOOlen (AWBZ), is er zorg 
die nlet uit overheidsmiddelen wordt gefinancierd: de nieH::oliectief gefinancierde zorg 
[Woittiez et aI. , 2009]. In dit rapport wordt gefocust op de sector collectieve zorg binnen da 
V&V. 

2.2.1. Branche,chets 

De V&V branche bevat zowel verpleeghuizen, verzorgingshuizen als de collectie! 
ge!inancierde thuiiSZorg. De sector wordt oak wei get~peerd als de wr sector, waarin de T 
voor Thuiszorg staal. Op basis van de AWBZ worden versch~lende soorten van extramurale 
zorg (thuiszorg) en intramurale zorg (tehuiszorg) geleverd . He! wer1<.veld van de V&V sector 
richt zich op de verpleging. verzorging, begeleiding en ondersteuning van mensen met het 
doel dat nadelen van ziekten, stoomissen en beperkingen zo min mogelijk kUnllen optreden 
[RVZ, 2001 ; nationaalkompas.nl, 2010] 

CII/jn/en 
De verpleeg- en verzorgingshuizen zijn voornamelijk gericht op ouderen, al is er geen strikle 
leeftijdsgrens. Op de thuiszorg wordt het meest een beroep gedaan door mensen in de 
leeftijdsgroep van 30-65 jaar, maar ook hier geldl dat iedereen die begeleiding, 
ondersteuning of verzorging nodig heeft, voar lhuiszorg in aanmerking komI. Daze noodzaak 
tot verpleging of verzorging wordt dan getoetst en vastgesteld door het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) en indien alQ(oord wordt een indicatie verstrekt. In 2005 maakten 
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in lolaal 586,000 mensen in Nederland gebruik van de collectief gefinancierde zorgvormen 
[Eggink et al. 2009]. Hiervan maakte het overgrote deel (720,.1,) gebl'\lik van de thuiszorg, 18% 
woonde in een verzorgingshuis en 10% zat in een verpleeghuis. Hel aanlal gebruike!l; van 
de coIlectlef gefinancierde wr sector zal tot 2030 jaarlijks met gemiddeld 1,2% toenemen. 
In de verpleeg- en verzorgingshuizen is de groei het groatsl met 1,4%. De uftgaven aan deze 
collectief gefinancierde zorg bedroegen in 2005 l'\Iim 10 miljard euro en zijn inmiddels 
gestegen tot 12 miljard [PWC, 2010a]. Ruim 213 hiervan wordt beschikbaar gesteld voar de 
tehuiszorg (verpleeg- en verzorgingshuizen) via de AWBZ en 113 aan de thuiszorg via AWBZ 
en WMO {Wet Maalschappelijke ondersteuning} [Woittiez el ~l., 2009]. 

Personeel 
In 2008 waren in lotaal 473.300 persooen werkzaam binnen de sector, wat neerkomt op ruim 
5,5% van de werkzame beroepsbevolking. Deze werkneme!l; waren goed voor 228.600 
'fulilime employment' jaren {fie's} [UWV, 2010; VVVS, 2009]. Hel totaal aanlal werknemers 
binnen de sector neemt sinds twee jaar af, na een periode van gestage groei [VWS, 2009]. 
Tol 2030 wordl verwachl dal de vraag naar personeel in de wr jaarlijks mel 1,3% toeneeml 
in de verzorgingshuizen en met 1,7% in de verpleeghuizen. In de thuiszorg zal de vraag 
echter afnemen tot 2030 met 1,1% per jaar, mede doordat de jongere bevolking van 30-65 
jaar vaker gebl'\lik maakl van deze zorg en deze groep cii!nlen de komende jaren afneemt 
als gevolg van de vergrijzing [Woittiez, 2009; Berg el aI., 2008; Wiegers et aI., 2007; cpb.nl, 
2010; portaal ,verplegingenverzorging.nl, 2010] 

Verpleeg- en Ver;uxgingshuizen 
Verpleeghuizen richten zich op de zorg 
rond een ziekte of aandoening van de IOIOi 

zorgvrager, lerwijl verzorgingshuizen ~ / 
zich vooral richten op de algemene /-------:--:-1 
dagelijkse behoefle van de zorgvrager 
In flguur 2.3, is Ie zien dal hoe serieuzer l~ 

de beperkingen zijn van de zorgvrager, <' .. ~" 
hoe meer een verpleeghuis is ~ ~ 

aanmerking komI. Verpieegkundigen 
moeten namelijk een speciale opleiding 
gevolgd hebben en verpleging IS 

daardoar een ander yak dan verzorgen 
Beide gebieden hebben echter ook heel 
duidelijke overeenkomsten [Pool et aI., 
2001]. Zo word! veronderateld dal een 
verpleegkundige ook een zorgvrager 

~.n ,,,lilt MOIl.. ftn.,.,. 
"~rl<lnro" "perl<lnron "~f"n .. n .. "" ....... n 

Flguur 2.3: percentage z<>rggebrulk naar mate van 
tM.,.rk;r>gan van .. n Il<Iwoner in .. n verpl .. g-of 
v"rzorg;ngshu;a [Bron: 0. Kierk. 21)01] 

kan verzorgen. De vemouding tussen beide zorgvelden is voor veel deskundigen een 
voortdurende bron van discussie. Aan de ene kant wordl verzorgen gezien ~Is een onderdeel 
binnen de verplegingssector [Commissie Kwalificatiestructuur, 1996], aan de andere kant 
wordl gezegd dal er een overlap beslaal lussen beide zorgverleningfuncties. 

2.3. Zorgvastgoed In de sector Verpleging en Verzorging 

De totale zorgsector heett naar schaWng 23.4 miljoen m' bvo aan gebouwen in bezil 
[Martens en Vonck, 2010]. De seclor V&V neem! hiervan meer dan de helft van het Iolale 
oppervlak voor haar rekening mel 13.8 miljoen m' bvo De resl van de vierkante melers is 
verdeeld over ziekenhuizen (4.0 mio, m' bvo), gehandlcaptenzorg (3.4 mia. m' bvo) en de 
geestelijke gezondheidszorg (3,2 mio. m' bvo) [Hoepel el aI., 2008]. 
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FlgLlUr 2.4: Vortloudlog 
kopltNllnt.n ~.n hoJ l ..... tlng tot 
total. "U90~'" Z<II"\jins~lIl ng In 
"'I~.rdon .LIm·, IHoopoI, 200!] 

In figuur 2.4. is de 
verhouding te zien tussen 
de kapilaal laslen van de 
huisvesting en de totala 
zorguitgaven. In de sector 
V&V beslaan de 
huisvestingskosten het 
grootste percentage, 
namelijk 15% (1.2 miljard) 
van de totale zorguitgaven 

• Totai-t ultl .... n zorajnstdln. • Kopltaaltamn van huisw'stin. (8 miljard). In de andere 
sedoren liggen de percentages tussen de 5 en 10 %. Over het algemeen kan aangenomen 
worden dat bij een gemiddelde zorginstelling 90% van de kosten zorg gerelateerd zijn. Het 
gaat dan voornamelijk over personeelskoslen. Slechts 5-10% betref! huisvestingsgebonden 
koslen [Eisses en van Houwelingen, 2008]. Tot op heden hebben de zorginstel lingen 
strategisch vastgoedmanagemenl niet hoag op hun agenda staat. Na de inlreding van de 
nieuwe welgeving zullen op vastgoedmanagement grate sprongen gemaakt moeten worden 
Ais instellingen leren hun vastgoed moor als bedrijfsmiddel in te zellen, oftewel zorgen dat 
het vastgaed perfed aansluit bij de zorg die ver1eend wordt, dan kan dit tat besparingen 
!eiden birmen de zorggerelateerde kosten. 

Het vastgoed van de sectar Verpleging en Verzorging (V&V) kan ingedeeld worden naar drie 
segmenten: intramuraal vastgaed, semimuraal vaslgoed en extramuraal vastgoed. He! 
vastgoed gaat een steeds gratere rol spelen binnen de arganisalie van een zorginstel ling. Er 
is een versct1uiving gaande van capacite~maximalisatie naar resullaatoptimal isatie. Moo 
gaat meer kijken naar het optimaal aan laten sluiten van het vastgoed bij de toekomstige 
zorgvraag, dan naar het maximaliseren van hel vloeroppervlak van hel vastgood. Hel is 
wetenschappelijk bewezen dat een slim antworpen gebouw, een goode positionering van de 
zarge!ementen beval mel gemakkelijke orilmlalie en routing, mogel ijkheden voor ontmooling 
en privacy, het welbevinden van bewoners en personeel verster1<.t [Corestagroup.com, 2010]. 
Het zorgvastgoed zal in de loekomsl moelen worden ingezet als strategisch bedrijfsmiddel 
om cli!nten aan te trekken en aan de zarginstelling te binden. 

2.3.1. Drie.deling intramuraal, semimuraal en extramu raal 

Binnen de V&V sector is een driedeling zichtbaar tussen intramuraal, semimuraal en 
extramuraal vastgoed [Ensing, 2006J, Tabel 2.1 . geeft de driedeling binnen hel publiekel ijk 
vastgoed weer. Bij zorgvaslgoed spreekl men over intramurale huisvesting, wanneer de 
cii!nt in een speciaal voor de ondersteuning van de zorgfunctie gebouwd complex verblijft. 
Bij de intramurale zorg vallen zawel de bekastiging van het vastgoed als de zorg ander de 
AWBZ [Graat, 2007]. De semimurale zorg kan gezien worden als een soort 
tussenvoorziening, De cli! nten wonen niet ze lfstandig . maar hoeven oak niet opgenomen te 
warden in een intramuraal verpleeg- of verzorgingshuis. Het wezenlijke verschi l tussen 
semimuraal en intramuraal wonen is dat bij semimuraal wonen de mensen niet avemachten 
binnen de muren van de instelling waar ze zorg krijgen, Een voorbeeld van semimuraal 
vastgoed zijn aanleunwaningen. Bij extramura le zorg verbl ijft de zargbehoevende in een 
reguliere waning en wordt de zorg in de vorm van thuiszorg geleverd. Bij extramurale 
zorgverlening is aileen de zorg in de AWBZ verzekering apgenomen en niet de bekastiging 
van hel vastgoed. Bij aile dne de vastgoedvarmen binnen de V&V sector behelsl de 
wooorundie een belangrijk onderdeel en wordt het vastgoed gepositioneerd als ooderdeel 
van de woonwijk. De belevingswaarde van de geOouwde omgeving speelt namelijk een grote 
rol binnen he! care--segmenl [Nicolai en Dekker, 1994]. 
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Intramurul Semimurul Extramu .... 1 
V8llllaglfuj . " b\~iJlIoneel Kleinschalig WQnei'i- - . TtlUit<:org 

verpleeghuis 
V.rzorglng Insiliutioneel Kleinscha~g wanen Tht.iszorg 

verzorgll19shuls 
9oJkosliging AWBZ AW;g AWl 

De vastgoedportefeuille van V&V inslellingen beslaat uil vala variantan op zorgvaslgoed: van 
grootschalige intramurale verpleeg- en verzorgingshuizen builen de bebolMlde kom lot 
kleinsehalige wOllirlgan in da sladskern nabij zorgstaunpuntan. Deze vastgoadportefeuille 
moet zo divers zijn, omdat men met cii!!nten in aanraking komt mat stark uitaenlopande 
klachtan en beperkingen, zoals is beschreven in paragraaf 2.1 .1 Oak moet men kunnen 
voldoen aan de specifieke zorgvraag die hoort bij elke stap bin nan hat ouderdomsproces dat 
clienten doorlopen. Elke woonvorm binnen de driedeling extramuraal, semimuraal en 
intramuraal heefl zi)l aigen kwalileilan en beparkingan en is toepasbaar op een andere 
doelgroep binnen de sector V&V. 

Voor dit onderzoek is he! van belang dal wOllen en zorg als Mn product in de mark! gazat 
wordan, er moet een intramuraal onderdeel aanwezig zijn. De financieringen voar zowel de 
huisvesting als voar de zorgvertening moet bovendien in elln ZorgZwaarlaPakkel (UP) 
zitten. Binnen het onderzoek wordl dan oak gefoeusl op de intramurale en semimurale 
woonvorm an word! de puur op zichzalf slaande extramurale varianl in de vorm van 
thuiszorg buiten beschouwing gelaten, omdat hal hier gaat om "gawooo" woonvaslgoed an 
nlel zozeer zorgvastgoed. 

De nieuwe generatie wOOII-zorgcompiexen 
De definilie van een woon-zorgcomplex 0NoZoCo) luidl als voigt: "Woonvorm, bedoeld voor 
ouderen die niet geheel zeifstandig kunnen wonen, maar geen behoeffe hebben aan 
intensieve verzorging, zoa/s dal in een bejaardenhuis het geval is· [Encyelo.nl , 2010]. Binnen 
de trad~ionele varm waren woon-zorgcomplexen gerichl op een doelgroep en binnen deze 
woon-zorgcomplexen lagen welzijnsfuncties (ontmoetingsruimles), zorgruimten t.b,v. 
zorgorganisaties en de daarbij behorende 24-uurs besehikbaarheid van zorg [Arcares, 2002]. 
De nieuwe generatie woon-zorgcomplexen vallen echler niel binnen bovenslaande detinitie 
en zijn nlel strikl in Ie delen naar aen van de drie besproken woonvormen, Bij het Irad~ionele 
WoZoCo is meestal in beginsel sprake van extramurale zorgvertening, die kan overgaan in 
intramurale zorgvertening indien er sprake is van een grotere zorgaft1ankelijkheid. Men wordt 
dan van een extramurale wOOlleenheid binnen hel complex naar een inlramurale 
wooneenheid verplaatst [Graat, 2007]. De nielMle generatie WoZoCo's helbergen geen 
strilcte scheiding tussen extramuraal en intramuraal verblijf [RIVM. 2006]. Bovendien 
herbergen da nieuwe generalie WoZoCo's meerdere doelgroepan, zowel zorg- als niet
zorggerelateerd, waardoor een soort inpandig woonservicegebied ontstaat [Spierings, 2010; 
Kroon, 20101. In Malburgstate Amhem is een woon-zorgcomplex van de nielMle generatie 
ontwikkeld. D~ WoZoCo herbergt maar ~efst vijf doelgroepan: 55-plussers, 
psychegeriatrische en somatische pati!!nten, starters en gezinnen. De oorspronkelijke 
doelgroep van hulpbehoevende 55-plussers wordt zowel vergezeld van niet
zorggerelateerde als door zwaardere zorggroepen [Tankink & Helmes, 2009]. MOlivalie voar 
de ontwikkeling van nieuwe WoZoCo's zijn fysieke schaalvergroling, de verandering in de 
omvang van sociale en ruimtelijke eenheden, en de bevordering van inlegralie an participatie 
die leiden tot een hogera sociate woonkwaliteit [Spierings, 2010]. Bijllomend voordeel is dal 
de huisvesting van de doelgroepen help! de financiering te dekken. 

2.3.2. Huidige situatie vaslgoed V&V 

Onderzoek van het College Bouw Zorginstellingen (2006a) heeft uilgewezen dat meer dan 
de helf! van da bewoners in verpleeghuizen en bijna tweederde deal van de bewoners van 
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verzorgingshllizen te maken hebben met huisvesting die op een aantal punten niet aan de 
basiskwaliteilseisen voldoet Vooral het ienomeen veroudering speslt hierin een belangrijke 
rol: de functie van de tehuizen is in de loop der jaren geiivolueerd van Ben woonvoorziening 
voor gezonde ouderen waar ook beperld zorg werd geleverd, tot een voorziening waar de 
zorg centraal staat en een indicatie vereist is. De bouwkundige eisen die tegenwoordig aan 
een verpleeg- en verzorg ingshuis worden gesteld zijn daarmee ook veranderd. De 
verschillen tussen het oudere en het nieuwe zorgvastgoed in de V&V is groot De kwalileil 
van he! bestaande zorgvastgoed is getoetst door he! College Bouw ZOl\jinstellingen [CBl, 
200Sc], die elk gebouw een predicaat 'rood', 'oranje', of 'groen' hBBft gegeven naar 
aanleiding van de staat waarin het gebouw verkeert. De 'rode' gebouwen voldoen gemiddeld 
niBt aan de minimumeisen die aan bestaande bouw worden gesteld In mindere mate geldt 
dit voor gebouwen met het predicaat 'oranje '. Het 'groene' predicaat wordt gehangen aan 
gebouwen diB gemiddeld wei voldoen aan de minimale eisen die aan een gebouw worden 
gesteld. 

KwBiiteit verpleeghuizen 
De gebouwen binnen de verpleeghuizenbranche worden oooordeeid en gewogen op de 
Ihema's appartement (400/0). sanrtair (30%) en toegankelijkheid (30%). Ale gekeken wordt 
naar de verpieeghuizen dan geld! dat naast de onvoldoende kwaliteit van het aanwezige 
sanitair. er vaak sprake is van meerpersoonskamers. In figuur 2.5 valt te zien dat 63% van 
de bestaande verpleeghuizen gemiddeld niBt voldoet aan de minimale alsen die aan een 
gebouw worden gesteld. Met name het aanwezige sanitair speelt hier een grote rol in, deze 
is vaak te klein en daardoor niet rolstoelvriBndelijk. Vooral de verpleeghuizen van voor 1990 
hebben last van dit verschijnsel. Verder is Ben kwart van de appartementen kleiner dan de 
minimumeis van 24m', een maat die in het verleden wei gangbaarwas. 

Verpleeghuizen Verzorgingshuizen 

~fgwr 211, o.t>ouw . .., thomloeo_ln %, Verplo.g. on V-=rglngshUlun lMo-nltorlng 1/I'_llIIolt In ... 
V""p'-gln~.., Vorzorglng, 20(5) 

Kwalileil verzorgingshuizen 
De gebouwen binnen de verzorgingshuizenbranche worden beoordeeld en gewogen op de 
thema's zitlslaapkamer (3S0",), sanitair (2S%), toeganke~jkheid (20%) en 
gemeenschappelijke ruimte (20%). Bij de verzorgingshuizen hebben de gewijzigde 
opvatlingen over de zorgverlening en de bouwkundige invulling die daarvoor nodig is grote 
invloed gehad op de uiteindelijke indicatie [CBZ. 200501_ Deze nieuwe opvatting houdt in dat 
privacy, kleinschaligheid en wonen belangrijke ondelWBrpen zijn in plaats van het 
oorspronkelijke ziekenhuisconcept met vier- en zesbedskamers waar behandeling centraal 
stond. Wat meteen opvalt aan figuur 2.S is dat de toegankelijkheid van het bestaande 
verzorgingsvastgoed als zeer good word! oooordeeld, 84% van de gebouwen heeft het label 
'groen' Qekregen. Het Ie kleine sanitair en he! niet voldoen aan de minimum vloeroppervlakte 
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vormen de grootste struik.elblok.ken voor de bestaande verzorgingshuizen. Gemiddeld zit 
53% van de verzorgingshuisbewoners in een gebouw mel de indlcalie 'oranje' of 'rood'. 

Mal"klwaarde 
De marldwaarde van het zorgvastgoOO in de sector V&V wordl grolendeals bepaald door de 
locatie en de couranlheid van hel zorgvastgoed. loals in paragraaf 2.3.1 . is geschetst, 
herbergt de vastgoedportefeuille van de V&V sector veel diversitei!. De grootscha~ge V&V 
instellingen werden vroeger buiten de bebouwde kom opgezel binnen grote. groene kavels. 
Inmiddels zijn deze Iocaties omgeven door bebouwing als gevolg van de uitbreiding van 
sleden of dorpen en herbergen ze zo een zeer sterke {financieel} slrategische posilie als 
gevolg van hun locatie. De courantheid van deze gebouwen laal echler Ie wensen over. 
Deze instellingen kunnen veelal getypeerd worden als verouderde, incouranle intramurale 
verpleeg- en verzorgingshuizen. De gebouwen hebben vaak neg specifieke plattegronden 
waarin zorgfunctles zijn opgenomen. Een ander kenmeri<: van incourant vaslgoed is dat de 
de functionele levensduur sterk alneeml, wal tot gevolg heefi dal er een groot gat ontstaat 
tussen de oorspronkelijke economische levensduur en de functionele levensduur. Hierdoor 
loop! de afschrijvingstermijn terug van 40 naar 30, of zells 20 jaar. Dit zorgt er o.a. voor dat 
er een groot verschil onlslaat tussen de boekwaarde, die op de balans van de 
zorginstellingen staat, en de werkelijke marktwaarde (Bij/age 1). In de lotale zorgsector wordt 
het verschil lussen de boekwaarde en marktwaarde geschat op 40 miljard [Werkgroep WTZi , 
20061· Courant vastgoed belreft veelal kleinschalige woonvormen, waarbij wOllen en zorg 
gescheiden worden aangeboden. Dil zorgvaslgoed is makkelijker verhandelbaar omdat dit 
soor! wooingen vanuit vastgoedop!iek ean marktwaarde als restwaarde hebben. De 
zorgwoningen zijn meestal allernatief aanwendbaar en dus ook voor 'normale' bewoning 
geschikt 

Eigendomssitllal16 
De zorgmarkt verandert van een aanbodgestuurde naar een vraaggestullrde mark!. De 
vraag is sterk veranderd door de wisselende concepten in de huisvesting: senioren willen zo 
lang mogelijk zelfslandig blijven wonen en de regie over hel eigen leven behouden. Bij de 
nieuwe visie hoar! het scheiden van wonen en zorg met andere en/of grotere woonruimten. 
Veel oude verpleeg- en verzorgingshuizen voldoen nlet aan deze wensen. lodoende 
nood~akl de functionele veroudering van vastgoed tol vernieuwing ondanks leil dat 
technische slaal nag in orde is, wal resulleert in een grote nieuwboUW- en renovatieopgave 
in het komende decennium ICBl, 2006a]. De capacileit van het verpieeg- en verzorgingshuis 
kan namelijk niet gemisl worden door de toename van het aantal ouderen en de zwaardere 
zo~vragen. 

T_ 2.2: AweZ. ... 1U<*I in t-..tV&V .. grMnl tE".ing, 2006) 

T~p. 

Verzorglngehulzen 

V.rplHghulzltfl 

Kleinechalig 
gro.pswonen 

Opmerlling 

Veroudflrd, enormfllranslormatJe 
opga'o'f! 
Veelal gebouwd v66r 1990, 
hlbben onvoldoande kw~~ell 
Alternaliel VOOl verpleeghuis 
concept is good, fioancille 
haalbaalheid is vraagtaken 

Eig.ndomelitu~IHI 

Zorglns\eJrllg Vt!stgoed- Cmporatie 
eigenaar stlChlirlg 
50% 10'/0 

00% "k 

Binnen de instellingen van de AWBl wordl onderscheid gemaakl naar drie categorieen 
vaslgoed: licht, zwaar en beveiligd. Hoe zwaarder de categorie, hoe meer de doelgroep van 
het vastgoed eist en hoe hoger hel percentage van de huisvesting dat in eigendom van de 
zorginstelling is [CBZ, 2006a]. In de categorie 'zwaar' heeft circa 90% van de 
zorginstellingen het vaslgoOO in eigendom [CBZ, 2Q05b). Dit gegeven valt meteen lerug Ie 
koppelen naar label 2.2. In verpleeghuizen is de zorg inlensiever dan in verzorgingshuizen, 
wal voigt is dat bij de verpleegbrancl1e in 90% van de gevallen de zorginsteliing eigenaar is 

14 -



De samenWflrking lusMn dO! onlwlkkO!laar O!n dO! zorginsle lli l1!l: Realile~ of Utopie? 

van hO!t vastgoed tegenover 60% bij de verzorgirlgshuizen. Verder 'Nijst ooderzoek ill de VS 
uil dal naarmale hel element zorg een belangrijkere ral speeH in de bedrijisvoerirlg, de 
zorginstelling baler in staal is waarde loe Ie voegen aan zorgvaslgoed dan 
vastgoedondememingen [Eichholtz & Kok, 2007]. 

2.4. Trends en ontwikkeUngen 

Trends en ontwil<kelingen die spelen in hel dagelijkse leven hebben 001<. hun weerslag op de 
zorg. Binnen deze paragraa! wordl een aantal trends en onlwikkelingen besprDken die grate 
invloed hebben op de loekomsl van de zorg; o.a. de bevolkirlgsgroei, individualisering en 
extramuralisering. 

2.4.1. Bevolkingsgroei en bevolkingssamenstelfing 

Uit onderzoek van hel CBS (2010) blijkt dal de bevolking van Nederland zal groeien met 1 
miljoen inwoners lot he! jaar 2038. De bevolking zal groeien van 16,5 miljoen nu lot 17,5 
miljoen, om daama Ie gaan krimpen. Deze prognose ligl hager dan de verouderde prognose 
van he! CBS in 2006, dal is te 'Nijlen aan hel feil dat we steeds langer leven en meer 
immigranlen naar ons land komen dani.,,,,2"006"'CWO'o'"d.'"'"~ ... '"'~h,t ___________ , 
Figuur 2.66 'Nijst uil dal de .-bevolkingsgroei vooral zil in hel '" 
aandeel 65-plussers dal met 2,1 .. 
milJoen in 2050. D~ wi! zeggen dat " 

" in 2050 ruim een kwart van de 
bevolking (26%) 65-plusser is. Het • · -• 

• 
• ... - .. - -

aandeel 60-plussers binnen deze 
groep zal stijgen van 0,6 miljoen in 
2010 tot 1,7 miljoen in 2050. Deze 
grijze druk heeft ook gevolgen op 
de vraag naar zorg. De vergrijzing 
zal zorgen voor een extra vraag L-=:;·-·~·'-··~-"'-"'·),,- -.. , .... )..- -....... -
naar inlramurale en extramurale FI~uur 2.1: s.-.oIk'Rg nail. \eeftijdoll""'P. 2010 .• &lig [CBS. :.lOl~ 

zarg. AHeen al het aandeel mensen 
mel thuiszorg zal tussen 2010 en 2020 loenemen mel 280.000 (56%) naar 780.000 clii!nlen. 
DiI om aan Ie geven hoeveel druk op de zorginstellingen komi om Ie voldoen aan de vraag. 
Na 2020 zal deze druk nag aileen maar toenemen tot 2040. 
De sterke loename van het aanlal ouderen wordt 001<. bevorderd door de oplopende 
levensverwachling. Tal 2050 zal de levensverwachling voor mannen met 5 jaar toenemen 
naar 83 jaar en voor vrouwen mel 3 jaar naar 85 jaar [CBS, 2010]. De oudere levens!ase 
wordl zo een steeds belangrijker deel van de levensloop. 
Verder wordl een steeds grotere groep van de 65-plussers gevormd door allochlonen. Het 
lolale aanlal al'ochlonen in Nederland stijgt van 3,2 miljoen in 2010 naar 5.0 miljoen in 2050. 
Het aandeel eersle generalie allochlonen, inworlers van Neder1and die minstens een ouder 
afkomstig uit hel buitenland hebben, binnen de zorgbehoevende 65-plussers neeml sleeds 
meer loe. Deze groep 65-plussers hebben een andere zorgvraag dan de autochlone 65-
plussers. Hier moet ook rekening mee worden gehouden binnen hel zorgaanbod van de 
zorginstellingen [CBS, 2008; Hulsl, 2007] 

2.-4.2. IndividuaUsering 

Mensen, jong en oud, willen zel! bepalen hoe ze de tijd doornrengen. Men wil zich 
onderscheiden van de grijze masS<! en onlwikkelt sleeds meer de drang om zelf keuzes Ie 
maken. He! is een proces waardoor mensen zelfbewusler en meer als individu in plaals van 
als groep in de samenleving komen Ie slaan. Het is een trend die de laalste jaren steeds 
meer spee~ en in aile aspecten van de samenleving lerugkomt, zowel op de arbeidsmarid 
als onder de zorgconsumenten. De zorgconsumenl is steeds meer op zoek naar producten 
die zijn afgestemd op de eigen levensstijl. Waar vroeger de soHdariteil, collectivrteit en de 
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sociale samenhang binnen de zorginslelling nag heel ster!( was, heeft dal nu plaalsgemaaki 
voor het onlwikkelen van he! eigen individu. 
Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau [Sctmabel, 2004[ bevesligt de ontwikkeliog 
van een nieuwe zorgvraag en meer keuzevrijheid voor de zorgconsument. Uit dit onderzoek 
komi naar voren dat het moniloren van clienttevredenheid heel belangrijk wordt, mede door 
de loenemende concurrentie billnen de zorgsector. Daarnaast zorgt he! organiseren van hel 
zorgproces om de client heen lot meer spreiding binnen hel vastgoed. Voor elke zorgvraag 
dienl passend vaslgoed voorhanden Ie zijn. 

2.4.3. Extramuralisering 

Door de vergrijzillg van de bevolkillg ill Nederland zal de vraag naar zorg in het algemeen, 
en Verpleging en Verzorging in hel bijzonder, toenemen. De vraag naar zo~ zonder verblijf 
(extramuraal) zal sneller toenemen dan de vraag naar zorg met verblijf (inlramuraal). De 
vraag naar zorg met verblijf zal zich kenmerken door een loenemende zorgzwaarte, 
waardoor er meer behoefte aan verpleging dan aan verzorging zal zijn binnen de zorg met 
verbHjf [nationaalkompas.nl, 2010], De stijgende vraag naar zorg zonder verblijf komt vooral 
voort uit hel feit dal de ouderen van nu vaak langer fil en gezond blijven, waardoor ze de 
behoelle hebben langer zetfstandig Ie blijven wonen. Hierdoor verschuift de vraag van 
voltijdzorg in verp leeg- en verzorgingshuizen steeds meer naar deeltijdzorg in verpleeg- en 
verzorgingshuizen en daarbij thuiszorg. De lermen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en 
Ihuiszorg gaan langzaam over in zorg mel verblijf en zorg zOnder verblijf. Meer dan de helll 
van de pleeghuizen is gefuseerd mel een of meer verzorgingshuizen [nationaalkompasnl, 
20101. Thuiszorg zal in loekomsl oak steeds meer aangeboden worden door verpleeg- en 
verzorgingshuizen en steeds minder door Ihuiszorginstellingen [zorgatlas, 2010]. 
De zorgmarkl springt hierop in door bij 
nieuwbouw van zorginslellingen aan Ie sturen 
op een zo groot mogelijke scheiding van 
wonen en zorg. Mel hel scheiden van wonen 
en zorg wordl het proces bedoeld waarbij de 
intramurale zorgvoorziening word! 
gescheiden naar een component wonen en 
een component zorg, waarbij de clienl zorg 
draagl voor de wooncomponent. Deze 
onlwikkeling hoof! tot gevolg dal de 

Sdleki1lllWonen 

'"'"" 

A FinlOOeel I 

/ O'i~n_oris<;h I 

'\ '1 Ru lmtelljk I 
zorgbehoefte van de clienl niel langer de Fig ..... U: Drt_I"'OI oe~~ wonon on=rg 

lV_k & Dulno, 2_] 
woonsitualie bepaalt [Duine & Verbeek, 
2004]. Zo worden er legenwoordig kleine zorgsleunpunten in de wijk gerealiseerd, zodal 
mensen gewoon in hun eigen huis kunnen blyven wonen en tegelijkertijd zorg op afroep 
hebben [Mlddelburg, 2010]. Volgens onderzoek van Duine & Verbeek (2004) kan het 
scheiden van wonen en zorg op drie manieren gebeuren (figuur 2.7): financieel, 
organisaloriscl1 en ruimtelijk. Wanneer wonen en zorg financieel gescheiden worden, zal de 
client zet! vOOf de beta ling van zijn woonlasten zorg dragen. Een direct gevolg van deze 
scheiding is dal de financiele zet!standigheid van de clienl vergrool wordt en de rechispositle 
van de client als huurder verbelert. Ten tweede kunnen wonen en zorg op organisatorisch 
vl3k gescheiden worden. Een gevolg van deze scheiding is dat de clienl wat betreft de 
wooncomponent nlels meer mel de zorgaanbieder heeft Ie maken; deze component is dan 
meestal uitbesleed aan een wooncorporalie. Ten slotte is hel mogelijk om wonen en zorg 
ruimtelijk Ie scheiden, zodat wonen en zorg niet meer onder hetzeh'de dak plaalsvinden. Uil 
onderzoek van Arcares (2005) komt naar voren dat wonen en zorg zowel financieel als 
organisatorisch Iosgekoppeld moelen worden. De componenten wonen en zorg kenmernen 
zich namelijk door verscl1i11ende kostenstructuren. Ook vergen wonen en zorg andere kennis, 
kunde en vaardigheden van het management [Kempen, 20051 

Voor commercit:!ie marklparlijen aanwez~ binnen de zorgsector biedt de Irend 
'extramuralisering' bedrijfseconomische voordelen. De scheiding van wOllen en zorg heefl tot 
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gevolg dat de wooncomponent !<an worden uitbesteed door de zorginstelling aan 
marldpartijen. Deze zijn meer gespecialiseerd in de realisatie van de wooncomponent en 
uitbesteding !<an op meerdere manieren voordelen opleveren vocr de kostprijs van het 
primaire product en de kwaliteit van de huisvesting. De zorginstelling kan zich dan volledig 
focussen op de core business, namelijk de zorgverlening. 

2.4.4. Schaalvergroting in de care-sector op macro niveau 

Uit een studie van KPMG Gezondheidszorg [KPMG, 2009] kan geconcludeerd worden dat 
schaalvergrotlng in de care-sector een 
belangrijke ontwikkeHng is. KPMG 
heeft een benchmark u~gevoerd over 
95 instellingen in de care-sector, 
waaronder 17 GGZ-instellingen. 27 
GZ-instel lingen en 51 V&V· 
instellingen. Sirods 2005 zijn 26 van de 
95 instellingen door fusies (als 
zelfstandige instelling) verdwenen. 
Ook gezien de omzet is er sprake van 
schaalvergroting. Sinds 2005 stijgt de 
omzet gemiddeld met 20% per jaar. 
8iMen de Verpleging en Verzorging 

• 
• 
• 

0,,,, ,_ ... , 
sector is de grootste omzetstijging te ~iIJIJ" 2.': V.r~.IIJklng ~ro.I ~In do e.oro_ [KPMG.:roW[ 
zien van aile zorgbranches. Binnen 
!Wee jaar is de omzet in de V&V gestegen met 87% naar 75,8 miljoen auro Aile 
zorginsteliingen gemiddeld hadden een omzetstijging tussen 2005 en 2007 van € 74,4 
miljoen naar E 90,6 mi ljoen, zoals is weergegeven figuur 2.8. 

2.5. COnc[usie 

De zorgsector is op dit moment van groot belang voor de economie van Nederland en drt 
belang zal door de demografische ontwikkelingen in de toekomst aileen maar groter worden. 
SiMen de zorgsector is een duidelijke scheiding aangebrac:t1t tussen intramurale en 
extramurale zorgverlening. Deze scheiding komt ook terug binnen r.et vastgoed en de 
financiering van de zorginstellingen. De sector V&V is de grootste binnen de AWBZ en valt te 
typeren als een zeer diverse sector waarin de eenduidigheid ver te zoe ken is: men heeft te 
maken heeft met zowel intramurale, semimurale als extramurale zorgveriening aan een grote 
verscheidenheld aan cli1!nten binnen diverse vormen van vastgoed. 

De huidige vastgoedvoorraad binnen de sector V&V kan getypeerd worden als kwaliteitsarm 
als gevolg van veroudering. Een groot gedeelte (50% van de verpleeghuizen en 75% van de 
verzorgingshuizen) van de voorraad slu~ niet meer aan de kwalitatieve eisen van efficientie 
en effectiviteit van de zorginstelling en voldoet daamaast niet meer aan bij de wensen van de 
cii!nten en de functie die men vandaag de dag verwacht van verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Slechts een klein deel van het vastgoed kan worden omschreven als 
courant. Het grote intramurale vastgoedgedeeHe kan getypeerd worden als incourant 
vastgoed waarvan de functionele levensduur dalende is, wat ervoor zorgt dat er een zeer 
groot versctlil tussen de boekwaarde en de werkelijke marl<.twaarde wordt gecre!erd. Zonder 
ingrepen zal de kwal~eit van het vastgoed in de toekomst nog verder teruglopen. De 
onzekerheden waar zorginstellingen mee kampen als gevolg van het toegenomen 
marktrisico en de kredietcrisis zorgen ervoor dat de zorginste lWngen ervoor kiezen om de 
noodzakelijke vervangingsinvesteringen uit te stellen 
De omslag van kostenbeheersend denkend naar denken gebaseerd op waardecreatle is 
binnen de zorg nag niet gemaakt. Het bezitten van vastgoedkennis binnen de 
zorgorganisatie is nodig om zakelijk en ondernemerod met vastgoed om te gaan. 
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Hoofdstuk 3: Beleidshervorming 
zorgstelsel 

De zor~ is in beweging en maakl al sinds 2003 een IransiUeproces door van een volledig 
gereguleerde sector mel een kwanlilalieve loetsing vooraf naar een mar'K1 met ster'Ke 
marklregels en kwalilalieve loelsing achleraf IHoonte el aI., 2010]. Deze wijziging heeR ook 
gevolgen voor de welgeving in de Zorg, He! zorgt onder andere dal hel Ihema vaslgoed 
hoger op de agenda van de Raad van Besluur van de zorginstelling komi Ie slaan. In 2012 
staal de "Big Bang" gepland met de invoering van de kaprtaallasten. Oit zorgl voar 
onbekende risico's bij de zorginslell ingen, Risicomanagement en hervorming van hel 
(vaslgoed)beleid worden grole Ihema's binnen de sector. Binnen de eersle paragraaf wordt 
de Iransiliefase besproken waarin de zorg zich nu bevindl. Vervolgens wordt verder 
ingegaan op de hervorming van hel zorgsle lsel mel de nadruk op de hervorming en 
modernisering van de AINBZ. De gevolgen van de welswijzigingen op hel gebied van 
zorgvaslgoed en organisalie worden in paragraaf 3.4. besproken. In paragraaf 3.5. wordl een 
vergelijking aangegaan mel de Iransiliefase van het Hoger Onderwijs en hel Amerikaanse 
Medicare-programma if1 de cure. Ten slolle wordl gekeken welke invloed het regeerakkoard 
van 2010 heeft op hel zor~slelsel, 

3.1. Transitiefase zorg 

De Iransitie van aanbodsturing naar vraagsluring binnen de zorgsector in Nederland heeft 
gevoigen voar de wijze van toezicht en veranlwoording Dinnen de sector. Waar de overheid 
eerst de kaders en budgetten voar de huisvesting vast stelde, treed! deze nu terug om 
andere partijen ruimte te geven voar een eigen invul ling van de zorg. Onder vraagsturing 
verstaat de Raad voar Volksgezondheid & Zorg (1998) het mogelijk maken dat Dinnen de 
financiering en slrucluur van de gezondheidszorg meer vanuit de palienl wordl gedacht dan 
vanuit de zorginstelling. De client, oftewel de vrager, krijgt Dinnen het nieuwe stelsel een 
meer centrale plaats, daarnaast krijgen zorginstellingen en verzekeraars een actievere rol. 
De vrager kan binnen het nieuwe stelsel uileindelijk zorg inkopen naar eigen wens [Ensing, 
2006]. In ooderstaande tabel zijn de gevolgen van deze overgang voar de zorginstel lingen in 
kaart gebracht. 

10boi 3.3: Gnol!lOn yO« do 0..-'1/0"11 yon la_tuMng n ..... """"!IOturlng blnnen do .org..w,r rv_n, 20051, Yr!j 
oa~uld met .Igen Inl>reng. 

Aanbocisturlng 
, Zekerh<lden 

Goedkeut"lng ~ragen 
Norrnen en maatstaven als basis voor 
bouwplannen 
Nacalc\Jlatie ~an goecIgekeurde irwesteringen 
BoftI<W(I(Ot"de op basil yan to!oChnrsche leyen!.duul 
GrOIendeels in eigendom 
Mal<imaiiMlren~., op;lllrvlakte en investerlngen 
Monofooctionele hu.s~esting 
Inves(et"lngstoetsing door toezK:hlhouder 

IJraagsturing 
KanSfln en fisico's 
Verantwoordel!jkhe+d nt!men 
Ondernemingsplan ~S baSIS ~oor bouwp!81111&n 

Integraal budget. inclusief hllis~estingskosten 
Reflie waarde, op ba~1 ~¥\ gebrulMdoor 
A~n strateglsch dee! in eigelldom 
Optimal"'n ~6/l exploilalie 
Flflxibfll un Ie pusen huis~eslll"l9 
Toets!nsl door k.pili.iitlverstrekk~ 

Wi 

Deze overgang naar meer mar'Ktwef1o::ing vall terug te herleiden naar een onderzoek ~an 
Cutler ]Frrtsche, 2004]. Binnen dit onderzoek wordt de ontwikkeling van zorgstelse ls if1 zeven 
landen beschreven en daarbij wordt onderscl1eid gemaakl naar drie fasen ~iln ontwikkeling, 
die voor aile landen gel ijk zijn (8ij/age 2). Uit onderzoek ~an de RVZ (2006bJ komt naar 
voren dat Nederland oak drie fasen heeft doarlopen. Fase een stond if1 het teken van 
toegankelijkheid, waarbij de overheid zich richUe op het waarborgen ~an een toegankelijk en 
sooilal zorgsysteem voar iedere burger. Deze fase duurde in Nederland tot eind jaren 'SO. 
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F~se twell duurde vervolgens van 1960 tot he! eind van de vorige IIIIUW. Binnlln dezil fasll 
stond kostenbeheersi~ clintra~1 lin probellrde de overhekl via regulering en rantsoenering 
grip te krijgen op de aldoor toenemende zorguitg~vlln. 011 oVllrgang naar marictwerking 
behelst de dllrde fasll Ort is een reaetie op de vorige fasen en hierbij worden diversll 
vllranderingen ir1 wetgeving doorgevoerd die dll marldwerking en concurrentie bevorderen. 
In Nedllrland is dBZII fase wettelijk gestart op 8 maart 2005 met de instemming van hilt 
kabinet met de langverwaehte februaribrief [\IWS. 2005a] Een samenvatting van de inhoud 
van dB fllbruaribrief is terug te vinden in 8ij/age 3. 

3.2. Harvorming wetgeving zorgstelsel 

De omslag van aanbodsturing naar vraagsturirlg wordt gerllaliseerd door het aanpassen van 
bestaande wetten lin het invollrlln van nieuwe wetten die gebaseerd zijn op de principes 
klantgerichtheid, doelmatigheid en innoverllnd vllrmogen [Janssen Ouyghuysen, 2005]. De 
belangrijkste verandllringlln binnen de wetgeving hebben betrekking op dB 
verzekeri~swetgeving en de tOillating van zorginstellingen. Naast de coIledief gefinancierde 
zorgmarkt is ook sprake van een partieuliere markt, waar met behulp van PlllSoonsgllbonden 
Budgetten {PGB's} de zorg wordt ingekocht door de elii!nten. De particuliere markt is 
zodotmde niet van toepassing binnen het intramurale gedlillite van dll AWBZ. 

3.2.1. Verzekeringllwetgeving 

Het nilluwlI zorgverzllkeringsstelsel is in 2006 in werki~ getreden. Deze wetgllving bepaalt 
hoe het geld binnen de sedor verdeeld wordt lin holt de zorg gefinaneierd word! . Het was 
vooral noodzaak om overzichtelijkhekl en duklelijkheid Ie brengen binnen hilt nieuwe stelsel 
De AWBZ blijft overeind als verzekering voor de langdUfige verzorging en verpleging {figuur 
3.1 .}. Er worden echter wei een paar aanpassingen doorgevoerd dill inspelen op de 
marklwerking lin klantgeriehtll bIInadering die wordt nagestreefd . Het huidige 
verzekeringenaanbod binnen de op genezing gerichte zorg wordt vervangen door een 
basisverzekering in de vorm van de Zorgverzekeringswet (ZI/IN) die voor alill cli/inten 
verplieht is. Oaamaast is ook ~ mogelijk om te killzen voor een aanvullende verzekering 
als men zich wil verzekeren voor zorg die niet wordt gedekt door he! wettelijk verplicl1te 
minimumpakket van de AWBZ lin dll ZVW 

X"""" __ OOO!l 

Figuur 3.1 : Verakonngs ..... l1OVIng SKuatie In 200~ I S~u.lie yono! 20(15 

De nieuwe opzet van het Nederlandse zorgstelsel is in intllmationaal opzicl1t uniek volgens 
OIldllrzOlik van De Nederiandsche Bank [ONB, 2oo5}. Binnen dit onderzoek wordt een 
vergelijking getrokken tussen hilt nieuwlI Nederiandse zorgstelsel en het Amerikaanse en 
Zwitserse zorgstelsel. 
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Binnen het Amerikaanse sysleem is sprake van een privaal slelsel waarbij de overheid met 
financiele compensatie ingrijpt om de zorg voor kwetsbare groepen toegankelijk Ie houden. 
In staten waar een acceptatieplicht en een verbod op premiedifferentiatie gelden, zijn de 
premies ecl1ler zo hoog dal de compensatie van de slaat mensen niel in staal slelt om zorg 
Ie kunnen betalen. In slalen waar de acceptalieplicl11 niel geldt worden mensen met een 
stechte gezondheid vaak geweigerd door verzekeraars. DR zorgt elVoor dal 1 op de 7 
Amerikanen onverzekerd rondloopt. 
In hel Zwilserse sysleem geldl een acceplalieplichl voor ziektekoslenverzekeraars en een 
verbod op premiedifferenlialie voor het, zeer ruime, basispakke!, Daarnaast onlvangen 
lagere inkomens financiele compensatie voor de zorguitgaven, De ziektekoslenverzekeraars 
worden via een sysleem van risicoverevening gecompenseerd voor verschi llen in 
risicoprofiel. Deze compensatie is echler zo gering, dal hel zorgverzekeraars '<!wing\' om 
lod1 aan risicoselede Ie doen: zorgverzekeraan> proberen de mensen met een slechle 
gezondheid (grole risico's) Ie weren en mensen mel een goecie gezondheid (kleine risico's) 
aan Ie trekken. Vanu~ dit oogpunl hebben de ZwRserse ziektekoslenverzekeraars 
polisvormen ingevoerd die voora! gericht zijn op de mensen die een klein risico vormen 
UR het onderzoek van De Nederiandscl1e Bank (2005), dal een vergelijldng maakl mel de 
grotendeels overeenkomstige verzekeringsslelse ls in de VS en Zwitserland, blijkt dal hel 
nieuwe Nederlandse sle lsel op verschillende onderdelen beter van opzel is, De solidarReit 
Oinnen het nieuwe stelsel is beter gewaarborgd als gevolg van de verzekering- en 
acceplalieplichl, hel vertod op premiedifferentiaife en het verfijnde risico 
vereveningssysleem. He! nieuwe Nederlandse sysleem van risicoverevening is in lermen 
van onderscheiden van ris icogroepen veel gedetailleerder dan hel sysleem in Zwiterserland, 
wat de kans op risicoselectie aanmerkelijk kleiner maakt, De verwachting is dal de 
concurrentie lussen de zieklekostenverzekeraars door de afschaffing van hel winslverbod in 
2012 op een hoger niveau zal komen Ie liggen, De grootste winst voor de clienlen zal 
worden gemaaki in de transparanlie van het nieuwe stelse!. 

De ZVW is aileen van loepassing Oinnen curalieve sector en rIlet op de sector Verpieging en 
Verzorg ing in de care. Zodoende wordt in dit onderzoek aileen verder ingezoomd op de 
hervorming van de Aigemene Wet BijZondere Zieklekosten (AWBZ). 

Hervormmg A WBZ 
Binnen de nieuwe AWBZ wordl hel speeiveld opgesplitst in 2 financieringsbronnen, Ie welen 
de gewijzigde AWBZ en de Wei Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), De gewijzigde 
Aigemene Wei Bijzondere Zieklekosten is ingegaan op 1 januari 2008 en omvat he! groolste 
gedeelte van de financiering op hel gebied van langdurig verblijf, wonen en 
woonondersteuning. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe AWBZ is dat de 
conlracteerplicht komi Ie vervallen [VINS, 2006a]. Het afschaffen van de contracteerplicht 
heel! grote gevolgen voor het voortbeslaan van de zorgaanbieders, aangezien 
zorgverzekeraars dan niel meer verplichl zijn om contracten af Ie sluiten mel aile 
zorgaanbieders in de regio. In he! aanbodgesluurde sysleem was de contracteerplichl een 
van de elementen die zorginstellingen een risicoarme bedrijfsvoering en zekerheid over de 
vergoeding van de huisveslingslaslen verschafle, Hel ~Ien vallen van deze contracteerplichl 
vorml een slimulans 101 doelmaliger zorg inkoop. Hel wordl Oinnen het nieuwe stelsel 
namelijk mogelijk om elke vorm van AWSZ-zorg Ie verlenen voor aile zorgaanbieders in de 
AWSZ. Ook zijn de loelalingsbepalingen en de huishoudelijke verzorging uit de AWBZ 
verdwenen en ondergebrachl in andere welten. 

De Wei Maalschappelijke Ondersleuning (WMO) vall onder de AWBZ en zal als vangnel 
gaan dienen voor maatregelen die de eigen verantwoordelijkheid van de burgers versler1ct. 
De wet is sinds 1 januari 2007 in werking gelreden en hiermee wordt de gemeente 
verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van inwoners en zijn verplichl om 
individuele voorz ieningen Ie lreffen voor burgers die deze voorzieningen niel zel! kunnen 
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betalen of organiseren [Ensing, 2006; Janssen Duyghuysen, 2005]. De WMO is ontstaan uit 
het samenvoegen van een aantal wetten, zoals is weergegeven in figuur 3.2. 

w ..... ::weI ,----Wd 'OOI'iellillg .. " 
D ....... _~og(Tc-.-Jj 

oeN'~" (Wvg) 

i~~ 
WetToe!at"'ll 
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I -" f- """"""'" ""'" yer:zorging yij AWBZ 
WfJ( ZIobI1 h"" 

Wtl. ooIIectie..., V~r;NN) 

1'I~1ie 

FigIJ"r 3.2: Onlllwn WMO; Intr.ding 2007 flguur 13: Ontslaan wrzI; Intr.dlng 20005 

3.2.2. Toelatingswetgeving WTli 

De Wet Toelating ZorginsteHi~en (WTZi) regelt binnen het nieuwe systeem de toelating tot 
de markt van de collectief verzekerde zorg. De WTZi heen per 1 januari 2006 de Wet 
liekenhuis Voorzieningen 0NNJ en een aantal kleinere wetten vervangen, zoals te lien is in 
flQuur 3.3. [Werkgroep wrZi, 2006J. Het doel van de WTZi is het faciliteren van de overgang 
van aanbodsturin~ naar vraagsturing en is zodoende te typeren als een kaderwel. De wet 
bevorderl de toetreding van nieuwe aanbieders op de markt. Waar de WZ::V het tot stand 
brengen van een zo doelmatig mogelijke spreiding en afstemming van 
gezondheidszorgvoorzieningen tot doel had, daar heeft de WTZi tot belan~rijkste doel het 
geven van meer vrijheden en verantwoordelijkheden aan de iotramurale sectoren [Markus, 
2005; Enli~, 2006]. 
Binnen de wrZi is geen automatische koppeling tussen toelating en vergunning. Ane 
instellingen die verzekerde zorg aanbieden moeten over een toelating beschikken, maar een 
vergunning is aileen vereist voor zorginstellingen die binnen het nieuwe beleid nog onder he! 
'bouwregime ex wrZi' vallen. Oit zijn grootschalige intramurale AWBZ·voorzieningen met 
een verblijfscapacrtert van meer dan 25 plaatsen op 1 postcode. Daamaast vallen aile 
zorgvoorzieningen met meer dan 12 plaatsen zwaar verblijf (zie paragraaf 2.3.2.) onder he! 
bouwregime ex WTZi, Een nieuwbouwplan van deze instellingen wordt vooraf getoetst door 
het Bouwcollege aan de hand van prestatie·eisen met betrekking tot o.a. locatie, IlexibilHeit, 
toegankelijkheid, beleving, verblijf, bouwkosten [CBZ, 2007b]. 
Tijdens de ZVW was iedere zorginstelling nag verplicht elke vier jaar een Lange Termijn 
HuisvestingsPlan (L THP) in te dienen waarin de zorginstellingen de toekomstvisie over de 
vastgoedportefeuille moesten beschrijven, De WTZi stelt zorginstellingen aileen verplicht een 
L THP in te dienen bij de toelatingsaanvraag en bij de indiening van bouwplannen voor het 
verkrijgen van een vergunning. Enerzijds kan het dus vOorkomen clat een zorginsteliing maar 
1 keer in de 30 jaar een L THP in hoeft te dienen, anderzijds is het mogelijk dat een 
zorginstelling binnen een tijdbestek van 4 jaar 2 keer een L THP io heeft moeten dienen. De 
nieuwe L THP's beheizen vaak een gratere tijdspanne dan 4 jaar en er moet daarom extra 
aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van een duidelijke visie over een tijdsperiode 
van minstens 10 jaar. De reikwijdte van de wrZi is grater dan die van de WZ::V en omvat in 
beginsel aile zorginstellingen [Wertgroep wrZi, 2006]. 

3.3. Modernisering van de AWBZ 

De afschaffll1Q van het bouwregime en de samengaande omslag van een aanbodgericht 
systeem naar gefllguleerde marktwering zorgen voor een fikse wijziging binnen het 
zorgstelsel op aller1ei gebieden. Waar binnen de curatieve zorg (ziekenhuiszorg) en de 
thuiszorg al jaren sprake is van integrale bekos!iging in de vorm van he! Diagnose Behandel 
Combinatie systeem en functiebekostiging, daar is deze vorm van financiering binnen de 
AWBZ pas recent in gang gezet [Scheerder, 2005]. De modemisering van de AWBZ is 
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voornamelijk gericht op het verhagen van de keuzevrijheid en de zeggenschap van clil!inten 
om op deze manier de wens naar meer vraaggestuurde zorg te realiseren_ Door de 
modemisering is een aantal veranderingen bewer'Kstelligd_ De belangrijkste veranderingen 
met betrekking tot zorgvastgoed zijn: 

• De invoering van de integrale prestatiebekostiging 
• De invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent 

3,3.1. Integrale prestatiebekostiglng 

Op 1 januari 2009 is de zorgzwaartebekostiging definitief ingevoerd met behulp van 
ZorgZwaartePakketten (ZZP's). Het bekostigingssysteem voor 2009 koo vergeleken worden 
met een declaratiesysteem, aangezien er sprake was van een jaarlijks kostendekkend 
systeem dat 'ex post' vergoedingen gaf [Rigo, 2002]. Gedurende dit systeem ontving de 
zorginstelling een ve~oeding, op basis van een vergunning met een bepaalde bouwsom, die 
onafhankelijk was van de productieomvang, maar gericht was op de capaciteit van de 
huisvesting. Deze ve~oeding dekte aile lasten, rente en afschrijving van het zorgvastgoed. 
Een uitwer'King van budgetbekostigingssysteem is te vinden in 8ij/age 4. Binnen het nieuwe 
systeem van integrale prestatiebekostiging wordt de vergoeding gedaan middels functies , 
onderverdeeld naar sOOft en hoeveelheid zorg die clienten nodig hebben, gericht op 
prestaties in de zin van het leveren van een zorgdienst [VWS, 200gb]. Dil wit zeggen dat 
instellingen in de AWBZ. een vergoeding krijgen op basis van het ZZP van de clifint, 
waardoor prestatiebekostiging ontstaat [Voetelink & Wilderl5, 2005; CBZ, 2006b]. Vanuit deze 
luncties wordt Ben tweedeling gemaakt tussen de zorg en het vastgoed. Voor beide 
componenten staat een bepaalde vergoeding Op deze manier probeert de ovemeid meer 
transparantie in het bekostigingssysteem binnen de AWBl aan te brengen en wordt 
geprobeerd de doelmatigheid en kwalite~ van ondernemerschap te stimuleren. De 
zorgzwaartebekostiging biedt nJimte aan de zorgverlener en cli~nt om afspraken te maken 
binnen het indicatiebesluit waarin wordt aangegeven hoeveel zorg de client nodig heeft. 
Deze hoeveelheid zorg geeft het maximum aan dat ten laste van de AWBZ mag worden 
gedeclereerd [Voelelink & Wilders, 2005]. 

Binnen de ZZP-vergoeding moeten aile kosten die de instelling maakt, zoals persor;eel en 
medische apparatuur, maar ook vastgoed, verwer'Kt zijn [VWS, 200gbl_ De ZZP is de basis 
van indicatie, bekostiging en verantwoording in de intremurale zorg. Per ZZP worden drie 
componenten onderscheiden, te weten diifmtprofie/, fundies en tijd per c/i(}nt per week, en 
verb/ijfskenmerken [VWS, 2009c]. De zorginstelling ontvangt dan vergoedingen op basis van 
het aantal dagen dat zorg is geleverd aan de client met een bepaaide ZZP, de zogenaamde 
aanwezigheidsdagen [KPMG, 20091. 

Er zijn 45 soorten ZZP's ontwikkeld binnen de AWBl, waarvan er 10 binnen de V&V branche 
liggen (Bij/age 5). Van deze tien zi" achl pakketten voor de langdurige ~ bestemd en 
lwee pakketten voor kortdurende zorg aan specifieke doelgroepen. De pakketten voor 
langdurige zo~ behelzen een oplopende reeks van zorgzwaarte [VWS, 2oo9c]. De 
verwachting is dat de zwaarderl! ZZP's (>5) op intramura1e zorg gericht worden. De zorg die 
verleend moet worden binnen minder zware ZZP's behelsd voornamelijk extramurale zorg. 
lemand die zware zorg nodig heeft, krijgt een indicatie voor een pakket met meer uren wat 
op kan topen tot een indicatie voor 24-uurs zorgindicatie [Mondria Advies, 2009]. De client 
kan vervolgens zelf de zorg in gaan kopen bij een zorginslelling. De minimumtarieven per 
dag (exclusief kapitaallasten) voor aile ZZP's zijn bekend. De opbrengsten zullen tot de 
complete invoering van de prestatiebekostiging nog afgestemd zij1 op het primaire proces, 
dus deels afgaande op de hoogte van de vergoedingen van het oude systeem [KPMG, 
2009]. Pas als ane tarieven voor prestaties definitief vastgelegd zijn kunnen de 
zorginstellingen gaan sturen op het maximaal afstemmen van zorg en personeel op de 
vraag. Dit zal niet gebeuren voordat de kapitaallasten ingevoerd zul len zijn in 2012 
[Nieuwsbrief SOB Groep 2011·2012, 2010]. 
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OYer de vorm van invoering is men het nag niet eens, aangezien een lotale invoeri~ in de 
vorm van een "Big 8ang" slralegie zal !elden lot onmiddeHijke en volledige blootslelling aan 
aile risico's voor de zorginstel lingen. Gefaseerde invoering zal leiden lot een afwachtende 
houding bij zorginslellingen, aangezien men pas gaal ondernemen wanneer de nacalculalie 
volledig is verdwenen. 

3.3.2, Normatieve Huisvestingscomponenl (NHc) 

De Normalieve HUisveslingscomponenl (NHc) wordl in januari 2012 ingevoerd als inlegraal 
OIlderdeel van de integrale preslaliebekostigi~ besproken in paragraaf 3.3.1. De NHc vall 
binnen hel ZZP en is een productiegebonden normalieve vergoeding voor (vervangende) 
nieuwbouw en inslandhouding [VWS, 2oo9c]. De vergoeding bestaal uil een geindexeerde 
jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscycfus van de huisvesling 
gezien, investering- en instandhoudingu~gaven Ie dekken [CBZ, 2006bl. De vergoeding is 
normatief voor dal deel van de 'productie' waarin de prijzen worden gereguleerd [Werkgroep 
WTZi, 2006]. 

Voor de afschaffing van hel bouwregime op 1 januari 2009, dus voor de invoering van de 
kapitaal laslencomponenl, was aileen een vergunning voor de bouwplannen de voorwaarde 
voor sen volledige vergoedinOi van de gehele huisveslingscompooent van zorginslel lingen. 
De OIoedgekeurde inveslering werd via hel wette lijk budgel vergoed op basis van 
nacalculatie middels een jaariijkse budgel van de afscl1rijvingslaslen en renlelasten aan de 
instellingen. De afschrijvingslasten waren vastgesteld op 50 jaar (de economische 
levensduur vas!gesleid door he! CBZ) voor iedere huisvesting [KPMG, 2005; KPMG, 2009[. 
Voor de i nslandhoudinginvesleri~en, jaar1ijks en incidentele, bouwde de instelling binnen 
het oude sysleem rechlen op, op basis van normatieve bedragen per vierkante meIer. Ook 
voor invesleringen in medische invenlarissen, overige invenlarissen, ICT en dergelijke werd 
door de overheid een normalieve vergoeding per vierkanle meier uitgekeerd aan de 
zorginslellingen [KPMG, 2009]. 
Door de eenzijdige normalieve regeling was capac~eitsmaximalisalie hel loverwoord voor 
zorginslellingen, Men probeerde zoveel mogelijk vioeroppervlakte Ie genereren bij 
nieuwbouw, u~bre i ding of renovalie van het zorgvastgoed, aangezien de vergoeding loch 
niel afl1ankelijk was van de bezetting, maar van de capacile~, Daarnaasl is dit een zeer 
risicoarme regeling met als gevolg dat de zorginstellinOien niel hebben leren omgaan met de 
consequenties van h~ beslissingen op vaslgoedgebied, 
In hel nieuwe sysleem moeten instellingen zelf afwegen hoe de kapilaa llaslen die 
voortkomen uil besl issingen over de huisvesling lerugverdiend kunnen worden met de 
verkoop van zorgdienslen. Het zorgvastgoed wordt sen regulier producliemiddel dal een 
wezenlijk deel gaal uitmaken van de efficientie van de bedrijfsvoering, De invoering van de 
NHc belekent dal de zorginsteNingen niet langer beschikken over sen gegarandeerde 
geldstroom voor de huisvesling vanuil de overheid, en zodoende risbl lopen op het 
vastgoedbeleid [Ensing, 2006; Geest, 2007]. Zorginslellingen worden uilgedaagd om binnen 
de normatieve vergoeding een zo goed mogelijk gebouw Ie realiseren. De overheid zal wei 
op de actrtergrond een rol blijven spelen en kan, waar mogelijk, ingrijpen als de continu1te~ 
van de noodzakel ijke zorg in gevaar komI. Dil kan bijvoorbeeld gebeuren mel verhoging van 
de vergoedingen binnen de ZZP's of hel bijspringen van hel College Sanering 
Zorginsle llingen in geval van financiele problemen van zorginslellingen, 
Voor 2010 zijn de minlmale kapitaallastenvergoedingen per ZZP vastgesteld wal neerkoml 
op een bedrag lussen de € 7,072 (ZZP 1) en € 10.486 (ZZP 9) per jaar [W\IS, 2ooge; IIWS, 
2009d; VWS, 2010aJ. Uil de 'brief tussenstand kapilaallastttn' van hel VWS (2009) komi 
verder naar voren dal sen instelling die een goede en kwalilalief op orde hlI isvesting heeft, 
een hogere prijs van kapitaa llastenvergoeding kan krijgen dan een inslelling mel een 
verouderd en kwalitatief slecl1t huisveslingsbestand, Oil in legenslellingen tot Ten Hoedl 
(200S), die meldt dal de NHc's voor aile inslellingen gel ljk zijn en blijven, Een ongel ljke 
verdel ing van de kapilaal laslen naar de kwal ile~ van de vastgoedportefeuiHe kan grote 

23 -



De samenwerking tussen de ontwikke laar en de zorginstelling : Real iteit of Utopie? 

gevolgen hebben voor de zorginstellingen met een kwalitatief minder goede 
vastgoedportefeuille. 

3.4. Gevolgen voor zorginstellingen op vastgoedgebied 

De invoering van de prestatiebekostiging heeft grote gevolgen voor de manier waarop door 
zorginstellingen wordt omgegaan met hun vastgoed. Zorginstellingen krijgen meer vrijheid en 
grotere verantwoordelijkheid op het gebied van het ontwikkelen en exploiteren van hun 
vastgoed. De introductie van de integrale prestatiebekostiging middels ZZP's en de daarin 
opgenomen NHc inclusief kapitaallastencomponent brengt risico 's met betrekking tot 
zorgvastgoed met zich mee, waarvan de grootste hier worden besproken. 

3.4.1. Kapitaaliastenrisico 

Binnen de nieuwe regeling is de vergoeding van de kapitaaliasten opgesteld op basis van de 
geleverde productie. Bij een 'normale' bezettingsgraad moet deze vergoeding de totale 
rente- en aflossingskosten over een looptijd van 50 jaar dekken. In figuur 3.4. is de verdeling 
van de kapitaallastenvergoeding van woonzorgvastgoed met een levensduur van 40 jaar 
uitgezet. Uit de figuur blijkt dat er sprake is van over- en onderfinanciering gedurende de 
totale Jevenscyclus van het gebouw. Tussen jaar 1 en 10 en tussen jaar 20 en 26 (na het 
groot onderhoud) is er sprake van onderfinanciering . Er is te zien dat de opbrengsten in de 
eerste jaren veel lager zijn dan de ontvangsten; het zogenaamde 'badkuipeffect '. Dit wil 
zeggen dat de kapitaallastenvergoeding niet elk jaar voldoende is om aan de verplichtingen 
te kunnen voldoen [KPMG, 2009]. Het gevolg hiervan is dat er een exploitatieprobleem 
ontstaat in de eerste jaren, en in de jaren na het groot onderhoud, van de levenscyclus. Dit 
probleem op de kasstroom kan zelfs nog verergeren als de zorginstelling de normale 
zorgproductie niet haalt, wat wil zeggen dat men minder clienten kan huisvesten verwacht. 
Wat men zal zien is dat instellingen zulien proberen hun eigen reserves op te bouwen. In de 
toekomst kan zich daarom een situatie voordoen dat een instelling met een groot eigen 
vermogen tegelijkertijd exploitatieproblemen kent. Bij deze organisaties kan het CSZ 
bijspringen door de tarieven van de ZZP's te verhogen [RVZ, 2006b]. 
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Figuur 3.4: Effecten kapitaallastencomponent op de kasstroom van lorginstellingen [CBZ, 2006d] 

De onderfinanciering in de eerste jaren brengt, naast de discrepantie tussen de baten, nog 
enkele grote risico 's binnen de exploitatie met zich mee: Door de invoering van de 
kapitaallastencomponent stijgt het risicoprofiel van de instelling, wat tot gevolg heeft dat 
externe financiers een risico-opslag in de rente zullen opnemen wat zal leiden tot extra 
lasten. Hiernaast is de zorginstelling nu zelf verantwoordelijk voor de financiering van de 
tekorten binnen de kasstroom in de beginjaren van het proces. De instelling zal hiervoor zelf 
de financiering moeten dragen. Vaak zal dit gebeuren met geleend geld, wat 
liquiditeitsproblemen tot gevolg heeft voor de instellingen [VWS, 2009d] . 
Het grootste ris ico ontstaat als gevolg van het verschil tussen de economische en functionele 
levensduur van het vastgoed. De grootste winst voor de zorginstelling zal geboekt worden in 
de laatste 20 jaar van de economische levensduur. Het vastgoed zal dus de volledige 50 jaar 
van de economische levensduur geexploiteerd moeten worden door de zorginstelling om de 
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kosten terug te verdienen uit de kapitaallastencomponent, terwijl de gemiddelde functionele 
levensduur van het zorgvastgoed vastgesteld is op 33 jaar [CBZ, 2006c]. Dit kan leiden tot 
boekwaardeproblemen (8ij/age 1) als de volledige exploitatieperiode niet wordt gehaald of 
als het vastgoed van de instellingen te hoog op de balans staat [MOiler, 2008]. 

Een bijkomend effect is dat de nieuwe prestatiebekostiging voorbij gaat aan het feit dat het 
grootste gedeelte van de zorginstellingen te maken heeft met veelal verouderd 
zorgvastgoed. Zowel de kasstromen als de resultaten van deze zorginsteliingen worden door 
de nieuwe financieringsregeling ongunstig be"fnvloed [KPMG, 2009]. Vooral bij de 
ouderenzorg is er sprake van verouderd en incourant vastgoed , waardoor hier veel verschil 
zal ontstaan tussen vette jaren, jaren waarbij de bezettingsgraad hoger dan normaal zal zijn, 
en mindere jaren, jaren waarbij door het ontbreken van clienten een lagere bezettingsgraad 
dan begroot wordt veroorzaakt. Dit doordat de NHc geen rekening houdt met de werkelijke 
kapitaaliasten, maar gebaseerd is op een jaarlijks ge"fndexeerde vergoeding en daarnaast 
ook geen financiele compensatie verstrekt voor de gemaakte huisvestingskosten [Graat, 
2007; KWZ, 2005b]. 

3.4.2. Winstrisico 

Binnen het 'oude' collectieve zorgstelsel is er sprake van een verbod op uitkeerbare winst. 
Men wil overstappen naar een systeem waar het toestaan van winst onderdeel van uitmaakt. 
Dit zal een einde maken aan de ondoorzichtige scheiding die op dit moment binnen de 
Nederlandse gezondheidszorg aanwezig is, waar de zorginstellingen zelf geen winst mogen 
maken, maar bedrijven die binnen de zorginstelling diensten uitvoeren, zoals schoonmaak 
en catering, dat wei mogen. 

De introductie van winstuitkering is voor de zorg bittere noodzaak om te komen tot de 
gewenste kwaliteitsslag . Het budget van de overheid is hiervoor niet toereikend . Het uitkeren 
van winst maakt de zorgorganisaties rendementgedreven en moet er toe leiden dat extern 
(privaat) kapitaal voor de zorg beschikbaar komt. Met behulp van dit externe kapitaal kunnen 
zorginnovaties, kwaliteitsverbeteringen, een betere patientenlogistiek en betere 
dienstverlening worden ontwikkeld [Rijksoverheid, 2010]. 
De overstap naar een op winst gebaseerd systeem heeft zowel voordelen als nadelen. Uit 
onderzoek van het ministerie van VWS (2006a) naar op winst gebaseerde sectoren binnen 7 
andere landen (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, VS, Canada en 
Singapore), blijkt dat het op winst gerichte deel van de markt het andere deel dat een verbod 
op winst heeft, stimuleert tot klantgerichter, efficienter en innovatiever gedrag . Het op winst 
gerichte deel bevat in al deze landen een minderheid van de markt, met een maximum van 
20% in Frankrijk en Singapore. In de VS behelst het op winst gerichte private deel van de 
sector 13%, tegen 71 % niet op winst gericht private partijen en 16% publieke 
zorginstellingen . Om deze vooruitgang te bewerkstellingen heeft men een aantal 
voorwaarden gesteld waaraan de op winst gerichte zorginstellingen moeten voldoen. Ten 
eerste moet een integrale transparante prestatiebekostiging (inclusief huisvestingslasten) 
aanwezig zijn en de zorginstellingen moeten volledig risicodragend zijn voor afzetverschillen . 
Een tweede voorwaarde is dat de uitgekeerde winst niet mag toevallen aan commerciele 
partijen , maar terug ge·investeerd moet worden in de zorg via het AWBZ-fonds. De 
zorginstellingen worden naast deze twee voorwaarden getoetst aan het b~rgen van de 
publieke belangen van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. 

Concluderend uit deze vergelijking blijkt het toestaan van winst een belangrijke schakel in 
het bereiken van de doelstellingen van de overheid. De overheid zal echter wei strikte 
voorwaarden moeten stellen om het in goede banen te leiden. De publieke belangen die de 
overheid wil b~rgen zullen onder druk komen te staan. De kwaliteit van de zorgverlening kan 
in gedrang komen uit kostenoverwegingen en zorginstellingen kunnen ervoor kiezen om uit 
winstoogpunt onnodige zorg te verlenen of de patienten te selecteren op zorgzwaarte. Ook 
moet de overheid toezicht houden dat er genoeg geld naar het zorgvastgoed vloeit, zodat dit 
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nauw aanslu~ bij zorg die ver1eend moet worden en het primaire proces perfect ondersteund 
[De Kam & van Gerwen, 2008[. 

3,4,3, Concurrentierisico 

Waar vroeger weinig sprake was van concurrentie doordat aile instellingen risicoloos konden 
ontwikkelen, gaat concurrentie binnen het nieuwe sysleem een zeer belangrijke rol spelen 
binnen de zorg; de instelling die zich het best weet te onderscheiden op het gebied van 
vormgeving, indeling, siluering, uilslraling en kwaliteitsbeleving neemt een voorsprong op de 
rest. Klarrtgerichtheid en een betere afstemming van het zorgaanbod gaan een belangrijke 
plaats innemen binnen de loekomstvisie van de zorg. 

Cli!nten zijn in toenemende mate bereid om hun eigen geld beschikbaar Ie slel len voor meer 
comfort en kwalilell in zorg [De Kam & van Gerwen, 2008]. Het budget dat vanuit de 
overheid in de vorm van ZorgZwaartePakketten wordt verstrekt aan de zorginstellingen zal 
waarschijnlijk nel toereikend zijn voor minimale zorgverlening. Oit zorgt ervoor dat 
zorginsteUingen met een slechte sOlvabiliteit zich na de overgangsfase in een financiele 
spagaat bevinden [Jansen, 2009]. Enerzijds moet men zorg van hoge kwa~leit aanbieden 
tegen een laag tariel, anderzijds moet men omgaan met de lage vergoedingen en de 
continue stijgende personeelskoslen pius administratieve koslen. Hierdoor kunnen 
zorginstellingen niets exira's bieden, waardoor zij zich zuHen moeten redden met minimale 
vergoedlngen vanuit de ZZP's per cli!nt. Op deze manier zullen instellingen met een goede 
solvabilite~ meer geld kunnen besleden aan de zorg- en vastgoedkwal iteit en zullen ze op 
deze manier meer clienten binden en een steeds steric.ere positie innemen binnen de 
zorgmaric.t. Wat tol gevolg heeft dOli er een sleeds groler wordende kloof ontstaat tussen 
sterke en zwakke inslellingen [MOHer, 2008]. 
Een ander gevolg van het concurrentierisico is dOlt de toegankelijkheid van de zorg in gevaar 
kan komen vanwege niet Ie exploiteren zorgvastgoed [RVZ, 2006]. Zorginstellingen kunnen 
door de vastgoedkenmerken van hun portefeuille een ongunstige u~gangspos~ie innemen 
binnen de zorgmarkt. Inslellingen met een kwalitalief goede vastgoedportefeuille met een 
lage boekwaarde hebben een cOllCurrentievoordeel ten opzlchie van instellingen met een 
vastgoedportefeuille die nOlI een hage boekwaarde bezil. Een gevolg hiervan is dOlI 
zorginstel lingen Ie veel geld ontlreldlen aan het primaire proces, de zorg, ten behoeve van 
versteri<ing van hun verrnagenspositie. Het bestaande verouderde zorgvastgoed zorgt 
samen met het uitblijven van investeringen in onderhoud of nieuwbouw ervoor dat veel 
zorginstellingen op den duur gaan verdwijnen 01 moeten fuseren, 
De concurrentie wordt nag eens aangewakkerd door de invoering van de WTZi, die o.a. 
bevordering van nieuwe particuliere initiatieven, buitenlandse loetreders, regionale 
nieuwkomers en nieuwe inkoopstrategieen (zoals aanbestedingsprocedures en 
zorgveilingen) van zorgkantoren, gemeenlen en zorgverzekeraars lot haar doel heeft [Indora 
Managementadvies, 2007; Voetelink & WUders, 2005]. 

3.4.4. Leegstandrlslco 

Inkomsten en uitgaven zijn niet langer gegarandeerd door naca1cuiatie. Hierdoor kan de 
zorginstelling te maken krijgen met overtollige capacileil waaltij er sprake is van uitgaven in 
de vonn van kapitaanasten, maar n~t van inkomsten uit de ZZP's. De productiecapacileit 
wordl dan niet vo ldoende benul. Aan de andere kant ligt hier de groolste kans voor 
zorginslellingen om een positief saldo te behalen, ZorglnsteUingen krijgen de kans om exira 
productie te maken en 'wins!' Ie maken. Er zal een sterke relatie moelen ontstaan lussen 
productie en de financiering van kapitaal laslen [MOiler, 2008]. 
Ais gevolg van concurrentie kan leegstand ontstaan, Er zal veel verschil komen tussen de 
kwal ltert die zorginstel lingen kunnen leveren. Clienten ~ezen vaak voor de beste 
prijsJkwaliteit vemouding die de grotere insteningen kunnen leveren als gevolg van hun 
goode posilie [Nauta, 2006]. De kleinere instellingen hebben veelal een minder goode 
sOlvabiliteit en verouderd vastgoed, Deze Instellingen zullen zonder good vastgoedbeleid te 
maken krijgen met leegstand en op deze manier kopje onder gaan 
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3.5. Gevolgen voor zorginstellingen op organisatillniveau 

Jarenlang risicoloos ontwikkelen van zorgvastgoed met behulp van nacalculatie heeft tot 
gevolg dat de interne organisatiestructuren van zorginstellingen veelal puur afgestemd zijn 
op een budgetgestuurde omgeving met weinig tot geen risico. Het vastgoed is echter 
onmisbaar voor het prima ire proces. Daarom is professionaliteit vereist bij de omgang met 
zo~vastgoed. De integrale bekostiging leidt zoals besproken tot aanzienlijk grotere 
financi!le risico's voor zorginste l ~ngen. Risicomanagement zal een grote rol gaan spelen in 
de toekomsl. De risico 's op vastgoedgebied moeten beheerst gaan worden en de organisatie 
van de zorginstellingen moet middels het investeren in een goed vastgoedbeleid kansen 
weten te creeren binnen het nieuwe systeem. Binnen dit beleid zal men als gevolg van de 
nieuwe wetgeving keuzes moeten gaan maken tussen het in eigendom nemen, huren of 
leasen van vastgoed en het daarop aansluitend financieringsbeleid. 

3,5.1. Keuze voor eigandom, huur of leasa 

Door de verandering van wetgeving is de zorginstelling na ontwikkeling genoodzaakt 
opnieuw na te gaan denken over de keuze voor Sale & leaseback, huur of het in eigendom 
hebben van zorgvastgoed. Het vastgoedbeleid van de instelli~ en de kwaliteit en 
courantheid van het vastgoed spelen, naast de financierbaameid , een grote rol. 

ElQendom 
Uit tabel 2.2. van Hoofdstuk 2 blijk\ dat het in eigendom hebben van het zorgvastgoed nag 
steeds het meest voor1<.omt bij zorginslellingen. De keuze voor eigendom heeft een aantal 
voordelen en nadelen voor de zorginstelling. Een groot nadeel is het 'badkuipeffect' 
waardoor de inslelling in de eerste jaren haar eigen vermogen moet inzetten. Daamaasl kan 
een ver1<.eerde keuze voor eigendom grote gevolgen hebben voar de core business van de 
instelling: de zarg. De belangrijkste voardelen en nadelen zijn weergegeven in tabel 3.2. 
Tobe! 3.2: V<><>rdool.., .., n."-~n ~oor I>et eigoonctom van ''''lI''nt~ door .. n ~te11ing [V""t.~ni<" WiIMrs. 
2010]. ¥rij "_wid met otgon t-...g. 

Huur 
Wa .... eigendom van het vastgoed voar de invoering van he! nieuwe systeem neg als een 
vanzelfsprekendheid werd besct1ouwd, kiezen steeds meer zorginstellingen er tegenwoordig 
voar am het vastgoed in huur te nemen. De groatste verhuurders van zorgvaslgoed zijn op 
dil moment woningcorporaties. 
Huur kan men omschrijven als een jaarlijkse stroam van constante vastgoedlasten, er wordt 
gesproken van een off-balance financierirlQ van de huisvesting. Hierdoor loapt men geen 
risico op de financiering en rente en is het rnogelijk voor de zorginstelling om meer Ie 
investeren in de core business. In onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen van het huren 
van zorgvastgoed als zorginstelling weergegeven. 
T.t.1 3.3: V __ n en ~~n •• n het h .... n ~.n ..,.,.~_tu<-I doo< .. n .orginotetting 

bij derden 

Minder perso!'\eaI g&richt op vastgoed 
benodigd 

profijl van j r 
rO!ndement Of' va$lgoed 
Vermlndermg kennls inzake ~<l$tgoed 

Jaarlijkse huur!!!!pClSSinQen 

27 -



De samenwerking !ussen de ontwikkelur en de zor~insteHin~: Realitei! of Utopie? 

Sale & Leaseback 
Deze vorm wordt in de praktijk nog niet vaak toegepast door zorginsteliingen, maar zal 
steeds belangrijker worden als gevolg van de wijzigende wetgeving. Sale & ~aseback kan 
gezien worden als tussenvorm lussen eigendom en huur, waarbij men he! zorgvastgoed als 
het ware afstoot aan een corporatie of belegger (de leasemaatschappij) of wellicht een 
ontwikkelaar, en vervolgens terug huurt met een optie tot koap. Organisaties gaan zodoende 
een leaseconslructie aan als men op lange lermijn eigenaar wil worden van hel vastgoed. 

Er wordt bij leaseconslructies onderscheid gemaakt 
lussen 2 varianlen. Als eersle is er financi!le lease. 
In deze vorm dienl de zorginstelling Ben financiele 
lease op Ie nemen op de balans, er is zodoende 
sprake van een on-balance-financiering. Daze 
manier van lease lijlct sler\( op huur\(oop en is 
gesehikt voor irlslellingen die zeker zijn van het fe~ 
dat ze de afiossing gedurende de gehele Iooplijd 
kunnen opbrengen. Aan het eind van het 
leasecontracl wordt het vastgoed ter koap 
aangeboden door een vastgesleld bedrag. Wanneer 

-Bank(ln 9isl.n 20% I"9Sl1rv<JS van 
zorginslelling9n bij nleuwbotJw, 

Ilelgoon wn kDslen gaal van hel 
budgel VM d9 daadwerkelijl<e Larg. 

Door hel vaslgoed builen de 
zorginslelling Ie bf8ngen ondelVang 
je dit lin kiln je dft risico';') bepllrI<en" 

[Van der krui;<; in Diekman, 2008] 

de zorginstelling niet meer aan de maandelijkse verplichte beta ling kan voldoen en nog geen 
75% van de schuld heeft afbelaald, kan de leasemaatsehappij het vastgoed opeisen. De 
boekwirlst van de financiele lease dient uitgesmeerd te worden over de gehele Sale & 
leaseback-termijn. Blnnen deze vorm van Sale & leaseback wordt onderscheid gemaakt 
tussen juridisch en economiscl1 eigendom. De leasemaatschappij. de lessor, is juridisch 
eigenaar van hel vaslgoed en daarmee verantwoordelijk voar verzekeringen en grool 
onderhoud. De gebnJiker in de vorm van de zorginstelling, de lessee, heeft het economische 
eigendom en daarbij het recht om he! vastgoedobjecl Ie gebnJiken. De economisehe 
eigenaar is risicodragend omlrent waardefluctuaties van hel vastgoed en is daarbij 
verantwoordelijk voar het dagelijks onderhoud en andere koslen voor gebruik ervan. Hel 
vastgoed kan Ie allen tijde van een f~anciele lease aan de zorginstelling verkocht worden 
Ten tweede is er de operationele lease, waarbij er sprake is van een off-balance-financiering. 
De operationele lease komt in de resu~atenrekening van een zorgirlslelling naar voren in de 
vorm van leasekoslen. De zorginslelling moet de lessor een maandelijkse premie beta len 
gebaseerd op de aansehafwaarde en de restwaarde van hel vastgoed, het renlepercentage 
en de loaptijd van het conlract De boekwinst die in geval van een Sale-operalionels
leaseback wordl behaald dienl direct verantwoord Ie worden in de resullatenrekening [Epe & 
Koetzier, 2002 in OIde Bijvank, 2009] Birmen de operationele lease is de lessor zowel 
economiseh als juridiseh eigenaar van het vaslgoed. Binnen een operationele 
leaseconstructie is het belangrijk dat de zorginstelling een koopoptie bedingt waarbij het 
vaslgoed bijvoorbeeld na 20 jaar overgenomen kan worden tagen de boekwaarde, want met 
het huurkoopprincipe heef! de zorginslelling dan al een deel van he! eigendom velWOrven. 
Hierdoar hoef! men niet het gebouw tegen de marktwaarde over te nemen 
Hel grote verschil tussen operalionele lease en financiele lease is dal bij operalionele lease 
het vaslgoed off-balance gefinancierd word! , wat bijdraagt aan de verbetering van de 
solvabiliteil van de inslelling. Bij operationele lease kan daarnaast bij een huurl<oopoplie 
geprof~eerd worden van waardestijging van he! vastgoed. Waardevermindering komt eehter 
te allen lijde vcor de rekening voor de lessor. Bij fN1ancJele lease komt waardevermindering 
van het vastgoed op het conlo van de zorginstelling. Hierdoor wordt operationele lease voar 
zorginstellingen een stuk aantrekkelijker dan financi!le lease. 

Bij lease vermijdt men een deel van de nadelen van eigendom, en legelijkertijd blijven een 
aantal voordelen behouden Het grootste voordeel is dat de 'badkulp' (§ 3.4.1.), in de vorm 
van hoge kepilaallasten, aan het begin van de f inancieringsperiode verdwijnt. Tegelijkertijd 
ken wei van waardeslijging op termijn worden geprofiteerd door de zorginslelling (bij 
operationele lease moet dit wei in de huur1<.oopoptie opgenomen worden). Hel kapitaal dat 
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vrijgemaakt wordt door het f inancieren middels een Sale-leaseback constnJctie kan ingezet 
worden voor het optimaliseren van het primaire proces van de zorginstel ling. Daarnaast heeft 
de zorginstell i~ zeggenschap over het vastgoed. Een voordeel voor de lessor is dat lease 
een langdurige zekerheid qua inkomstenstroom biedt. Men is binnen Sale & leaseback 
gebonden aan een contract en kan ai leen onder dit contract uitkomen door het vastgoed te 
kope!l of door een afkoopsom te betalen. De zorginstelling heeft bj financiele lease niat de 
vrijheid om te vertrekken na ver100p van het huurcontract zoals bij huur [Olde Bijvank. 2009]. 
Ten slotte kunnen de kosten van een Sale & Leaseback constnJctie hoger uitvallen door 
juridische kosten van stnJcturering, winstmarges voor derde partijen of hogere rentelasten 
door het wegvallen van de WfZ borging. 

T.~I 3.4: Voordelen en n.delen nn S ... & _ back van zorgvnt_d door eon zorginst.mrl\l [Olde Bijvonk, ZIIOS). 
vrt,j aongovuld "* .i""n inbfong. 

Directl!! beschikkiTV ov"" vaslgO!'!d 
Zekerhetd en overzichllllijkheid van 
maandeM)kse kos:ten 

3.5.2. Financiering zorgvastgoed 

bij niel voldoen belaWng (bi 

Door de irwooring van de ZZP's worden zorg instellingen zel! verantwoordelijk voor de 
financiering van hun vastgoed. Uit tabellen 3.2, 3.3. en 3.4. komt naar voren dat de wijze 
waarop hel vastgood geexploiteerrl wordt directe gevolgen heeft voor de financi1! le 
mogelijkheden van de core business: het vertenen van zOlll. Wanneer een goode keuze 
gemaakt wordt op het gebied van het ontwikkelen en exploiteren van vastgoad. dan blijft er 
genoeg financieel kapitaal over voor de zorgveriening. Kiest men VOOl" het in eigendom 
nemen van vastgoed. terwijl de solvabiliteit en het eigen vermogen van de instellingen er niet 
goad uitzien, dan gila! dit ten koste van de f~anciele mogelijkheden en de kwaliteit van de 
zorgvertening [SOB Bouwadvies, 2009]. Er zal een zorgvuldige afweging gemaakt moelen 
worden tussen koop, huur of Sale & leaseback door de zorginstelling op bilsis viln de 
financieringsmogelijkheden. 

Wanneer puur naar de soivabilite it van zorginstellingen wordt gekeken, dan kan men 
cOllcluderen dat hel in eigendom nemen van zorgvastgoad aileen financieel veroorloofd is 
voor ondernemingen met een goede so/vabHite~ (vanaf 20%). aangezien de instel ling een 
aanzienlijk gedeelte van de koop zal moeten f inancieren u~ eigen vermogen Daar staat 
tegenover dat InsteHingen met een lage solvabil ite~ beter moeten na gaan denken over de 
opties huur en Sale & leaseback. Wanneer hiervoor wordt gekozen bij de ontwikkeling van 
nieuwbouw, diln is er sprotke viln een trotd~ioneel proces en zal een belegger en een 
ontwikkelaar ingeschakeld moeten worden. 
Het vormen van adequate financi!le buffers is zodoende, naast een degelijk 
financieringsplan, noodzakelijk voor zorginslellingen om het vaslgoed in eigendom Ie blijven 
houden of nemen en om de toenemende f luctuaties in de inkomsten op te kunnen vangen. 
Het is echler niet realistisch om aan te nemen dat aile zorginstel lingen binnen deze korte 
transitieperiode de gewenste verster1<ing van het eigen vermogen kunnen bewel1<stelligen. 
Op dil moment zitten de meeste instellingen met hun solvabHile~ nJim onder de 10%. Voor 
een verbatering van het percentage eigen vermogen van AWBZ instellingen met 1% is 
grofweg € 150 miljoen benodigd [V'NS. 2006]. 

Doordat er binnen he! nieuwe systeem veel meer risico's vastzitten aan de investering in 
zorgvastgoed, stellen banken oak steeds meer f inancieringseisen. Op den duur zal een 
solvabiliteitseis van 20".4 tot 30% worden vereist van zorginslellingen [PWC, 2006] Nieuwe 
investeringen in of ailn het gebouw behoren VOOl" zorginstel lingen opeens tot de grootste 
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investeringsbeslissingen. De directe koppeling tussen de opbrengsten van de zorg en de 
mogelijkheid om te investeren ~ stenen is debet aan het feil dat de inkomsten van de 
z~inste l lingen niet meer gewaarborgd zijrl_ Banken eisen steeds vaker vOlledige inzage in 
hel complete businessplan van zorginstellingen en daarbij willen ze inspraak [Plaats, 2007]. 
De z~instelWng heeft echler nooit een sluHend businessplan inclusief financieringsaanvraag 
moeten opstellen_ D~ vraagl dan oak een grote inspanning van de instelling en zal in de 
loekomst vaak leiden tot problemen in de financiering. Vaak wordt binnen dij proces een 
financieel adviesbureau ingeschakeld door de zorginstelling. 

3.5.3. StntBgisch vastgoedmanagement en vastgoedontwlkkeling 

Het nieuwe financierirlgssysteem in de zorg leitH tot een aantal fundamentele vragen voor de 
zorginstellingen: moet het zorgvastgoed aangehouden worden of ver1wcht worden? Moel hel 
zorgvastgoed door de zorginstelling zelf beheerd worden of moel dil worden uilbesteed? 
Kiest de zorginstelling voer hel zeit ontwil<kelen van zorgvastgoed of wordl gekozen voor 
risicospreiding door samen te wernen met marldpartijen? Voor welke marntpartij en welke 
vorm van samenwerking wordt vervolgens gekozen? Om een sluitend antwoord te vinden op 
deze vragen is het ontwikkelen van strategisch vastgoedbeleid een must 

Binnen het oude systeem werd de huisvesting door de zorginstelling gezien als kostenpost 
Het zorgvastgoed werd immers ontwil<keld zander risico en vervolgenS over 50 jaar 
afgeschreven. Ais gevolg van de COIlcurrenlie die het nieuwe beleld met zich meebrengt, 
wordt verwacht dal ook hel vastgoed een financrele bijdrage levert aan de instelling [van 
Kleef, 2004]. Het vastgoed wordl het vijfde te managen bedrijfsmiddel, naast mensen, 
kennis, kapitaal en technologie. In een commerciele omgeving wordl verwacht dOlt vastgoed 
vanuij slrategisch- en ondememersperspectief wordt benaderd in plaats van het Iradijionele 
beheerperspectief in de zorg [Hoonte et aI. , 20101_ Door de focus op kostprUzen en de 
koppeling van kapilaallasten aan de productie zal het zorgvastgoed aan bepaalde 
voorwaarden van efficiency en f1exibiliteit moeten voldoen [Geest, 20071- Het onderzoek naar 
strategisch zorgvastgoed staat echler nog in de kinderschoenen in vergelijKing met de 
ervaring met betrekking tot strategisch beleid van hotel- en kantorenvastgoed_ De eerste 
overstap die men moet maken is afstappen van de denkwijze gericht op fac~ltair 
management He! vastgoed wordl een iniegraal onderdeel van de instelling en is dienend 
aan hel primaire proces, zodoende is professionalisering binnen dij Ihema voor 
zorginstellingen een vereiste [Velzen, 20051- In onderslaande tabel is weergegeven in welke 
fasa van de overgang van traditioneel naar stralegisch vastgoedmanagemenl de zorg zich 
bevindt en welke veranderingen deze omslag precies met zich meebrengt. 
lobe! 3.5: Do oland von _on In "" .orgo_ 011 hot goblod van stf~l.ch V.ltgo«rn.~_ (Hoopel, 2008], vrij 
langov"kI met . 1""" 101><"_. 

Van tradltloneel 
huisvnlin ."-hHr 

(Transniefase) 

Muimal-'"'ll v~n opperv\aI<le en Mir-.1".. ""'..- kWlllrtal.e! betefe !~!egl8Ie 8~ lussen 1<wiI1<te~ 
;nW!steringskosterr vier!<anIe "",t".. "" kwan\~eiI 

N....-lijkl kolt~usb:ijn b;j Doorbeluling van ko$ten nUr Tr .... speranlie wn kosloo naa.r 
elf\dgebruikers emdgebruiker. eindg.brWk. .... 

Bwwpl~n/1en ~SMrd op IovN",nngsb&.lli1lslngen "p hIIsls InvesWringsbeshs5I"II"'1 op tios," 
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""erwegingen 
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Eigendorn Yar1=<e/flprekend Bewu$t~ afweging koopIhuur/lea,e Bewuste alwegtng tlw--ikoop/le,!;" 
in lj<l met organis.'''' bel~id 

Ahct>rI)vI ll\lsg.rlc:ht der"lken Bewvsl ""'ding van RendemenI· en W01~rcloocloonklOlld 
r.*"~utoptfmllliset,, 

Aile. in .;gan beIle..- uir.c.ran Bewult wording Van I>eIansI SourClll\lssh\egle voor vaslg<ied 
pr;maire PC"""" op b",," v.m wa""de yO(>( he, 
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Wanneer de zorginstelling kiest voor hel zelf ontwikkelen van het vastgoed, dan is een 
strategisch beleid inclusief kennis van het vastgoedontwikkelingsproces noodzakelijk. Enkel 
een facilitair bedfijf is niet voldoende, men zal zich dan ook moeten focussen op het proces 
van ontwikkeling zoals men binnen het marktgeficht s~steem al jaren doet. 
De verandering van beleid zal oak gevolgen hebben voor het takenpakket van de Raad van 
Bestuur van de insteMingen. Waar traditioneel het huisvestit1gsbeleid doorgeschoven werd 
naar de facililaire diens!, zal in de nabije toekomst de Raad van Beetuur zelf over he! 
vastgoedbeleid gaan [CBZ, 2ooSd]. De integrale vastgoedbenadering van Corporate Real 
Estate Management (CREM) gaal een grote rol spelen. Wat de weerslag is van daze 
intreding op de organisatie van de zorginstell ing wordt weergegeven in Bijlage 6. 

Door een strategisch vastgoedbeleid op Ie stellen wordt voorkomen dat hel zorgvastgoed 
jarenlang als een molensteen om de nek van de zorginstelling hangt [SDB Bouwadvies, 
2009]. KeMis van zowel de zorgmarkt als de vastgoedmarkt is een voorwaarde voor de 
samenwerkingspartner van zorginstellingen. 

3.S. Van patiiint naar consument 

De zorg staat voor grote uitdagingen op he! geOied van klantgerichtlleid. Er is een 
toenemende en veranderende zorgvraag als gevolg van de (dubbele) vergrijzing en de 
invloed van de palilint . Het is aan de zorgpartij om een passend anlwoord te verzinnen en 
hel zorgaanbod aan te lalen sluilen bij de vraag. Het gaat daarbij niel per defin~ie om het 
ontwikkelen van meer of minder woonzorgvaslgoed, maar vooral om he! anders en 
passender ontwikkelen van zorgwonlngen. Hel huidige aanbod is voomamelijk gericht op 
zorg voor ziektebehandeling en niel op hel slimuleren van gezondheid. Anders gezegd: he! 
wooncomfort is lolaal ondergeschlkt aan de zorgverlening waar zodoende ook veel minder 
aandacht aan word! besteed. Het doel in de toekomst moet zijn om een gezonde 
leafomgeving te creltren waar de focus ligt op de gazondheid van de mens zonder de 
publieke laak uM het cog te verliezen. Daamaast wordt de keuzevrijheid van de klant groter. 
deze heaft nnmers de vfije keuze om de zorgaanbieder uit te zoeken die het best bij ham 
past. 

3.6.1. De veranderende positie en de vraag van de klan! in 2020 

~en van belanglijkste kwesties waar de zorg zich nu mee bezig houdt is: Wat wil de klant 
van 2020? Door de ondoorzichtigheid van de mark! is het voor zorgparlijen la51ig om hier 
een Yinger achier te klijgen. Men weet dal de financieling uit de overheid zal afnemen. 
daaranlegen blijft de waag near zorgvoorzieningen en de eigen bijdrage van da klanl 
groeien. Hoe meer deze klant meet gaan bijdragen aan de zorg. hoe meer hij oak zel! wil 
bepalen en regelen. De zorg moet hierop proberen in Ie spalen, waarbij een sterke focus is 
vereist op he! woonzorgvastgoed. 

De gemiddelde verblijfsduur van een cli!nt in een verpieeghuis is vastgesteld op 3 jaar (1 
januari 2011) en loopt aileen nog maar verder terug [Acliz el al., 2011]. In dit stadium van hal 
leven gaat het vaak om een noodzakelijke keuze; mensen kunnen niet langer zelfstandig 
blijven wenen omdal men intensieve zorg nodig heeft. Het kan zijn door geestelijke 
problemen (ps~chogeriatrie of pg) of door lichamelijk problemen (somatiek). Voor de hele 
zware zorgbehoevende groep zal altijd de collectief gefinancierde aanwezig blijvan in 
behandelcentra en ve~eeghuizen. Echter, een groot gedeelte van de segmenten 
zorgbehoevenden die nu in varpleeg- en verzorgingshuizen ziltan zill straks geen plaats 
meer ingeruimd worden. Hiervoor wordt aileen een basisvoorzienirlgenniveau vanuit de 
ovarhaid gegarandeerd, maar in walke vorm en welke hoedanigheid deze verstrekt worden Is 
nog niet duidelijk. De toenemende zelfredzaamheid van de mens zorgt er ook voor dat een 
groot percentage van de huidige en toekomstige verpleeg- verzorgingshuisbewoners niet 
past binnen de huidige institutionele vorrn van de zorgcentra. Er zit geen meefWaarde voor 
daze mensen in het wonen binnen een inrichting en men komt erachler dal daze groepen 
(ZZP 1t1m4, soms ZZP 6 en ZZP 6) heel geed kunnen funclioneren in kleinschaligere 
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woonvormen, Hetzij met een intramurale component, hetzij op principe van 'scheiden van 
wonen & zorg' , 

De /evensJoop 
In figuur 3.5 vall een overzichl te zien van de levensloop van de mens, Men heefl van jongs 
af aan een keuze in het samenstellen van de woonomgeving. De woningmar1d in Nederland 
wordt overspoeld met innovatieve concepten. Daarnaast is er nag een grote 
keuzemogelijkheid binnen het reeds bestaande woningaanOOd; tussenwoningen, 
appartementen, vrijstaande villa's, maisonettes, 2-onder-l-kappers, hoekwoningen etc. Deze 
woningen zijn er in aile soorten en mOlten. Echter, wanrJeer men zorgbehoevend wordt, is er 
opeens weinig meer te !dezen. Onafhankelijk van je inkomen wOrdt je ., een ir1stHutionele 
zorginrichting gepiaatst Aileen voor de meest gefortuneerde medemens is er nog een ander 
segment, de particuliere sector. Deze beperktheid in keuze staat recht tegenover de 
keuzemogelijkheid binnen de gehele levensloop van de klant Daamaasl staat deze 
beperldheid recht tegenover de rol van de klant in 2020 [RVZ, 2010]. De klant moet in de 
toekomst steeds meer zelf gaan betalen voor zowel de zorg als het vastgoed. Er is sprake 
van een onttrekking van de NHc in ZZP 1, ZZP 2 en ZZP 3 (§ 3.B.l.) 
Ais gevolg hieNan onts!aat er een geheel andere mar1d, de klant eist zorg op maat, het Nefst 
in hun eigen vertrouwde omgeving. De klanl wil ., aile gevallen een garantie op zorg en is op 
zook naar de gerustslelling dat zorg op elk uur van de dag voorhanden is in de omgeving, Oit 
is mogelijk doordat de grote middengroep qua inkomen een redelijk 101 good pensioen heefl, 
daamaast nag vitaal is en ., een veilige en aclieve omgeving onbezorgd oud wi! worden, 
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Diversi/l1it binnen de zorgbehoevende gf06p 
Binnen de groep van zorgbehoevenden bestaa! veel divers~eit in leefstijlen, wensen, 
vOOl1o;euren en mogelijkheden. De zorgbehoevende in hel V&V segment bestaat niet. Waar 
vroeger aile ouderen werden beschouwd als een grijze massa, is dit beeld nu sterk aan 
verandering onderhevig [van den Beld & van Zalk, 2010]. Niet aileen vanuH de ouderen zelf, 
maar ook vanuil de zorginstel lingen en de maatschappij . De oudere van nu is vita ai, actief, 
ze lfstandig en wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Er bestaan verschillende leefstijlen 
binnen deze groep, bijvoorbeeld de ongebondenen , de dynamische individualisten, de 
onafhankelijken en de terugkerende ouelere. Deze groepen hebben allemaal een eigen visie 
op de zorg en het vastgoed. 
Naast een onderscheid op basis van vitaliteit en leefstijlen kan ook een onderschekl worden 
gemaakt op basis van generatie; zo is er het verschil tussen de babyboomgeneratie, WlIarbij 
de oudere gemiddeld hoger is opgeleid, meer vermogend is, digitaler, assertiever en vaker 
gescheiden of kinderloos is, en daar tegenover de vooroorlogse generatie ouderen [Actiz et 
aI. , 2011]. Deze generaties vallen weer op te delen in verschillen leefstij len zoals hierboven 
beschreven. Voor deze verschillende leefstij len moet woonzorgvastgoed en zorgveriening 
voomanden zijn WlIt aansluit bij de wensen van de doelgroep. De differentiatie vanuit de 
vraagkant moet worden opgevangen door differentiatie vanuit de aanbodkant. 

3.6.2. Schaarste vanuit de aanbodzijde 

De demografische ontwikkeling beschreven in paragraaf 24.1 . vraagt om een drastische 
verandering in het huidige woningaanbod in de zorg. Als daarbij de veranderende positie van 
de client wOrdt meegenomen plus he! feit dat de vraag naar specifiek vastgoed toeneernt , is 
duidelijk dat zowel in kwantitatief en kwalitallef opzicht, als op baSis van diverslteit een 
inhaalslag bewer1<:stel ligd moe! worden in het woonzorgaanbod. Oil gegeven Diedt 
uitgesproken kansen om je als zorgondememer Ie onderscheiden op basis van je vastgoed. 
leder segment binnen de zorgbehoevenden zal kijken welke zorgaanbieder de kwaliteit levert 
die het beste bij hem of haar past. Oaarbij moe! worden gezegd dat de meeste kansen liggen 
Dij het verlenen van zorg voor de financiele middengroep. Voor de gefortuneerde ouderen 
die alles zell regelen (en grotendeels financieren) is voldoende aanbod aanwezig, alswel 
voor de groep met een minimaal inkamen [van den Bald & van Zalk, 2010]. 
Onderstaand figuur geeft het grate 'aanbod' weer in de care sector. Rechtsboven staat het 
woonzorgaanbod voar intenslave zorgbehoevenden, dit betreft veelal incourant vastgoed. 
Linksonder staan woonvormen die gebaseerd zijn op scheiden van wOllen & zorg; 
zelfstandig wOllen met eventueel reguliere thuiszorg. Wat opvalt, is dat er 'op papier' een 
heel divers aanbod bestaat in het woon-zorgvastgoed binnen de V&V sector. In de praktijk 
valt dit achter tegen; he! totale aanbod heet't meestal dezetfde incourante kervner1<:en en is 
zodoende niet aangepast op de wensen viln iedere specifieke doelgroep die eraan 
gekoppeld behoren te zijn. Anders gezegd: de wensen van de klant zijn niet doorvertaald 
naar de woonvorm. 

f 
---~~;'--- == --". ~. 

f - .. - -- • . -.-
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fl. uu, 3.6: Do bebn.~Jkst. __ me n V<>OI" oudoron.., meMOn mn oen boporkina; [V. n den kid " Viln l.lk, 2010] 

33 -



De sameflwerkirl\l tussen de ontwikkeJaar en de lorgiflsteliing, Rea liteit 01 Utopie7 

N,B. Er kunnen vraaglekens gezet worden bij de daadwel1lelijke keuzemogelijkhekl van de 
klan!. Zorg is op dit moment, en zaI dit waarsellijn lijk ook in de loekomsl, Ben 
schaarsleproducllijn. De keule 'IOor de cll!lnl kan in de loekomsl dus heel beperkt zijn. Ais 
de voorkeursaanbieder geen piaats heeft, wordt een woon- en zorgvrager gedwongen een 
andere keuze Ie maken. De 'vrije' keuze wordt in principe gewaarborgd, maar is in de praktijk 
ook zeer beperkt, AIS de klant de keule krijgt, moet deze oak eellt iets Ie l<iezen hebben, 

Oaamaasl wordt de keuze voor een verpleeg- of verzorg ingshuis vaak gemaakt door de 
familie en niet door de bewoner. De zorg wordt als gegeven beschouwd, de familie baseert 
haar keuze voomamelijk op baeie van de huisvesting. 

3.7. Vergelijking transitiefase 

De zorgseclor voigt met de invoering van de kapitaallasten een trend die het afgelopen 
decennium ill binnen het Hoger OnderwiJs en grote organisalies loals Schiphol en de NS in 
Nederland is ingezet [Geest, 2007[. Oak in Amerika is binnen het Medicare programma in de 
zorg ervaring opgedaan mel de invoering van de kapitaallasiencompooon!. Waar voor 
Schiphol en de NS vooral ervaringen opgedaan kunnen worden op het gebied van "people 
managemenF, daar kan binnen de andere twee voorbeelden vooral geleerd worden van de 
omslag naar producliegerielll en vastgoedgericht denken, 

3.7.1. Hoger OndelWlJs In Nederland 

Het ondetwijs en de zorg zijn beide te beschouwen als grote publieke spelers in Nederland 
met een grool maalschappelijk belang, Vana! 1994/1995 heeft het Hoger Onderwijs, in het 
kader van de operatie Omkering Kapitaaldienst Financiering (OKF), delelfde trans~iefase 
moeten doorlopen waar de zorg vanaf 2006 mee bezig is, Het Hoger Onderwijs werd na de 
invoering van de veranderingen inlegraal verantwoordelijk vcor het vaslgoed in eigendom. 
De overeenkomsten tussen beide trans~ i efasen zijn sterk aanwezig [Velzen, 2005]: 

• Het maatschappe~jk ondememen 
• Risico's verbonden ilan vaslgoed 
• De invoering van de markiwerking 
• De omslag naar vraagsturing 

Men wilde door daze oms lag hetzelfde bewel1lstelligen als men momenteel in de lorg 
probeert, namelijk de optimalisering van het vastgoed zodat dit ten goede zou komen aan 
het primaire proces. Dailrnilast was de verwachling dat de onderwijsinsle llingen louden 
onderzoeken op welke gebieden de efficiency en effectiviteit van het vastgoed bevorderd zou 
kunnen worden. 

Den Heijer en de Vries (2004; 2007; 2008) hebben onderzoek gedaan naar de effecten die 
bereikt zijn als gevolg van de invoering, Ten eerste is de benutllnggraad van het vastgoed 
toegenomen; er zijn meer studenten per vierkante meter, Oit effecl is eellter niet totaal aan 
het strategisch vasigoedmanagement toe te wijzen, maar vcoral uit de toestroom van 
studenten. lets soortgelijks valt te verwachten binnen de zorg, waar de vastgoedomvang 
minder sool groeit dan het produciievolume, Ten tweede is uit het onderzoek duidelijk 
geworden dat renovatie of nieuwbouw de instroom van studenten bevordert, In het jaar van 
nieuwbouw of grootschalige renovalie valt Ben loenemende stroom van studenten waar te 
nemen. 

In totaliteit heefl de overgangsfase 1"1 jaar geduurd. Na 2000 is de omslag van kosten- naar 
waardedenken pas eellt op gang gekomen en in 2008 kon gesteld worden dat deze 
overgang afgerond was, Een eminent onderdeel wat het Hoger Onderwijs bereikl heafl is de 
koppeling en vertaling te maken van he! onderwijsbeleid naar vastgoed door innovatieve en 
transparante organisaties te real iseren in multifunciionele en flexibe le onderwijsgebouwen. 
Oaamaasl vestigt men verschillende studierichtingen steeds meer in specifiBke gebouwen 
op versellillende locaties. Oit in tegenste lling tot de ontwikkeling binnen het woen-
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zorgcomplex besproken in paragraaf 2.3.1. waar verschillende doolgroopen samengebracht 
worden onder 1 dak. 
t:.en van de belangrijkste lessen die kan worden getrokken u~ de overgangsfase van het 
Hoger Onderwijs is dat goode data en goede "decision support systems" (bijvoorbeeld am de 
toekomslwaarde 01 courantheid van vastgoed te meten) van groat belang zijn om de 
strategische waarde van vastgOOd voar organisaties in kaart te brengen. 

3.7.2. Amerikaanse Medicare-programma In de cure 

In 1992 is in de Verenigde Staten de vergoeding voar de kapitaanasten op basis van 
nacalculatie verdwenen en heef! plaats gemaak! vcor een vast tarief per ontslagen pat~nt. 
Oit programma dekt ongeveer 4o<'k van aile ziekenhuisuitgaven. 

Uit onderzook van de Raad vcor Volksgezondheid & Zorg (2006b) blijkt dOlt het 
overgangsregime te kort was vcor veel ziekenhuizen Mede door deze Korte transHiefase 
kwamen ziekenhuizen die net voar de overgang nieuw had den gebouwd in linanciele 
problemen. In de jaren na de overgang investeerden ziekenhuizen relatie! weinig en werden 
kap~aalvergoodingen ook aangewend voor andere doeleinden, zeals het compenseren van 
de lopende exploitatie. De dalende kapitaaluitgaven kunnen eehter ook gezien worden OIls 
een logisch gevolg op de aanzien~jke overcapac~eit in het cure segment. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dOlt de snelle invoering de organisaties aan het denken heelt gezet 
en een bijdrage heef! geleverd aan de afbouw van de aanwezige overcapaciteit op de marid 
[HFMZ, 2003]. Daamaast hebben ·managed care' organisaties OIls gevolg van de 
wetsverandering erop toegezien dOlt de opnameduur verkort werd en in plaats hiervan meer 
gekozen werd voar kapitaalextensieve dagbehandelingen en polikllnisehe verrichtlngen. 
De RVZ (2006b) trek! dan ook de conciusie dOlt de normatieve financiering van de 
kaprtaallasten weinig structurele problemen heef! opgeleverd. Ze onderkennen wei dat 
kapitaaluitgaven kwetsbaar zijn voor bezuinigingen bij financ~le tegenwind. 

3.8. Invload van het regearakkoord 2010 

Vanaf de kabinetsvormlng in Nederland van 2006 zijn er OIl diverse debatten geweest die 
gericht waren op de hervorming van het zorgstelsel. Inhoudelijk gingen deze vcornamelijk 
over de invoering van de kap~aallasten en de risico·s die deze invoering met zich meebrengt 
[RVZ. 2006]. In 2008 werd duidelijk dOlt de A'-NBZ-partijen nog helemaal niet goed aan de 
slag zijn gegaan met de zorgzwaartebekostiging. 'ZoIang dit niet good gerege/d is, gaat het 
vastgoedverhaa/ zeer zf/ker lot {)rob/emen le!df/n" [De Kamp & van Gerwen, 2008]. Voar aile 
partijen is het noodzakelijk dOlt de transitieperiode binnen een overzienbare tijd wordt 
overbrugd. Veel instellingen hebben namelijk OIl IiquiditeRsproblemen OIls gevolg van de 
crisis. Voor deze instel lingen zal een gepaste overgangsregeling moeten worden gezocht, 
aangezien zij anders geen start kunnen maken binnen het nieuwe s~steem [VWS, 2009d]. 

landelijk zal ca E 30 miljard moeten worden bezuinigd, waarvan ruim E 10 miljard in de zorg. 
E 4 miljard za! moeten worden opgebraeht via de AWBZ, de rest moe! uR de cure-sector 
Kamen. De zorgsector zal zel! maatregelen moeten nernen om de kwaliteit te waarborgen 
[Slemmer, 2010]. 
Door de huidige samenstelling van de regering {getekend 14 oktober 2010} is het zeker dOlt 
de m.u1dwerking indusief kapitaallastencamponen! daadwer'Kelijk zijll intrede zal maken. De 
risico-overgang behelst samen met de winstuitkering nag aHijd het grootste vraagstuk. Een 
aantal belangrijke beleidsmaatregelen ui! he! 'Concept Regeerakkoord' van 30 september 
2010 zijll: 

• De invoering van gereguleerde winstuitkering vcor zorginstellingen (om gemakkelijker 
privaat vermogen aan te trekken). Er wordt geen winst uitgekeerd gedurende de 
eers!e drie jaar na he! moment van investeren en pas na een positieve beoordeling 
van voora! gesteld minimumkwaliteitseisen door een ona1hankelijke toezichthouder 
en na een positieve beoordeling van de financH!le buffers o.a. op basis van minimale 
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solvabi liteitseisen. Een gevolg hiervan is dat de op winst gerichte partijen niet meer 
onder de BTW-vrije regeWng val len, maar ook 19% BTW zullen moeten afdragen. 

• Het stimu1eren van zorgvel1ening die in samenhang wordt gegeven (ketenzorg) 
• Het kostendekkend maken van de ZorgZwaartePakketten (ZZP's) inclusief 

opleidingen. 
• Hel bevorderen van kleiner en meer courant aanbod van zorgvastgoed. Een oplimale 

schaalgrootte van verpleeg- en verzorg ingshuizen aangepasl aan de zorgvraag zorgt 
voor meer effic~ntie, lagere koslen, meer integralHeit, hogere klanttevredenheid en 
betere zorg. Het ontstaan van zorggiganten wordt teruggedwongen. 

• Er wordl een omschakeling van handelingsfinanciering naar uitkomstfinanciering 
binnen de AWBZ bewei1lstenigd. De huidige wijze van financiering per handeling in 
de AWBZ gaat over op financiering op resultaat. 

• Het scheiden van wonen en zorg (paragraaf 2.4.3.) wordt een verplichting binnen de 
AWBZ. Hierdoor krijgen bewoners meer keuzevrijheid en zullen zorginsteningen zith 
beter gaan richten op de woonwensen van clii!nten. Ter compensatie van de extra 
woonlaslen wordt de huidige (eigen) intramurale bijdrage verlaagd Bewoners die de 
woonlasten financieel niet kunnen dragen, komen in aanmei1ling voor de huul1oeslag. 
Voorwaarde is dal de achterblijvende pal1ner op woonlasten niet financieel 
achteruHgaat en dat er vo ldoende eenpersoonskamers beschikbaar zijn. 

[Rijksoverheid,2010] 

Voor het begin van de transitiefase in 2006 is in een debal van de tweede Kamer al een 
oplossing aangedragen voor de omgang met zorgvastgoed door zorginstellingen [RVZ, 
2006]. De uHkomst van het debat is dat de zorginstellingen zich moelen focussen op het 
primaire proces en aileen maar zo flexibe l mogelijk op de veranderende vraag naar zorg 
moeten inspelen. Het vastgoed moet daarom overgeheveld worden aan andere pal1ijen die 
vastgoedbeheer als core-business hebben. Men moet zich spiegelen aan het bedrijfsleven. 
waar huur ook de voorkeur heeft boven eigendom. De ontkoppeling van wonen en zorg moet 
een flinke boost krijgen. 
In hetzelfde debal wordt de vraag gesteld of dil afsloten van zorgvastgoed wei een rei!1e 
mogelijkheid is voor verzorgingshuizen. Het gaat daarbij vaak om bestaand vastgood dat 
verouderd is. Aileen woningcorporaties zijn door hun vermogensposHie mogelijk 
gei'nteresseerd in de locaties mel incourant vastgoed. Voor corporaties is dit een manier om 
hun winst meteen weer te investeren, zodat deze niel aan de staal afgedragen hoef! te 
worden Uit het debat komt 0011 naar voren dal men voor winstuitkeringen is binnen de zorg. 
Als he! ministerie serieus wer1< wil maken van ondememerschap in de zorg dan zal hel CSZ 
af moeten worden geschatt. Hierdoor kan de zorginstelling een goed eigen vennogen 
kweken dat weer ten goede komt aan de solvabiliteit en de kwal ite~ van de zorg die men kan 
leveren. Een instelling die toevallig een dure lap grond heeft, zal hierdoor een fHnke 
oppepper krijgen [RVZ, 2006]. 

3.8.1. Update marktontwikkelingen 

In deze paragraaf word! u op de hoogte gehouden van toekomstige mar1<.tontwikkelingen in 
de sectorVerpleging en Verzorging. Deze updates zijn samengesteld naar aanleiding van de 
interviews die ter sprake komen in Hoofdstuk 5; men verwacht dat deze ontwikkelingen op 
Korte tennijn zul len worden doorgevoerd vanuil de overheid. De belangrijkste updale is dat 
de transitiefase is verlengd tot 2018. 

Persoonlljke bijdrage van de /dant in de intramurale sector (NHc+ ~kket) 
De overheid wit naar een systeem toe waar de bewoner bijna de totale huisvestingskosten 
op zich neemt. Een begin hiervan zal worden gemaakt met het weghalen van de NHc bij de 
lagere ZZP's (later in deze paragraaf besproken), daarnaast wordt het mogelijk om vanuil de 
zorginstellingen binnen de inlramurale sector aanvullende private financiering van de 
bewoners Ie vragen. Middels een plussysteem op de NHc kan een bijdrage worden 
gevraagd ~an de bewoner voor de huisvestingslasten; als de zorgaanbieder meer kwal~eit te 
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bieden heeft dan kan dil verhaald worden op de bewoner, Deze ingreep zal uileindelijk ten 
goede komen aan de differentiatie van de prijs-kwal ileil verhouding van hel va~tgoed en 
draagl daamaa~t bij aan de keuzevrijheid van de klan!. De ontwikkeling is dal de solida r~e~ 

binnen de AWBZ-zorg aileen nOll gewaarborgd hoeft te worden op het zorggedeelte. Het 
vaslgoedgedeelle wordl sleeds meer de zaak van de klan!. 

Oplossing boeJrwaardeprobiema/iek 
In 8ij/age 1 komi naar voren dOli he! grootste gevolg van de boekwaardeproblemaliek ligl in 
de oneerlijke eoncurrent iepositie binnen de seetor die kan ontstaan na de invoering van de 
kapitaaliasten, De boekwaarde van de oude zorggebouwen die gesloopt z~n, wordt 
omschreven als de immaleril!le vaste aetiva, Binnen de extra overgangsfase van 2012 tal 
2018 wordt hier waarschijnlijk door de overheid een aplossing voor aangeboden. De 
oplassing is als valgt de uitstaande immateriele vaste aetiva mogen door de zorg instell ing 
apart van de balans worden gezel en worden vervolgens over 10 jaar u~betaald door de 
overheid, Op deze manier wordt een eerlijke uitgangsposrtie gecreeerd en kunnen 
zorginstellingen ook echt slappen maken naar een courante, kwaliteitsvol le 
vastgoedporlefeuille. 

Wegha/en Nonna/ieve Huisvestingscomponen! (NHc) (lit de lagere ZZP's. 
Vooralsnog wordl er gesproken over het weghalen van de NHc uit ZZP1 , ZZP2 en ZZP3. De 
verblijfsindicatie wordt uit deze zorgzwaarlepakkeiten geschrapt omdat deze groep 
zorgbehoevenden vaak te weinig zorg nodig hebben om irl aarlmeridng te komen voor eerl 
waning birlrlerl eerl intramurale zorgsetiing , Daze lichtere zorgbehoevende groep worden 
daarom in de tookomst niel meer loegelaten lot de inlramurale zorgwoningen, maar krijgen 
waarschijn lijk een Ihuiszarg indlcatie, Het scheiden van wonen & zorg wordt mel deze 
maatregel extra Kracht bij geze!. 

Van L THP naar SHP. 
Een eerate slap riehling marl<.lgerichlheid was vooralsnog hel opstellen van een Lange 
Termijn HuisveslirlgsPlan (LTHP, zie paragraaf 3.2.2.). In de toekomst wordt van de 
zorgirlslelling eerl Siralegisch HuisveslingsPlan (SHP) verwachl. Het belangrijkste versch il 
tussen beide plannen is dat bij de SHP de zorgvisie op portefeuilleniveau wordt bekeken, 
te!Wijl de zorgvisie binnen de L THP puur op projeetniveau werd betrokken Binnen de SHP 
wordt een duidelijke, breed gedragen visie varl de zorginslellirlg besproken, waar vervalgerls 
een loekomSlvisie en de concurrenliepos~ie aan word! gekoppeld. Deze totale visie op zorg 
en bedrijfsvoenng wordt gekoppeld aan de gehele vastgoedporlefeuille , Het kan dus zijn dat 
een gebouw op basis van eerl L THP rijp was voor renovatie , terwijl op basis van het SHP 
heremaal geen renovatie noodzakelijk wordl geacht, en merl beter op basis van de talale 
portefeuille over 5 jaar moet slopen en nieuwbouw moot plegen. 

K!imlenmgen (hier moe! nag 6en op/ossing voor aangedragen worden). 
Sommige zorgaanbieders zilten vast aarl zogenaamde kl imleningen, afgesloten op aamaden 
van de overheid in de jaren 70 en 80 van de vOlige eeuw. Bij deze klimleningen nemerl de 
jaarlijkse betalingerl met een vast percemage 100 en wordt een groot deel van de aflossingen 
verschoven naar het einde van de looplijd Dil werd toendertijd mogelijk geacht omdat er een 
dermate grote inflatie was in de periode van het afs luilen van deze leningen. Deze vorm is in 
de praklijk echler zeer slecht uitgevallen en vormt vandaag de dag nag een moiensteen om 
de nek van de zorgaanbieders, 
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3.9. Conclusie 

In 2012 moet de introductie van de marlttwerking in de zorg zijn voltooid (§ 3.8.1: update 
maridootwikkelingen). De integrale prestatiebekostiging inclusief kapitaallasten moet 
ingevoerd zijn wat tot gevolg dOlt aile zorginstellingen volledig risicodragend zijn voor hun 
huisvestingslasten. De modemisering van de AWBZ. is van groat belang voor de verpleeg
en verzorgingsinsteningen. Samen met de WTZi zorgt de AWBZ ervoor dat zorginstellingen 
meer vrijheid en verantwoordelijkheden krijgen door afnemende overheklsbemoeienis. 
Daamaast veranderd de positie van de bewoner: de patient wordt een coosumen!. De vraag 
van de consument uit de mark! wordt heel belangrijk en er ligt een grote kans voor 
zorginstellingen om met hun vastgoed in te spelen op deze toekomstige vraag. Het huidige 
beperkte aanbod woonzorgvastgoed sluit niet aan bij de diversiteit aan wensen van de 
zorgbehoevende groep. 
Dit onderzoek riellt zich op de sector waar wonen en zorg OIls 1 product in de markt worden 
geze!. lowel het wonen als de zorg moe! beiden middels ZZP's vanurt de AWBZ 
gefinancierd worden. 

De modemisering van de AWBZ brengt veel risico's met zich mee vcor zorginstellingen op 
vastgoedgebied. Investeringen zuilen als gevolg hiervan veel meer rendementgedreven 
worden. Gezien vastgoed van oudsher een van de grootste investeringen is binnen de 
instellingen, ;DII hier good over na gedachi mooten worden. Er ontstaan veel nieuwe 
vastgoedvraagstukken waar de zorginstelling een antwoord op moet zien te vinden: het te 
voeren strategisch vastgoedmanagement, de financieringsmogelijkheden, de mogelijke 
samenwerkingsverbanden, risicomanagement en vastgoedvisies over lange termijn zullen 
moeten worden vastgesteld. 
Het wordt heel belangrijk voor zorginstellingen om aileen vastgoedinvesteringen te plegen 
die in zijn geheel terugverdiend kunnen worden u~ de integrale tarieven. Het opzetten van 
een strategisch huisvestingsplan (SHP) is daarvoor een vereiste. Onder de druk van de 
toenemende concurrentie kan een goed vastgoedbeleid, en zodoende een goede sturing op 
de kwaliteit van de vastgoedportefeuille, het verscl1il maken lussen succesvolle en minder 
succesvolle instellingen. 
De invoering van de kapitaallasten binnen daze ZZP's is nag altijd het grootste struikelblok 
voor zorginslellingen om over Ie slappen op een volledig inlegrale bedrijfsvoering. lolang de 
invoering en hoagte van de kapitaa lcomponent en zorgcomponent niat zijn vastgesteld. 
blijven zorginslellingen in een afwachtende hooding en ontstaat er geen duidelijkheid over de 
financiele mogelijkheden van zorginslellingen. 
De financ~n van de zorginstelling zijn ieidend in de keuze vcor het vastgoedbeleid. Er moe! 
een goede afweging gemaakl worden lussen eigendom, huur of Sale & leaseback. De 
instellingen zul len afgaande op hun solvabiliteit en intensivrteit van zorgverlening de 
voordelen en nadelen van elke financieringsvorm tegen elkaar af moeten wegen Hel 
verkrijgen van een financiering bij banken zonder slu~ende businessplannen zal erg lastig 
worden gezien de beroerde financi!le pos~ie en solvabHiteR van veel zorginstellingen. 

Sinnen de huidige crisis staan complexe huisvestingsvraagstukken op het programma vocr 
de zorgpartijen, terwijl de druk op de financiele middelen loeneem!. De kracht van een 
zorginste lling lig\ in de ophmale mix van wonen en zorgverlening. Een optimale mis kan 
aileen ontstaan wanneer de beste kennis van beide facelten ingebrachl word!. 
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Hoofdstuk 4: Het vastgoedontwikkelings
traject in de zorg herbeschouwd 

De in hel vorige hoofdstuk besct1reven beleidshervorming in de zorg heeft tot gevo~ d.li ook 
het trad~ionele vastgoedontwikkelingstraject van de zorginste llingen zal moeten worden 
herbescholM'd. In ferte was er sprake van een veredeld bouwproces, .. angezien aile focus 
zich richtle op de bouwf3se en van ontwikkeling door de zorginstelling in feHe geen sprake 
was. De zorginstellingen moelen !eren omgaan mel de hsico 's die de rnarktwerking mat zich 
meebrengt. Dil zal ook zijn weerslag hebben in het ontwikkelingstraject. In dit hoofdstuk 
wordt het risicoloze ontwikkelingstraject O/lder hel 'oude ' txJuwregime binnen de WZ'I/ onder 
dtt loap genomen lin vBrvolgens gespiegeld aan het mar1ctgerichte vastgoedontwikkelings
proces van de commerciele ontwikkelOlOlr. Door de vergelijking tussen deze 2 processen 
komen de versch iNen en knelpunten tussen beide processen duidelijk naar voren. 

4.1. Het 'vastgoedontwikkelingstraject' in het bouwregime onder de WZV 

De capaciteit van de AWBZ-zorgverlerling in Nederland komI voort uit particu lier inillatief en 
niet uit initiatief van de overheid in de vorm van een zeft gepland en uitgevoerd 
bouwprogramma. Wei had de overheid binnen hel bouwregime onder de WZV een grole 
Yinger in de pap als het aankwam op he! tempo en de bouwkaders waarbinnen de 
particuliere inilialieven mochten worden gerealiseerd, Dit gebeurde om een beheerste groei 
van de kosten mogelijk te maken [U~ kapitaallaslenbrief 2005 in: \/INS, 201Ob). Hel 
vaslgoedontwikkelingstraject van zorgvastgoed onder het bouwregime van de Wz:,; koo 
zodoende getypeerd worden als een budgetbekostigingssysteem mel een sterl< 
seriegeschakelde fasering Deze fasering in het ontwii<kelingstraject was noodzakelijk door 
de toetsingmomenten van de overheid. 

4.1.1. Het 'vastgoedontwikkellngs traj ect' 

Tot en met 31 december 2008 was hel bouwregime wz:,; officieel nog in werking. Binnen dit 
bouwregime was er in feile geen sprake van een totaal vastgoedontwii<kelingsproces bij 
zorginstellingen. maar van een uitgebreid 'bouwproces·. De fi nanciele aansprakelijkheid lag 
immers bij de overheid en zodoende hoefde de zorginstelling zim niet druk te maken over de 
risico's en de stappen die kenmerkend zijn voor een commercieel ontwikkel ingsproces. Het 
voortbestaan van de organisatie was niel alhankelijk van hel wei 01 niet slagen van 
projecten. Dil 'vastgoedontwikkelingstraject' Wl!rd gekenmerl<t door een seri egeschakelde 
aanpak, die noodzakelijk was omdat bepaalde documenten ten grondslag lagen aan het 
verkrijgen van een 'verklaring van behoefte' (zie kopje inifiafief· en definitiefase) en een 
bouwvergunning van het eBZ en de minister van \/INS. Deze lasen waren zodoende sterl< 
OIfgebilkend. 
Hel vastgoedontwikkelingstraject onder het oude regime was globaal op Ie delen in 5 fasen 
(ftguur 4.1), te weten de inilialief & definitiefase. de cootro lefase, de aanbestedingsfase, de 
realisat iefase en de beheerfase (zie ook Bijlage 7). 
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De gmle 'GolNoGo' beslissing binnen dil proces was gebaseerd op het wei of niet 
verslrekken van de bouwvergunning aan de zorginstelling door de minister van VWS. Fase 1 
en 2 waren puur gerichl op he! binnenhalen van de bouwvergunning. Binnen de eerste 2 
fasen werd weinig lot geen rekening gehouden mel de fasen na he! beslissingsmoment, wal 
vaak voor problemen zorgde binnen de aanbesleding- en realisaliefase De verschillende 
fasen worden nu verder u~gediept en geanalyseerd. 

Initiatief- & defimliefase 
De if1iliatieffase (la in figuur 4.2.) IS een wezenlijk onderdeel Dinnen het 
VlIslgoedontwikkelingstraject. Binnen deze fase onlslond hel idee voor een bouwiniliatiel bij 
de zorginstelling. Dit bouwin~iatief moesl worden vormgegeven om tot een 'verklaring van 
behoelte' Ie komen van de overheid. De minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
bepaaide mel behulp van hel CBZ vervolgens of een voorgenomen oolNo'inilialief van een 
zorginslelling paste birmen de door de overheid opgeslelde crileria voer spreiding en 
behoelte, hel beschikbare macrobudgel en of hel plan niel gerichl was op het behalen van 
uitkeerbare wins!. Wanneer werd beslolen dat het plan binnen aile kaders viel, dan werd 
door de minisler van VWS een 'verklaring van behoelte ex WZV' afgegeven. Deze werd in 
de praktijk voorzien van een bepaling dat de planontwikkeling niet machl doorgaan totdal, via 
de plaatsing op de bouwpriorileilenlijsl, duidelijk was dal het project paste binnen het 
mee~arig bouwkader [VWS, 2006a; Knop, 20061. De check door hel CBZ werd op een zeer 
abstract niveau gehouden en hieid feilelijk in dat er aileen gekeken werd naar de behoefte 
aan een bepaald Iype zorg in een regio en een check op hel draagvlak in dezelfde regio op 
ba~is van hel totaal aantal bedden en hel totaal aantal zorgbehoevenden. 
Wanneer de 'Verklaring van behoelte' werd afgegeven, dan was deze geldig voor een 
beperki aanlal jaren (meestal 1 of 2). afhankelijk van de veranderbaarheid van de zorgmarkl 
in de regia (Vermeeren, zorggroep Meander, 2011). A1s de geidingslermijn van de verklaring 
was afgelopen dan moesl de zorginstelling opnieuw een verzook indienen of om verlenging 
vragen. In beide gevallen werd opnieuw getoetst door het CBZ of er neg behoelte in de regio 
was aan de plannen van de zorginslelling of dal deze behoelte in de lussentijd was 
weggenomen door de realisatie van andere zorgpmjecten [Boot & Knapen, 2005]. 
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Na hel verkrijgen van een 'verklaring van behoolte' door de zorginslelling, werd in de 
definiliefase (1 b tim Ie in figuur 4.2.) het inilialief in vrijwel aile gevallen verder vormgegeven 
met behulp van een architect. Hel was heel duidelijk voor de zorginstellingen aan welke 
voolWaarden de slaagkans van een project was gebonden om uileindelijk een 
bouwvergunnif1g te krijgen. Allereersl moesl het Plan van Eisen (PvE) opgesteld worden, wal 
vervolgens de input was voor hel voorlopig en definilief ontwerp en hel beslek. DH 
stappenplan stond garant, wanneer good uitgewerki, voor een vergunning voor hel bouwplan 
en had 101 gevolg dal zowel in gunstige als ongunstige economische lijden, de zorginslelling 
financiele zekerheid had vanuit de ovemeid De ontwerpen werden conlinu getootsl aan het 
PvE en aan de haalbaarheidsludie. Deze haalbaameidsludie besloeg niets meer dan hel 
vergelijken van de totale bouwkoslen van hel ontwerp met de gegeven vergoedingen per 
vierkante meier brulo vloomppervlakle vanu~ hel CBZ. Hel College Bouw ZorginsleHingen 
had namelijk de bouwkoslenvergoeding per m' voor iedere zorgvoorzieningen vaslgesteld 
[CBZ, 2007a] en zodoende wist de zorginstelling na goedkeurig van het bouwinilialief dus 
binnen welk budget de bouwkoslen moesten blijven. Deze manier van werken is zeer 
kostengeorienteerd. De zorgpartij wist de lotale kosten van het project in de vorm van het 
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gegeven budget van de ovemeid, vervolgens ging men proberen om zo veel mogelijk 
vierkante meters te rea liseren binnen dit budget 

Binnen de initiatief- & definitiefase werd door de zorginstel ling veelvuidig gebruik gemaakt 
van aller1ei adviseurs. lowel vanuij financieel en technisch oogpunt werden de instellingen 
vaak begeleid bij het opzetten van hun bouwplannen [AI Vermeeren, zorggroop Meander, 
2011]. De inrtiatief- & definijiefase leidde uiteindelijk tot het concrete bouwpian; het enige 
echte fasedocument binnen dit vastgoodontwil<kelingstraject Het bouwplan diende als 
grondlegger voar de contra lefase uijgevoord door de overheid_ 

Con/roJ6f6SB 
Zoals hierboven is beschreven was het niet nodig dat een plan concreet was uitgewerld voor 
het veri<rijgen van de 'veri<laring van behoefte'. Wanneer het plan voar de 2° keer ter inzage 
werd gelegd bij het CBZ en de minster van V'NS , dan moost het wei aan een aantal concrete 
eisen voldoen_ Voor het verstrekken van een vergunnlng moesten de piannen voldoen aan 
de bouwmaatstaven (voar verpleeghuizen) en referentiekaders (voar verzorgingshuizen), 
opgesteld door het CBZ [CBZ, 2006e]. Deze kaders en maatstaven behelsden een aantal 
functionele, financiele en lxIuwkundige eisen __ 
Wanneer het project aan deze eisen voideed, dan werd door de minister van I/WS de W~
vergunning afgegeven (zie figuur 4.3). Op basis van de bij de vergunning behorende 
eindafrekening van de investering kon de zorginstelling de financiering van het project met 
banken en het waarborgfonds N>IfZ) gaan regelen. Dit was geen enkel probleem voor de 
zorginstellingen, omdat de overheid toch garant stand voor de terugbetaling van de 
financiering aan de banken. Belangrijke notie is dat de WZV-vergunning, als sluitstuk van de 
W~-procedure, de facto van toelating is tot de markt van collectief verzekerde zorg [llWS, 
2006a; Knop, 2006]. 
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Na het veri<rijgen van een vergunning op grond van de WZV kregen instellingen van het 
CTGlZaio enerzijds een voor de levensduur van het gebouw geldende vergooding voor de 
jaar1ijkse rente, afschrijvingen en ondertlOud, en anderzijds vergoodingen uit de opbouw van 
trekkingsrechten (kredietmogelijkheden) voor het plegen van renovatie-investeringen na 20 
jaar [llWS, 2010b]. De vergoedingen waren gebaseerd op de door het CBZ goodgekeurde 
eindafrekening en stonden los van de geleverde productie. 
Wanneer de vergunning en financiering voor de zorginstelling rond waren, kon het project 
worden aanbesteed_ Sommige zorginstellingen haddenlhebben een interne bouw- of 
ontwikkelingstak (bijvoorbeeld Zorggroep Noord- en Midden-Limburg) en konden binnen het 
bouwregime onder de WZV het ontwikkelingstraject geheel ze lfstandig voltooien zonder een 
externe partij als aannemer hooven in te schakelen. 

Aanoostedingsfase 
Middels de aanbestedingsfase moost de zorgpartij zorgen dat de opdracht aan de meest 
geschikte partij werd gegund. met de beste aanbieding voor de opgave Vocr het bereiken 
van de beste prijs-kwalHeit vemouding was concurrentie noodzakelijk. Het stapsgewijze 
proces O/lder het bouwregime zorgde vocr eenzijdige aanbestedingsprocedures_ 
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De lwee meest voorkomende aanbestedingsprocedures bij het 
realiseren van woon-zorgvastgoed waren, op basis van Europese 
aanbestedingen, de openbare aanbestedingsprocedure (Art. 1 Hd a 
Richtlijn 20041181EG) en de niet-openbare 
aanbestedingsprocedure (Art. 1 lid b Richtlijn 20041181EG). Bij de 
open bare aanbesteding (figuur 4.4.) mogen aile gelnteresseerde 
aannemeffi inschrijven, waar bij een nie!-openbare aanbesteding 
vervolgens een selectie door de zorgpartij gemaakt wordt binnen 
de ge"lnteresseerden. Dit om een grotere Yinger in de pap te 
hebben als he! aankom! op de gewenste samenwerkingspartner. 
Bij de open bare aanbesteding heefl de opdrachtgever een garantie 
voor de meest scherpe prijs. De laagste prijs moet wei binnen het 
bouwbudget van de zorginstelling vanen. Gezegd kan worden dat 
de juridische ach!ergrond bij aanbes!edingen zeer complex is en 
overgelaten moet worden aan experts (Mol; rect1tendocent TU/e, 
2011 ). De juridische achlergrond wordt binnen dit onderzoek 
buiten beschouwing gelaten. 
Enkele zorginstellingen hebben vaste partne~ om te komen tot de 
realisatie van het vastgoed in de varm van woningoorporaties of 
woonzorgcorporaties (fusies tussen woningcorporaties en 
zorginstellingen). Hlermee hebben ze ingezet op een duurzame 
samenwel1dng en hoeven ze niet bij elk nieuw project aan Ie 
besteden. Daarnaast hebben de grotere zorginstellingen vaak een 
vastgoedontwikkelingstak binnen de organisatie. Deze bedrijven 
stuurden binnen het oude regime vaak al aan op een betere 

afstemming tussen aile lasen. Waardoor binnen de in~iatieflase al 
rekening werd gehouden met de beheerfase. De afstemming van 
het ootwerp op het budget en de realisatie zorgde ervoor dat de 
processen vaak sneller doorlopen konden worden. 

Realisariefase 
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Onder de realisatiefase werd de wer1woorbereiding, de uHvoering, de oplevering en de 
opening & ingebruikname begrepen. Oi! werd meestal gedaan door een externe partij, omdat 
de zorginstelling de bouwkennis niet in huis had. Binnen de realisatiefase werden met grote 
regelrnaal budgellen oveffichreden, wat vervoigens weer verhaald werd op de overheid. Op 
deze manier werd de zorginstelling niet gestuurd op het perfect in orde brengen van het 
bes!ek en lekeningen voor de bouw, zoda! het meerwer1<: beperkt zou blijven. De overheid 
stand borg vocr de financi!ie consequenties binnen het gehele vastgoedontwikkelingstraject . 

Behoorfese 
Na de oplevering van hel zorggebouw voigt hel beheer, hel onderhoud en de exploitatie. U~ 
anderzoek van Coresta (2010) komt naar voren dat de Kosten van ontwerp, bouw en 
exploilalie zicl1 verhouden als 1:5:40. Dit geell aan dat de beheerfase budgellair van grool 
belang is. Tijdens de beheerfase komt de koppeling tussen de kwaliteit van het project en de 
daarbij behorende Kosten naar voren [SCS, 2oo9]. Verkeerde keuzes binnen het ontwerp 
kUllnen grote gevolgen hebben voor de uiteindelijke Kosten binnen de exploitatie. Andersom 
kUllnen gcede beslissingen in hel begin lijden 101 flinke kostenbesparingen op de lange 
termijn . 
Binnen hel bouwregime onder de Wli hadden de zorg ins!ell ingen grotendeels hel vastgoed 
in eigendom (zie tabel 2.2.). Hierdoor was de zorginstelling verantwoorde lijk voor het betleer 
van he! zorgvas!goed. Het onderhoud kon worden uitgevoerd door een exteme partij of door 
b.v. de schoonmaakdienst van de zorginste lling. 
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4.1.2. Knelpunten van t rajeet in relatie tot het bevorderen marktgerlehtheld 

Binnen het oude bouwregime werd vrijwel al het 
vastgoed in de zorgsector op traditionele wijze 
gerealiseerd volgens bovenstaand proces. De 
zorginsteHirlQ selecteerde eerst een archilect die een 
ontwerp aan de hand van een PvE moest uilwerken en 
l>egeleidde dit proces van voO!1opig onlwerp naar 
defin~ief ontwerp. Daarnaast werd een l>estek door de 
zorginstelling in de marK! gezet om een aannemer te 
seleeteren die zorg kon drc.gen voor de bouw. Naast dil 
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proces werd de finaneiering van het project via het budgetsysteem met de overfieid 
geregeld. Wanneer het gebouw opgeleverd was dan moest het vervolgens onderhouden 
worden. 80ms gebeurde dit door eigen personeel, maar vaak ook door aparte contracten 
met speclfieke bedrijven af te slu iten. In de prc.ktijk blijkt dat deze uitvoeringsmethode niet 
altijd leidt tot een vloeienci proces. Aanbestedingsbudgetten worden vaak overschreden, 
projecten worden te laa! opgeleverd en kosten voor meerwel1< worden gedeelareerd bij de 
overfieid [Kroef, 2007]. Daamaast is de zorginstelling veel tijd en inzet kwijt met he! 
vormgeven van het vastgoedontwikkelingstraject, waar dit ten kosten gaat van de tijd en 
inzet die gespendeerd kan worden aan het zorgproces. De last v.m deze inefficii!nte manier 
van werken hebben de zorginstellingen, door de dekking van het financi!le risko door de 
overheid, tot op heden maar zeer beperkt gevoelt. 
Nu het risico van het bouwen en exploiteren van vastgoed wOrdt verlegd naar de 
zorginstellingen zelf, zal d~ gevolgen hebben voor het vastgoedontwikkelingstraject, De 
eindstreep is door de overheid duidelijk aangegeven in de vorm van een marktgerictrt 
systeem. Mel het traject l>eschreven in paragraaf 4.1 .1, zal de zorginslelling achter niel de 
eindstreep kunnen halen. Het oude budgetsysteem triggerl namelijk niet tot de beoogde 
stappen die gaze! moeten worden om Ie komen tot een mar1ctgerichl ontwikkelingsproces. 
A llereerst zullen de belemmeringen binnen hel vastgoedontwikkelingstraject onder het 
bouwregime in de WZV geidentificeerd moeten worden. De volgende beperkingen van het 
vastgoedontwikkelingslraject onder het oude bouwregime zorgen ervoor dat de 
zorginstellingen niet kunnen inspelen op de beleidsverandering in de zorg: 

1. Geen focus op initiatlef- & defimtlefase 
Het l>eschreven vaslgoedontwikkelingstraject was niet stimulerend voor de zorginste llingen 
om in het begin al na te denken op welke wijze de nieu\\lbouw hel besle gerealiseerd kon 
worden. De initiatief- en defioitiefase binnen het ontwikkelingstraject bestond louter uit het 
volgen van een noodzakelijke reeks voorgeprogrammeerde stappen die uiteindelijk leiden tol 
hel verkrijgen van een 'verldaring van behoefte' en vervolgens het vel1<rijgen van een 
bouwvergunning. Doordat men wisl dat aile finand!!1e consequenties verhaald konden 
worden op de overheid, werd deze fase door de zorginstel ling niet gezien als een kans om 
vOordeel te behalen uit een oplimaal afgestemd proces en project. Hier komt uit voort dal 
binnen de initiatief- & defin~iefase geen proaetieve houding bij de zorginstellingen aanwezig 
was om tegenvallers in een later stadil.HTl van het proces te vool1<omen, waar in de praktijk 
blijkt dat juisl binnen deze !wee fasen in he! ontwikkelingstraject de voornaamste 
tegenvallers al inzichtelijk gemaakt hadden kunnen zijn ]Tjoeng & Teemstra, 2010]. Wanneer 
men de focus meer op deze fase kan leggen, dan kunnen de potenti!1e tegenvallers beter 
beheerst worden. 

2. Da intagra/itait binnan hel vastgoedQ/ltwikke/ingstraje<;/ ontbreekt 
Naast de uitblijvende focus op de initiatief- en definitiefase zorgt het seriegeschakelde 
vastgoedontwikkelingstraject, met daarin opgenomen de grote seheiding in de vorm van het 
GoINoGo moment voor de ver1ening van de vergunning, voor een uitblijvende mal1<twerking. 

De fase voor het bouwvergunning werd compleet beheerst door de zorginstelling en de 
controle hlerop door de overheid. De initiatief- en definitiefase moest helemaal afgerond zijn 
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voordal men de slukken aan de oVllmeid ler cenlrole aan kon bieden. Vervolgens werd de 
conlroiefase afgerond en was men loe aan de aanbesledingsfase. Binnen het bouwregime 
onder de wz:v vonden in deze aanbestedingsfase de meeste problemen plaats (Vermeeren. 
zorggroep Meander, 2011). Het gebouw kOll door de aannemers meestal niel biMen he! 
gegeven bouwbudgel gerealiseerd worden, daamaasl Cfel!erde de onvoidoende afslemming 
van ontwerp op de uilvoerbaameid en mel zich mee brengende kosten veel meerwerk, 
waardoor VIlrvolgens veel projecten vaak Ie laal en Ie duur werden opgeleverd [Kroef, 2007}. 
Daze problemen komen grolendeels naar voren door de lotale scheiding van de onderlinge 
processen binnen hel onlwikkel ingslraject . Doordal de zorginslelling niet door hel sysleem 
gelriggert werd om marklpartijen met ontwikkel" en bouwkennis vroeglijdig bij hel proces Ie 
belrekken, kwam men er In de aanneemfase vaak achier dal hel ontwerp en hel beschikbare 
budget niel voldoende op elkaar waren afgestemd. De inilialief- en definiliefase binnen hel 
oude bouwregime werd gedicteerd door adviseurs en arch~ecten. Beide partijen bekijken 
projecten op een andere manier dan ontwikkelaars en bouwers dal doen. Waar 
ontwikkelaars en bouwers rekening houden met de realiseerbaameid van het project. 
waardoor een betere afslemming op de volgende fasen van hellraject gewaarborgd Is, kijkt 
de architect voornamelijk uil arci1itectonisci1 oogpunt naar het project en de adviseur naar 
hel minimaliseren van de bouw\(oslen van het project. De optimalisalie van het ontwerp en 
daarbij he! exploitaliegericht ontwikkelen wordl vaak uil het oog verloren, omdat men aileen 
bezig is met he! maximaliseren van de vloeroppervlalde en hel aantal kamers. 

Een gevolg van dit sterl<: seriegeschakelde vastgoedontwikkelingslraject was dat de 
zorginslellingen in een spagaat kwamen lussen de keuze voor het cre!ren van toegevoegde 
waarde in de vorm van architectuur of gebo!.M'kwalile~, en de realisalle van meer 
vloeroppervlalde. Vaak ward door zorginstellingen gekozen voor de laatsle oplie. omdat 
concurrenlie geen kwestie was onder het oude bouwregime en de financiering geborgd was 
door de overheid. Op deze manier ontstond weinig diversileit en courantheid binnen het 
zorgvastgoed U~eindelijk kozen vrijwel aile zorginstel lingen voor een degelijke 
gebouwslructuur met veel herhalingen; d.w,z. een lange gang in het midden met aan 
weerszijde kamers, dan was immers de financiering toereikend voor de realisatie van een 
groot vloeroppervlak en kon de aannemer prima binnen hel bouwbudget biijven, 

J. Een sJut/ande businesSGllsa/ finaflCl8ringspllragraef ontbreeld 
Op dil moment (I mel 2011) hebben de meeste zorginstellingen geen duidelijk financieel 
loetsingskader voor projecten [Tjoeng & Teernslra, 2010]. In de loekomsl zal een dergelijk 
loetsingskader in de vorm van een businesscase ook voor zorginslellingen heel belangrijk 
worden. Hel za l voor de zorginsteli ingen sleeds duidelijker worden dal ieder project uniek is. 
D~ zal samen mel de invloed van de trend 'sci1eiden van wonen en zorg' en de aandacht 
voor de courantheid van hel vastgoed leiden tot een steeds specifiekere berekening en 
varia belen, Koslen, opbrengslen en andere invoergegevens dienen bij een degelijke 
financieringsparagraaf alliJd good onderbouwd te zijn. TOI op heden was het opzetten van 
een marktconforme businessesse niet besleed aan zorginstellingen. De zorginstelling hoefde 
geen rekening Ie houden mel de linanciering van een project zoals dal in een winslgeri cht 
vastgoedontwikkelingsproces van toepassing is, waardoor vrijwe l de hele 
berekeningscomponent voor de zorginslelling niel van loepassing was. De enige rekensom 
die door de zorginslelling gemaakl moest worden was de loelsing van de vloeroppervlakle 
met daarbij de standaard vergoedingen per vierkante meter, aan hel gegeven bouwbudget. 
Mel belangrijke variabelen als rentekosten, onvoorziene koslen, een (risicoafhankelijkej 
disconleringsvoet, de inteme rendementseis van de zorg instelling, de vemouding lussen 
vreemd vermogen en elgen vermogen (W:EV), de explo~atieduu r, organisaliekoslen en een 
eventuele opslag voor winsl & risico heeft de zorginstelling nooit rekening hoeven Ilouden 
[Tjoeng & Teernstra, 2010]. 
In de loekomst zal men naar een geslandaardiseerd rekenmodelloe moeten wer\(en, Platte 
berekeningen moeien verrneden worden: er moot gebruik gemaakl worden van eon model 
dal rekening houdl mel de lijdswaarde van geld. Oit vraagt om grondige kennis van o.a. 
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financieringsmethoden, stichtingskostenopzetten, explooatieberekeningen, etc. WlIilrbij 
voorzichligheid is geboden met he! hanleren van de genoemde vanabelen. 

Binnen de financiering speelt ris icomanagement oak een grole rot. Doordat de overheid 
garan! stond voor de firlarlciele dekking van de kapitaailaslen was het risico voor de 
zorg insteilingen bij de omwikkeling van projecten nul. D~ heeft ervoor gezorgd dOli de 
zorginstellingen niel over de juiste kennis van risicomanagement beschikkerl . 
Risicomanagemenl vergt ean proadieve en cyclisehe benadering die 101 gevolg heefl dOli 
risico's op projectniveau in eerl cont inu cyclisch proces moeten worden geTdenlificeerd, 
gepriorileerd. geanalyseerd erl beheersl [Tjoeng & Teemstra. 2010]. 

e. OnduidelUkheid vanUlt de overtJeld 
In de huidige s~ualie (1 mei 2011) is hellaslig voar financiers en zorginsteilingen om de 
firlancieringsparagraaf goed door Ie rekenen omdal de toekomslige hoagie van de 
kap~aallastencomponent en de zorgcomponenl nog niet definitief vastliggen. De 
zorginstellingen hebben nag geen duidelijk beeld van de lotale vergoeding die men te 
besteden heeft per client. De onduldelijkheden treffen de instellingen die op het punt staan 
om Ie gaan bouwen harder dan inslellingen die voorIopig geen bouwplannen hebben. Door 
he! wegnemen van de onduidelijkheden ontstaal een meer gelijke uilgangspositie voar aile 
zorg instellingen {VWS, 2010bj. 

4. Er Iig! geen focus op waerdecreatie 
Waar binnen de commerciele mar1<.t een project vaak wordl berekend vilnuil zowel de 
opbrengslen- OIls de koslenkanl, was de zorginstelling (en hun adviseurs) door de 
budgelsystemaliek onder hel bouwregime \IIIrV loegewezen op rekenen vanu~ de 
koslenkant. Deze manier van denken werd door het sysleem in de hand geholpen, omdal 
ten eersle een verbod op wins! aanwezig WilS en ten lweede een maximum budget van de 
bouwllosten door de ovemeid werd vastgesteld. De focus lag puur op hel inpassen van de 
bouwkosten van het vastgeed binnen het verstrek:te budget. Door het verbod op u~keerbare 
winsl voe lde de zorginslelling zich oak niet geroepen om vanuil een andere invalshoek naar 
he! project te kijken. 
Als gevotg van de mari<.twerking. de afschaffing van hel bouwregima, nieuwe (medische) 
lechnieken, de inzet van leT en inlemel, de vergrijzende bevolking en de mondiger 
wordende palienl. moelen de zorginslellingen lich realiseren dOli de zorgprocessen snal en 
vaak veranderen [VWS, 201Obj. Aangezien het woonzorgvastgoed deze processen 
faciUleert, zat het pand kwatrtalief beter, multifunctioneel. duurzaam en f1e~ ibel moelen zijn. 
En dOlt alles binnen het beper1<.le budget gegeven door de ZZP's. Slim omgaan met de 
beschikbare financitlle middelen wordl dus een vereisle. Door Ie kijken wat voor winst 
invesleringen in bijvoorbeeld duurzaamheid, effiCiency en innovalie kunnen opleveren binnen 
de uiteindelijke exploilatie is een earste slap. De zorginstelling zal arYan bewusl mooten 
worden dat ook vanuil de opbrengstenkant beredeneerd kan worden. 

5. D6 huidif}6 cul/uur ~ tY{}8nisaliesiruduur van de ~OffJparl,j Is niel m8rldgeriChi 
Aile bovenslaande knelpunlen kunnen geTdenliflCeerd worden OIls knelpunlen die voortkomen 
uil de vormgeving van hel vastgoedontwikkelingstrajeci en de aanwezigheid van de ovarheid 
daarin: het vastgoedtraJecl crei!ert als he! ware deze knelpunten. De bestaanszekemeid van 
de instellingen door de budgetzekerheid heef! ook een zeer grole impact gehad op de 
organisatie en de culluur van de zorginslelling. Uit onderzoek van het Ministerie van VWS 
(201Ob) komi naar voren dal de verantwoordelijken binnen de zorgseclor door het sysleem 
minder kostenbewusl en doelmalig hilndelden, dat lot gevolg had dat polenliele 
koslenbesparingen en productivileilsverbeteringen niel gerealiseerd werden. 00II zorgden 
de financiele zekemeid en he! duidelijke stappenplan binnen hel vaslgoedontwikke~ngs
traject voor een afwachtende houding richting de gewilde marktwerking en ontwikkelingen. 
Ondernemerschap werd binnen hel bouwregime onder de wz:v totaal niet geslimuleerd. 
Men keek minder kritisch naar hun eigen interne bedrijfsvoering en organisatieslructuur. 
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Ott focus op vastgoed binnen het zorgbeleid was nie! of nauwelijks aar1lNezig. De missing 
link naar exploilaliegerichl ontwikkelen kwam gedeeltelijk voort u~ het feil dal men onder he! 
bouwregime WN niet nadacht over de toevoeging wat vastgoed kon hebben ler 
ondersteuning varl hel primai,e protes. He! vastgoed diende pour en aileen vcor onderdak 
en werd niet gezien als productiemiddel, want de financii!le vergoeding kwam loch binnen. 
Daarnaast was er geen ruimte voor creativiteit binnen he! antwerp door de vaslgestelde 
budgetten per vierkante meter. Vastgoedkennis was zodoende geen vereiste bil'll1en 
zorgorganisaties. Over portfoliomanagemBnt ward ook totaal niet nagedachl. 
Zorginstellingen zullen in de toekomsl hun portfolio van gebouwen in kaart meeten brengen 
om onderhoud- en renovatieschema's op te stellen. Daamaast zal men ervan overtuigd 
moeten raken dat vastgood een leidend producliemiddel is voor de te verlenen zorg. 

Binnen het oude zorgstelsellag de focus niet zozeer op de zorgvraag van de paM nt, omdat 
er hoe dan oOk vergoedingen ontvangen werden. De klant werd gezien als een pati!nt en 
deze patient had beperlcte keuzemogelijkheden. Het doel van de beleidswijzigingen is een 
gezondheidszorg die op een effici!l1te en meer pati!l1tgerichte wijze kwalitatief 
hoogwaardige zorg levert [llWS, 2010b]. Binnen het bereiken van dit doel wordt het 
vastgoed HET onderscheidend middel voor zorginstel ~ngen . Een oms lag naar een 
systematiek waarin zorginstellingen worden afgerekend op hun prestaties is zodoende 
gewenst vanu~ de overheid [llWS, 2006a]. De verandering van een bedrijfscultuur, in dit 
geval een sectorbrede cuHuur, is echter een zeer moeilijke en tijdrovende ontwikkeling 
[Kikker groep. 2008b]. 

4..2. Intrede ontwikkelaar en het vastgoedontwikkelingsproces 

Jo Goossens [Diekman, 2008] concludeert dat er zeker interesse is bij ontwikkelaars om zich 
te mengen in de zorgsector. Daze interesse bestond al sen tijd en is na de invoering van de 
beleidsverandering in 2006 in een stroomversnelling geraakt. Verder is oak een toenemende 
interesse bij het bankwezen aanwezig Sinds 2006 houdt vrijwel elke grote bank zich bezig 
met onderzoek naar financiering van projecten in de publieke sector, waar de zorg een 
onderdeel van u~maakt. Ten derde tonen beleggers, waaronder Grote institutionele partijen, 
een groeiende interesse voor de zorgsector [Diekman, 2008] 

4.2.1. Balaidsvarandaring laidt tot toenadaring van baida nntan 

Ver1rekpunt tot 2006: het bouwregima WZV (figuur 4.5.) 
Binnen deze srtuatie is er in weri<elijkheid sprake van 2 
gescheiden werelden. Enerzijds de zorgwereld met haar 
budgetbekostiging, waar de ontwikkelaar niet nodig is, maar 
men aileen voor de bouw (soms) aihankelijk is van een 
aannemer. Anderzi]ds de marktgerichte, commerci i! le wereld 
van de ontwikkelaar. De vastgoedontwikkelaar heeft nag niet 
veel interesse in de zorgwereld , omdat deze aan strikle 
regels gebonden is en men genoeg geld koo verdienen Flgwr4.6: verl ... kpurrI 

binnen andere secloren in de bouw. 
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2006 - 2012: BeJeidshelYorming binnen het zorgsfelsel, trnnsitiafasa (figuur 4 6.) 
Vanaf 2006 is de beleidshelYorming binnen de zorg in gang gezel. De 2 aparte werelden 
worden door een lrans~iefase langzaam voorbereid op elkaar. Deze Iransiliefase neeml in 
lolaal 6 jaar in OOslag. Gedurende deze fase wordlloenadering gezochl vanuil beide kanlen 
en mel verschillende achlergmnden. De zorgsector wit delen in de vastgoedkennis van de 
ontwikkelaar. Deze vaslgoedkennis onlbreekt bij hel grootsle 
gedeelle van de zorgpartijen. Verder bieden de commerciele 
vastgoedpartijen een interessante invesleringsbron nu de 
overheid mel meer borg slaat hielYoor, Vanui! de 
commerci!le vaslgoedwereld wordt de nieuwe zorgmarkl 
gezien als een bran voor vaslgoedontwikkelingen. Mede door 
de crisis en de overvloed aan kantoor- en woonvaslgoed is 
de ontwikkelaar genoodzaakl andere sectoren aan Ie ooren 
om projecten Ie ontwikkelen en zo de continuneil van de '''.;;;;:;: 
organisatie Ie waarborgen. 

Vanaf 20f2'/ntr/lda voIladige marl<.twerldng: 1 were/d (figuur 4. 7.) 
Na de invoering van de kap~aallaslen en de afschaffing van het verbod op wins! in 2012 is 
de beleidshelYorming binnen de zOlll compleet. De lwee aparte werelden mel elk hun eigen 
kenmerken zijn l'l8n marktgerich\e wereld geworden waarin men in samenwerking tot de 
oplossing van huisvestingsvraagstukken zal moelen kamen, 

Culluurbotsmg doortoenadering partijen met verschillende achtargronden (figuur 4.8) 
Beide partijen hebben toenadering gezocht. Waar in verschiliende gevallen da loenadering 
leid! lot goode samenwer1tingen, gaat hel bij andere projecten helemaal mis, Oil is vaak te 
heneiden naar verschillende achlergmnden van beide partijen en de daarmee 
samenhangende verscheidenheid binnen het vaslgoedontwii<kelingslraject. Beide partijen 
zijn genoodzaakl Ie invesleren in de samenwerkingsrelatie om oak binnen complexere 
projecten lot een goede samenwerking Ie komen. 

~Iguur "-S: Cultuurbotllng 
I .... on portijen 

4.2.2. 011 toegevoegde waarde / uniciteit van de ontwikkelaar 

De projectontwikkelaar investeert in de ontwii<kelingen en realisatie van vaslgoedobjecten 
voar de markt. Hij speelt een r~ binnen diverse sectoren; de woningmarki , de 
kanlorenmarki, de Leisure mark!, de OOdrijvenmarlct en de zorgmarki, Naast bovengenoemd 
kenmerk, heeft de ontwikkelaar nag meerdere eigen aspecten zoals marklkennis en 
creativ~eit om daza mar1tlkennis om te zelten in een vaslgoedconcept en -product. De 
projectontwikkelaar neeml de managementtaak op zich en sluurt aile bij hel proces 
belroi<ken partijen binnen de ranclvoOlWaarden van he! project naar het beoogde 
eindresultaat [Van de Ven, 2003; Nozeman, 2008]. 
De slelselwijziging binnen de zorgsector betekent dal zorgbesluurders een vaslgoedstral~ie 
moelen vaststelien waarin aandacht besleed wordl aan mogelijke samenwerkingen mal 
ontwikkelaars. Mits goed vormgegeven, kunnen deze samenwer1tingsvormen voordelen 
opleveren voor beide partijen. Zorginslellingen houden middels de samenwerking grip op de 
zorg en kunnen hun cashflow veroeteren, daarnaasl kunnen ontwikkelaars een loegevoegde 
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waard!! h!!bben mel hun kennis van o.a, de businesscase I financiering, exploiiatiegericht 
ontwikkelen, efficient ruimtegebruik, I~islieke effici!!ntie ~an processen, inno~aties en he! 
creeren van een fl exibel geoolM' dal aansluit bij de wensen van de klan!. Het belangrijkste 
voordeel voor beide partijen is dat beiden zich volledig kunnen concen!reren op hun core 
business, 
Projectontwikkelaars kunnen op meerdere manieren waarde toevoegen aan het 
ontwikkelingsproces. Wanneer sprake is van een 'echte ontwikkelaar' dan zetten deze hun 
know-how in voor eigen rekening en risico. Maar oak in de rol van een projectmanager of 
adviseur kan de ontwikkelaar zijn waarde aan hel project toevoegen [Nozeman, 20OS], Deze 
adviseurs nemen geen ontwikkelingsrisico op zich, waar de projectontwikkelaar dit wei doel, 
mililr begeleiden wei het gehele ontwikkelingsproces in opdracht van derden, Het is 
belangrijk om van !evoren duidelijk vast te !eggen welke rOI voor beide partijen in hel proces 
is weggelegd en binnen welke structuur de samenweriling is vorm gegeven. De 
samenwerkingsstructuur bij een zorgproject is meestal op basis van een opdrachlgever I 
opdrachtnemer verhouding. 

4.2.3. Het vastgoedontwikkelingsproces 

Een 'zander problemen 
~erlopend' en risicoloos Inru.tief 

Aarlkoop grond I: 0,_ 

proces wordt in deze branche 
beslempeld als een uto~e en 
is vervangen door hel 
parallelgeschakeide, 
risicovolle ontwikkelings
proces (figuur 4.9). Dil proces 
behelst dezellde handelingen 
als een seriegeschakeld 
proces, aileen ~I de voigorde 
en het tijdsbeslag veel minder 
vast Daar komi bij dat de 
ontwikkelaar zijn plannen niet 
ter toelsing aan de overheid 
hoeft Ie leggen en de 
financiering oak niet 

800_ 
i<-' 

gewaarborgd wordt door 
dezelfde overheid. Veel meer 
interactie tussen aile proces
onderdelen IS zodoende 

VOilffi~renJ 

Berrriddelen 

Expbtan.n 

I:' HiIiIlbNrheids-
ooOerzOflk 

Final"l(:!ering 

InvestanM-1 

vanzetfsprekend, er onlstaat Fig"",4.': Paral .. loc .... k .. lng In yastgoe<lontwlkk.llngoproc" van do 
een integraal proces. De .",twlk~lu, [Nozeman. 200&] 

huidige complexileit van de 
ma~ heefl, geholpen door de kredielcrisis, ertoe bijgedragen dat het ootwikkelingsproces 
sleeds ingewikkelder word!. Zo wordl er o.a. gedurende hel gehele proces een risioo- en 
kansen analyse bijgehouden. 

Projectontwikkeling is een ileratief proces geworden waarbij de uilkomsl op voomand 
onzeker is. Ondanks het ileratieve karakter zijn er locI1 duidelijke fasen te onderscheklen 
binnen het gehele proces. Financilile beslismomenlen slaan als markeerpunten lussen deze 
fasen in. Op deze momenten moeten er GofNoGo beslissingen worden genomen, maar oak 
vaak adief teruggeschakeld worden naar een andere lase. Binnen de vaslgoedwereld is 
geen eenduidigheid Ie vinden over hel aanlal fasen in de projectontwikkeling. Cadman & 
Austin-Crowe (1978) houdt vier fasen aan, Ralcliffe & Stubbs (1996) vijf fasen en Miles e!. al. 
(2003) zelfs ach! fasen. Hel handboek projedontwikkeling op basis van de NEPROM word! 
in de meesle projecten als leidraad gebruikt [Nozeman. 2008[. De vereniging Nederlandse 
Projectontwikkeling Maalschappijen hanleert een vierdeling in duidelijk Ie onderscheiden 
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fasen, waarbij de werkzaamheden binnen elke fase specifiek op elk project dienen Ie worden 
aangepast. De vier fasen zijn de in~ i at i effase, de ontwikkelingsfase, de realisaliefase en de 
beheer- en exploHaliefase. Een schematische uitwerking van daze fasen inclusief 
beslu~vorming is tell.l{l Ie vinden in 8ij/ags g. 

/nffiatlef- & definffi8fass 
In de eerste fase van het vaslgoedonlwikkelingsproces beSlUderen Mn of meerdere part ijen 
de haalbaarheid en afletmogelijkheden, lowel maatschappelijk, lechnisch als besluurlijk. 
van een ontwikkelingslocatie. Onder deze fase va llen de acquisitie, het vonnen van de visie 
en hel concept, de haalbaarheid en de samenslellen van hel PvE. De business case varml 
een groot onderdeel van deze inilialieffase De focus binnen de lase Hgi voornamelijk op de 
haalbaarheid van het project. Hel balangrijksle baslissingdocument van het gehele 
onlwikkelingsproces lig! aan hel einde van de inilialieffase; de conclusie of het idee/initialief 
haalbaar is of niet. Aan de hand van deze oonclusie wordl baslolen of men verder gaat met 
de ontwikkelingsfase. Soms wordl binnen de inilial ieffase ook al een structuurontwerp of 
schetsontwerp gemaakt. 

Ontwi/(/(elingsfase 
Uilgaande van hel feil dal hel project haalbaar is, kan gestart worden mel de 
ontwikkelingsfase. Naasl de haalbaarheid van het project moet er ook sprake lijn van een 
verworven positie die moet blljven uil de loezegging van de bevoegde autorileil Het maken 
van een slrucluurontwerplschelsontwerp (SO), voonoN ontwerp (VO), definitief ontwerp 
(DO), hel conlinu loetsen van dil onlwerp aan het PvE en vice ve~a, en hel maken van een 
uitvoeringsbestek vindt o.a. plaals binnen de onlwikkelingsfase. Hel is noodzakelijk dal hel 
PvE er ligt voor dat de ontwerpfase begint; hel PVE wordt meestal in samenwerl<.ing mel de 
architect opgesteld. Ingewikkelde vorrngeving, niel-efficienle plattegronden. materiaalgebruik 
en detaillering hebben grole invloed op de kosten en passen vaak niet in het budget 
[Noleman, 2008]. Daarnaast moot mel Ben schuin oog gekeken worden naar de 
exploitatiefase mel hel oog op de hoagIe van de exploitatie lasten. Als het VO getoetst is en 
in het budget past, dan kan gestar! worden mel hel DO. Het definitief ontwerp wordt 
vervolgens uitgewsrk\ mel het optekenen van boU'Nkundige constructies en de inslallalies in 
de bouwvoorbereidingstekeningen, de cOllslruciielekeningen en de installatietekeningen tot 
hel beslek [Noleman, 2008]. De deelfase volgend op de beslel<:fase is de prijs- en 
oontractvormingsfase. Op basis van hel beslek wordt een aannemer gezocht die het gebouw 
wil gaan bouwen binnen het gegeven budgel en mel hel beslek als grondlegger. Grote 
ontwikkelorganisalies hebben vaak ook een bouworganisatie onder hun vieugels wal 101 
logisch gevolg heeft dat geen aanbasleding hoeft plaals Ie vinden, maar dal hel project door 
hun eigen bouwmaalschappij gerealiseerd wordt. 

Rea/isailBfase 
De realisatiefase omval de werJ\Voorbereiding. de uitvoering, de oplevering en de opening en 
de ingebruikname van het project [Nozeman, 2008]. Onder werkvoorbere iding vall de 
technische uitwerking van hel antwerp door productie- en uitvoeringstekeningen, als wei de 
planning van GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwalile~) , zodal werkzaamheden 
tijdens de bouw kunnen worden besluurd en bewaakt. De feitelijke bouw van het project 
volgens aile randvoorwaarden valt onder de uitvoering. Vervolgens wordl hel gebouw 
opgeleverd door de opdrachlnemer ,lim de opdrachlgever. De verkregen garantiebepalingen 
worden daarbij ook overgedragen. AIs het gebouw opgeleverd is d.m kan he! gebouw in 
gebruik genomen worden door de huurder of de koper. 

Beheer- an Bxp/Ditaiiefase 
De laalste fase binnen hel vaslQoedontwikkelingslraject behelsl de beheer- en 
expioilatiefase. Hel vastgoed is lonneel overgedragen aan de nieuwe eigenaar en slaal 
ingeschreven in he! kadasler. Hel is belangrijk voor de ontwikkelaar om binnen deze fase 
voor de nalorg garant te staan en hel gehele proces Ie evalueren, deze periode kan opiopen 
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tot 50 jaar. De exploi!atiefase eindigt als het gebouw door economische of technische 
veroudering wordt gesloopt of herontwikkeld. 
De exploitatielase is de lase die het meest van belang is voor de verschillende actoren. Voor 
de eigenaar van het vastgoed moet vanu~ de exploitatie de ingeschatte winst gegenereerd 
worden. Voor de gebruiker moet het vastgoed naadloos aansluiten en ondersteuning bieden 
aan het primaire proces dat men wil uitoofenen. Daarnaast moet het vastgoed he! imago van 
de gebruiker ondersteunen en is het een visitekaartje v~~r een gehuisvest bedrijf. Binnen de 
exploitatiefase wordt voor de ontwikkelaar, die dan vrijwel altijd al uit beeld is, pas duidelijk of 
het vastgoed zich onderscheidt van soortgelijk vastgoed op prijs-kwaliteitverhouding. 
uitstraling en efficiency, naast het goed voorzien in de behoefte van de gebruiker [Nozeman, 
2008]. Het vastgood dient een bevestiging te zijn van de professionaliteit en kunde van de 
ontwikkelaar, hetgeen tot uHing komt in de tevredenheid van aile betrokken actoren en de 
winst van het project. Dit staat garant voor een coniinuering van zijrllledrijl. De architect kan 
een architectonisch interessant gebouw vervolgens gebruiken om toekomstige klanten aan 
zich te binden. 

4.2.4. 8elang van de initiatieffase 

1 

," • 

Binnen een marktgericht ontwikkelings
proces is de initiatieffase van eminent 
belang. Het is noodzakelijk da! aile 
betrokken partijen zo snel mogelijk op 
dezelfde lijn komen te zitten en er 
duidelijk gecommuniceerd word! tussen 
de partijen. Hoe eenvoudiger de 
communicatie, hoe minder de kans op 
communicatiefouten in het ontwerp- en 
vastgoedontwikkelingsproces die 
resu lteren in faalkoslen. Er moet 
duidelijk zijn wat van elkaar wordt 
verwacht en waar men naar toe wil 

- Ontwerpinlolmatle - ...- op kooten 
werken Het einddool mag tijdens het Flguur .... 10: I",pact~.n .,.,tworplnlonnalio op <101_ k.,..., 
proces nooit uit het oog worden vert oren. 
Wanneer de partijen in een vroeg stadium op een lijn zitten heeft dat een positief effect op de 
verdere invulling van het project. AI in de initiatieffase meet de procesinrichting een 
agendapunt zijl1 ; potentit'l le oplossingsrichtingen worden hier onderzocht en hooven nag niet 
onder tijdsdruk op voorhand te worden uitgesloten [SCS, 2009). De hoeveelheid informatie 
die per lase binnen de ontwikkelingsfase wordt vastgelegd, laat zich tegen de !ijd afgezet in 
de vo lgende grafiek verlalen (figulA" 4.9). Naarmale er meer informatie word! vastgelegd en 
meer beslissingen over de aard van de construct ie, de technische installaties en de 
materialisering van het gebouw worden genomen, neemt de impact van deze beslissingen 
op de tolale bouwkosten toe. Tegelijkertijd neemt de beinvloedbaarheid van de kosten per 
fase al. Ingrijpende (pragramma)wijzig ingen in de laatste fases van he! ontwerpproces 
hebben grote financiele gevolgen voor de architect en de overige bij het proces betrokken 
adviseurs [BNA, 2010]. 
Een initiatieffase is succesvol als er een good doordacht plan of concept is ontstaan dat 
enerzijds voldoende flexibiliteit herberg! om wijzigende marktcondities opvangt en anderzijds 
inspeelt op aan!oonbare behoeflen van dezelfde markt [Nozeman, 2008]. Het rlllanc~ie 
kader van dit plan moet beschreven zijn in een solide businesscase I financieel 
ondernemingsplan. 

4.2.5. De business case I Het Iinancleel ondernemlngsplan in de zorg 

De meesl zuivere bedrijfseconomische benadering van de businesscase is het beoordelen 
van de bijdrage (waarde) die een huisvestingsstrategie levert aan de organisatie [Olde 
Bijvank, 20091. Oit kan in zowel kwan!itatief (financieel) als in kwalilatief opzichl. Het 
kwalitatieve aspect wordt u~gedrukt in productiviteitseffecten zoals bijdrage aan het imago 
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en de cuHuur van hel bedrijf door Maalschappelijk 
Verantwoord Ondememen (MVO). In potentie zijn 
deze productivileilseffecten veal graler dan de 
kwanlilaiieve aspecten, zowel in de koslen en 
balensfeer, als in relalie 101 de toekomst van de 
ontwikkelaar. Projecten zullen echler nooil 
ontwikkeld worden als de kwantilalieve kanl niel 
sluilend is. 
Door hel schrijven van een financieel 
ondernemingsplan wordl inzichle~Jk gemaaki of er 

'De business~se, hel fovarwoorti 
om besluit8n 101 hal uiv06ren van 

projecten la mjgan, wordl vaak 
gezien als een noodzakalijka hobbel 

in hl.ll besJuitvrxmingsproces an 
Zl.lldl.ln als I.Il.In middel om op 

pooritl.lil/.ln I.In rowlfalen fa sluron.· 
IGraa'. R. de. 20101 

voldoende basis aanwezig is vocr de uilvoering van een project. Binnen deze case word! 
een zakelijke afweging gemaakt of hel rechtvaardig is vocr de belrokken partijen om aan een 
bepaald project Ie beginnen. Zender sluilende businesscase wordl binnen de commerciele 
ontwikkelingswereld !liel mel een project gestart In de businesscase worden aile koslen en 
baten legen elkaar afgewogen; er wordl o.a. geloolsl of de inveslering winsl zal opleveren. 
welke risico's beheersl moelen worden. welke financiering het project behoefd, het correct 
beheren van het project en er wordl geloetsl of de organisalies de capacite~en hebben om 
de voorgestelde voordelen Ie behalen. ANe belangrijke aspecten binnen de businesscase 
moelen gekwanliflceerd worden om de voortgang Ie lraceren en Ie melen. Verder moel de 
businesscase in zoverre Iransparanl zijn, dal helder is welke partij voor welk element 
verantwoordelijk is [Jonge, 2004]. 
De belangrijksle bestaansreden van een businesscase binnen de commerciele 
ontwikke!wereld is dOli dil een manier van denken inlroduceert die elVoor zorgl dal de 
mensen met bevoegdheid om projecten aan Ie gaan de voordelen, risico's en relalieve 
priorileil als fundamenteel beschouwen l ijdens hel indienen van een projectvoorstel. 
Daarnaasl reikl de businesscase he! managemenl een 1001 aan om objectief hel uileindelijke 
resultaal van hel project Ie beoordelen 

4.3. Beide processen na .. st elkaar gelegd 

In flguur -'1.11 is weergeven hoe bepaaldl.l begrippen en de daaraan gekoppelde fasen in de 
vastgoedwereld zich lot elkaar vemouden. De benadering van de partij lot een gedeeHe van 
of hel lotale ontwikkelingsproces is daarbij van grool belang Met de lerm 
'vaslgoedontwikkelingsproces' wordl duide~jk gemaakl dal de beheer" en exploilatiefase een 
wezenlijk onderdeel uilmaakl van hel lolale proces. Daarbij onderschrijft het begrip dal 
beslissingen in aile fasen van he! proces hun weers lag hebben op de beheer- en 
exploitatiefase. Uil paragraaf 4.1 is gekomen dal onder hel bouwregime van de WZV geen 
sprake was van een lolaal vastgoedontwikkelingsproces. Deze andere benadering van hel 
proces veroorzaakl een aanlal belangrijke knelpunlen die hun weerslag hebben op de 
samenwerking tussen beide partijen 

NIi_" ... 1 \ 
, • 0.01,;:: 1000> po e' ri;'" 
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~lgLlUl" '.11: Ondonl~ roloU, von .;. bt-g rippo-n bouw~roces, v .. tu""dproc", projectontwikkoli"ll '" 
vo.tgoedonlwikk, tlngoproc:, • .., ~"" ... rhoudt"ll tot to.! 1OtI1, ont\Otkk.di"lllprocH 

•. 3.1. Knelpunten tussen belde processystemen 

Uil de vergelijkende analyse van hel 'bouwproces' van de zorginsteHing en hel 
vaslgoedontwikkelingsproces van de ontwikkelaar volgen een aanla! verschillen. Deze 
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verl!chillen vormen de voornaamsle knelpunten binnen hal samenwer!o;ingsproces, Wanneer 
de volgende knelpunten niet in een vroegtijdig sladium worden u~geschakeld kan een proces 
hier op vasllopen. 

Kostengaon'sntoord ontwikkelen VB OpbrengstengeoliSnteerd (exploitatiflgericht) oolwikkelen 
Vanuil de zorgvisie gezien is een verpleeg- of verzorgingshuis meer dan slechts een 
gebouw. Hel facilileren van de zorg zal altijd op de eerl!le plaals komen, daamaast kan het 
vastgoed functioneren als een visilekaartje van de instelling mede door haar ontwerp, 
archrtectuur, hoge klanttevredenheid en Iocatie. Het vaslgoed kan worden gezien als het 
onderl!cheidende vermogen van de zorginstelling en daamaast moet he! vaslgoed in slaat 
zijll om een steeds veranderend zorgproces te realiseren. 
Binnen de huidige denkwijze van de zorginslellingen wordl bij he! ontwerp geen rekening 
gehouden mel helleveren van mogelijke andere zorgfuncties dan nu het geval is. Als slechts 
vanuit de kostenkant gekeken wordt zal het vaslgaed nooil dat onderscheidende vermogen 
krijgen wal zal leiden tot de zo gewenste sler!o;e conClirrentiepos~ie. De 
capaciteitmaximalisatie zal niet vervangen worden door resu~aatoplimalisatie . Vanuit de 
zorgkanl wordl het vaslgoedontwikkelingstraject puur benaderd vanu~ de koslen. De 
aanbesteding gebeurt op basis van de laagste prijs en hel vastgoed is nog sleeds een 
secundair bedrijfsmiddel. 
Wanneer men vanu~ de opbrengslenkllnl gaat kijken is de grote vraag: wat brengt de in~iele 
inveslering in vaslgoOO in een later sladium op aan besparingen op de exploilalielasten? 
Binnen hel ontwerp van het gebouw wordl rekening gehouden met de toekomslige energie
en ondert1oudskoslen. De irwesleringen worden gecompenseerd door besparingen binnen 
de exploitatielaslen, gerealiseerd door bijvoorbeeld baiera isolatie of geothermische 
inslallalies. [VWS, 201Obl, Er word! gedacht over reslwaarde, flexibiliteil, efficiency en hal 
vastgoed wordt gezien als primair bedrijfsmiddel (Voorbeeld zie Bijl!;lge 8). Daarnaasl 
worden aanbesledingen niet meer puur gedaan op de laagsle kosten, maar op de baste 
prijs-kwalileilvert1ouding. 

Seriegeschakeld vastgoedontwlkkelingstrajsd. vs Integrnal vastg09dontwikkekngsproces 
Binnen het seriegeschakelde 
vastgoedontwikkelingstraject 
van de zorgpartijen is 
doorgaans weinig afstem
ming tussen de verschillende 
fasen. Elke fase wordt als 
een apart onderdeel 
beschouwd met haar eigen 
kenmerken en van interaelie 
met partiJen die laler in hel 
Iraject aan bod io:;omen is 
geen sprake. Op daze 

"-• 

manier komen onlwikio:;ei- en Flguur 4.1 Z: InpIltgootuurdo protKOon n outp<Jtgo.luurW prot .... n 
bouwkennis pas laat in hel 
trajeel aan de orde waardoor binnen de aanbestedingsfase de realiseerbaarheid van hel 
vaslgoed binnen hel bu~et in gedi~ io:;oml. De aannemer neemt geen deel aan de rast van 
hel traject. Resultaaloptimalisalie kan binnen een seriegeschakeld proces maar een zeer 
io:;leine impael hebben op de exploitatielaslen, mede omdal er sprake is van IIlIn 
inpulgesluurd prooes. Bij een iflpulgesluurd proces bastaat hel PVE uit functionele eisen 
(wat?) en lechnische aisen (hoe?). Hilt programma wordl door de zorginslelHng in zijn geheel 
ingevuld en in een lradilioneel proces u~gewerkl tot een ontwerp en bestek. 

Bij een integraal onlwikkelingsproces levert de opdrachlgever (de lorgpartij) aileen 
func~onele eisen aan, gebundeld in oulputspecificaties. Hel proces kan dan ook gelypeerd 
worden als een outpulgesluurd proces. De functionele eisen van de opdrachtgever richten 
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zich op de te laveren prestaties en niet op de tochnische oplossingen. De opdrachtnemer is 
geheel voor eigen risico verantwoordelijk om de functionele wansen te vertalen in technische 
oplossingen. Doordal in de oulpuhlpecificalie niet een technische oplossing word! gevraagd 
is er meer ruimte voar innovatie, creativiteit en effic~ntie. Op deze manier teveren beide 
partijen vanuit hun eigen kennis en kunde input aan het optimat iseren van het gebouw. 
Binnen een outputgestuurd proces word! de initiatieffase al de gehele levensduur van het 
gebouw onder de loop genomen. De levensduur van het vastgoed is zowel kwalitatief als 
budgettair van belang: de huisvesting mag de zorgverlening nu en in de toekomst niet in de 
weg staan (Life Cycle Cost (TCO) benadering. Bijleg& 15). Mel behulp van deze benadering 
heef! de zorginstelling Ben beter idee welke exploitaliekosten de gehele levensduur van hel 
vaslgoed op hen al'\(omt. Hlerdoor kan men o.a. een belere afweging maken met belrekking 
tot de eigeodomsvOffil . Binnen het integrale vastgoe<lontwikllelingsproces zijn aile 
projectfasen onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden ze daarom oak in samenhang 
bekeken. De keuze voor een integraal proces heeft ook zijn doorwer1<.ing in de manier van 
aanbesteden. Waar onder het bouwregime wz:J altijd maar een fase tegelijk in de mar1d 
wordt gezet, worden bij een integrate aanbesteding (DBFMO) meerdere proJectfasen tegelijk 
in de mar1d gezel (Bijlage 10). Bij integrale contractVQrmen staat ean effectieve 
samenwer1<.ing centraal in het proces. Bij zorgvastgaad IOU een effectieve samenwer1<.ing 
met ean private partner die verstand en ervaring heef! met he! realiseren van zorgvastgoed 
centraal staan [Kraaf, 2007]. Hierdoor kan de zorgpartner zich concentreren op haar core 
business: he! vellenen van zorg. 

FinanciBle zekemeid vs Risicovol ontwikkelen 
De linanciering was binnen het oude bouwbeleid 
gewaarborgd middels nacalculatie. Binnen hel 
nieuwe beleid kurmen zorginstellingen de 
financiering van bouwplal"\l1en zeN' gaan vormgeven. 
zander dat er gegarandeerde vergoodingen vanuit 
het rijk tegel10ver staan. Een risicovolle ontwikkeling 
brengl mel zich moo dat financiers eisen gaan 
stellen voor hel verslrekken van kapitaal, 
aansluitend op het risico dal zij denken te lopen. 
Vooral over hel finaooeringsdeel dal niel wordt 
geborgd door he! Waarborgfonds voor de 

"Naast de zlX'}instellingen zu/len de 
ontwikkelaars (len ver/aaJslag 

moe/en m8iren. Helontwikkl.llen van 
zorgvas/g09d is van 8fJfI flek! 

andere orde dan helontwikkelen 
van een kan/oar of bedrijven/"rre/n. 
H,,/ is "en OOmplex9 fflalwi6 9n om 

daar inzich/ iI1 00 krijgan is er 
wedenijds vertrouW9n nodig en 

k9nnisuitwi$$(jIi/1f1" (Diekman. 2008/ 

Zorgsector (WIZ) betekent dit een hogere risico-opslag. Met behulp van een buslnesscase 
maeten zorginstelling aantonen dat toekomstige inkomsten voldoende zijn om de 
kapitaallasten Ie dragen [\/INS, 2010b]. 
Ontwikllelaars zijn niet anders gewend dan risicovolle ontwikkelingen aan te gaan. Men is 
bekend mel het opslellen van een gedegen financieel ondememlngsplan en het begrip 
risicomanagement. Ontwikkelaars zijn genoodzaakt risico te nemen om concurrentie op 
achlerstand te zellen en winst te kunnen boeken. De financiering van een project behelst 
vaak het grootste knelpunt binnen het proces, de ontwikkelaar kan door zijn connecties de 
zorginstelling faciliteren bij hel vinden van oon juiste financieringsconstructie . Hierbij kan 
gedacht worden aan een BV, CV of CV I BV conslructie. 

4.3.2. Knelpunten tussen beide denkwerelden 

Vertrouwen vs Wantrouwen 
Woningcorporaties Iijn op dit moment de va~te en vertrouwde parlners van zorginstellingen 
als het aankomt op het ontwikkelen van projecten. D~ komt door het feit dat 
woningcorporaties. naasl hun overeenkomstige maatschappelijke belangen, in he! verleden 
vaak genoegen namen met een onrendabete lop in zorgprojecten. De situatie bij 
woningcof?Ol"alies wordl echter steeds minder rooskleung. Na 12 jaar zwarte cijlers te 
hebben geschreven, werd de afgelopen 2 jaar verlies gedraaid [CFV, 2010; Aedes, 2010]. 
De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn een vastgeroest huurbeleid. tegenvallende 
woningverkopen en gastegen bouwkosten. Daamaast word! het risicomanagement van 
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projectenontwiKkeling niet professioneel genoeg OOnaderd, wat leidt tot onderschatting of 
niet voorzien van ri sico's [Tjoeng & Teernstra, 20101. Het gevolg van deze verslechterde 
financ~1e s~uatie is dat woningcorporaties steeds minder risico (kunnen) nemen bij projecten 
in de zorg met een onrendaOOle top. Vocx zorginsteliingen word! het dus zaak om bij ieder 
project voor een sluitende explo~atie te zorgen. Binnen het nieuwe zorgbeleid moeten aile 
kosten namelijk in de explo~atie via ZorgZWaartePakketten (ZZP's) terug worden verdiend. 
De kennis die nodig is voor het sluitend maken van een businesscase, inclusief exploitatie, is 
niet bij aile woningcorporaties voorhanden. Dit komt voort uit het feit dat zij vaak bij 
zorgprojecten konden wel1<en met een onrendaOOle top. Deze corporaties zijn niet per 
definitie de aangewezen instanties om zorginstellingen in een marktgericht proces te 
ondersteunen. 
De vertrouwensbasis !ussen de woningcorporatie en zorginstelling wordt voor een groat deel 
gecreiierd door de overeenkomstige maatschappelijke OOlangen en de 'bepel1<ing' voor 
beide partijen om wins! te genereren Daamaast OOschikten de woningcorporaties over een 
groot investeringsvermogen. Het imago van de ontwikkelaar in Nederland is nie! zo pos~ief 
als het aankomt op maatschappelijke OOtroKkenheid. De ontwikkelaar staal bij zorgpartijen 
bekend als een partij die aileen aan zichzelf denkt en zo snel mogelijk geld wil verdienen 
zonder rekening te houden met lokale OOlangen en kwaliteitseisen [Nozeman, 2008]. Oil 
imago wordt ook. door de zorginstel lingen gekoppeld aan de ontwikkelaar, waardoor er in 
beginsel meer gesproken kan worden over een basis van wantrouwen dan over een basis 
van vertrouwen. t::en van de voornaamste expertises van de ontwikkelaar is echter wei het 
sklitend rekenen van exploitaties. Dit kan enerzijds docx het oplimallseren van de kostenkant 
en anderzijds door het optimaliseren van de opbrengstenkant. Projecten met een 
onrendabeie top worden gewoonweg niet in ontwikkeling geoomen. Er moet dlJl5 aan een 
vertrouwensbasis gewel1<t worden door deze partijen. People management, als partij 
rekening houden met de noden en behoeften van andere partijen en hier op een juisle 
manier op inspelen (verdere u~leg in H6), neemt in de toekomst een neg OOlangrijker 
onderdeel van het vastgoedontwikkelingsproces in OOslag. 

ZorgCultUUf vs Marktcu/luur 
Aile vier de knelpunten hierboven besproken (kostengeori~nteerd vs opbrengsten· 
geor~nleerd ontwikkelen, seriegeschakeld vs integraal proces, financiele zekerheid vs 
risicovol ontwikkeien, vertrouwen vs wanlrouwen) hebben hlXl oorsprong in hel vijfde en 
belangrijkste knelpunt: de culluurschak die de beleidsverandering met zich meebrengt. De 
zorginstelling zal een professionaliseringslag op vastgoedgebied moeten overwegen om zich 
Ie vormen naar de mal1<tgerichte cultuur, willen er goedlopende samenwel1<ingen met de 
ontwikkelaar komen. Zonder verandering van beleid en focus kan een zorginstelling zich 
binnen het nieuwe risicovol le beleid niet lang staande houden. Openheid van zaken van 
beide partijen is naast people management zeer belangrijk. Zodoende kan de 
projectontwikkelaar bij de samenwerking met een zorgpartij een persoonlijkere benadering in 
overweging nemen. 
Cultuur kan gedefinieerd worden als een geheel van gedeelde denkwijzen die 101 
gezamenliJk gedrag leiden. Binnen de organisatie is de omgang van mensen met eikaar, hun 
diensten en hun palienten en clienten bepalend voar de culluur [Kikker Groep, 2008a; 
2008bl. De organisaliecultuur van de zorginstelling is vastgeroest onder het oude 
bouwregime, Men is al decennia lang gewend om volgens dezelfde manier te werken en 
daze manier was voldoende voor de continuering van de organisatie. Deze continuerinll, 
gegarandeerd door de staat, heeft voor een afwachtende hooding gezorgd bij 
zorginslellingen [VWS, 2010bl. Nu men echler aan de vooravond slaat van de invoering van 
de kapitaallasten en daarbij de opheffing van "het verbod op uitkering van winst", kan men 
niet meer met dezelfde gedachtegang werken. De omslag van interne gerichtheid naar 
exteme gerichtheid moet gemaakt worden. Men zal gaan anticiperen op de markt en 
concurrentie, op behoeften van patienten, bewoners en clienten. Daarbij moet tevens 
gestuurd worden op resu ltaten en innovatie. Een zeer belangrijk onderdeel van deze omslag 
~ de bewustwording van de waarde die de huisvesting kan toevoegen aan de organisatie 
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Huisvesting kan op meerdere manieren waarde toevoegen aan de zorg [Peters- van 
Dommelen & Schipper, 2008]: 

• Reducering van kosten (kostendragers identificeren en naar handelen) 
• Beheersing van risico 's (weten en meten is bewust anticiperen, risicomanagement) 
• Verhoging productiviteit (werkpleksatisfactie I healing environment) 
• Vermeerdering van waarde-Iopbrengsten (bewustwording van direct/indirect 

rendement van vastgoed) 
• Vergroting van flexibiliteit (juridisch, organisatorisch, technisch) 
• Ondersteuning van cultuurverandering (vastgoed als ondersteunend middel om 

samen te bouwen aan een nieuwe organisatie 
• Versterking van het imago (vastgoed gebruiken als visitekaartje en 

concurrentiemiddel) 

Binnen de marktgerichte cultuur van de ontwikkelaar is men zich bewust van de 
toegevoegde waarde wat huisvesting kan hebben voor het zorgproces. De zorginstelling zal 
binnen aile geledingen bewust moeten worden van de waarde die het vastgoed kan 
toevoegen aan de zorg . Ais men hier niet van overtuigd is, is het lastig om het verdere 
ontwikkelingsproces zonder kleerscheuren door te komen. Binnen deze cultuurbotsing ligt de 
grootste uitdaging van beide partijen in het vastgoedontwikkelingsproces. In de initiatieffase 
zal een basis van vertrouwen gekweekt moeten worden alvorens verdere stappen kunnen 
worden ondernomen. Transparantie van beide partijen is een vereiste om te komen tot een 
goede samenwerking [MVO Nederland, 2010]. 
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4.4. Conclusie 

Het door de zorgpartij onder het bouwregime ex WZV gehanteerde vastgoedontwikkelings
traject sluit vrijwel niet aan bij de eisen die worden gesteld aan een marktgericht 
ontwikkelingsproces, met als logisch gevolg dat de benodigde vastgoedkennis voor het 
oplossen van huisvestingsvraagstukken vaak niet aanwezig is bij de zorgpartij . 
Door de toename van de complexiteit binnen de huisvesting- en financieringsopgaven zullen 
zorginstellingen samenwerkingen met ontwikkelaars in overweging moeten nemen. De vraag 
is of ontwikkelaars op een juiste manier kunnen inspelen op deze vraag naar 
vastgoedkennis. Op basis van het verleden kan geconcludeerd worden dat binnen een 
samenwerking met wederzijdse belangen en gebruikmaking van wederzijdse specialiteiten, 
zeer goede resultaten bereikt kunnen worden. Lang niet aile samenwerkingen verlopen 
echter optimaal. 

Het vastlopen van samenwerkingen is te herleiden tot enkele knelpunten binnen het proces 
en de denkwerelden: 

• Kostengeorienteerd ontwikkelen vs Opbrengstengeorienteerd (exploitatiegericht) 
ontwikkelen 

• Seriegeschakeld vastgoedontwikkelingstraject vs Integraal vastgoedontwikkelings-
proces 

• Financiele zekerheid vs Risicovol ontwikkelen 
• Vertrouwen vs Wantrouwen 
• Zorgcultuur vs Marktcultuur 

Deze knelpunten komen voort uit de verscheidenheid van 
ontwikkelingstrajecten binnen de zorg en bij 
ontwikkelaars. Daarnaast vormen de verschillende 
culturen binnen de sectoren een basis voor het stuklopen 
of vastlopen van processen. Door het zichtbaar maken 
van de knelpunten tussen de processen en denkwijzen 
van beide kanten, en daarnaast het inzichtelijk maken 
van de problemen door terug te gaan naar de basis kan 
het verloop van de ontwikkeling- en 
samenwerkingsprocessen worden bevorderd. De 
initiatieffase van het proces zal een cruciale plaats gaan 
innemen, aangezien binnen deze fase de basis wordt 
gelegd voor het vertrouwen en het verloop van de rest 
van het proces. 

"De zorgsector staat op 
huisvestingsgebied voor de 

grootste stelselwijziging van de 
afgelopen veertig jaar. Dit 

houdt onder meer in dat zij 
vanaf 2012 hun eigen vastgoed 

moeten gaan beheren. Een 
interessante ontwikkeling voor 
ontwikkelaars, maar voorlopig 

lijkt het vooral aftasten nog van 
beide kanten" [Diekman, 2008J 
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Hoofdstuk 5: Methodologie 

In dit hoofdstuk staat de methodologie van het empirisch onderzoek centraal. De keuze voor 
kwalitatief onderzoek wordt binnen dit hoofdstuk beargumenteerd. Ook wordt geref1edeerd 
op de mogelijke tekortkomingen van de gekozen methodiek en onderzoeksresuHaten. In 
paragraaf 1 word! ingegaan op he! onderzoeksmodel en de gekozen onderzoeksmethoden. 
In paragraaf 2 :l;al vervolgens verder worden ingegaan op de seledie van de 
onderzoekseenheden en de respondenten, waama de wij:l;e van dataverzameling en data
analyse wordt uitgediept in paragraaf 3. De beargumentering van de validiteit en 
belrouwbaarl1eid van het OIlderzoek zal het hoofdstuk afsluiten in paragraaf 4. 

5.1. Onderzoeksmodel en -methoden 

Gezien de in hoofdstuk 1 beschreven probleemstelling, modeivorming en de relatieve 
beperldheid van het reeds gedane onderzoek naar het onderwerp, is in het kader van de 
afstudeeropdracht gekozen voor een kwalitatief onderzoek en niet te streven naar statistisch 
significant, kwantitatief onderzoek. De onderzoeksproblematiek is complex en procesmatig, 
waardoor afbakening en inper\(ing van het probleem nodig :l;ijn [Reulink & lindeman, 2005: 
Bryman, 2004: 287]. Een kwalitatieve benadering zorgt voor flexibi liteit, zOOat passend 
ingespeeld kan worden op on:l;ekerl1eden binnen het onderwerp. Ais onderzoeksbenadering 
is gekozen voor kwalitatief onderzoek in de vorm van een meervoudige casestudy en diepte 
interviews. Een casestudy is een onderzoeksmethode die :l;ich focust op de intensieve 
besludering van de omslandigheden, dynamiek en complexiteit van een enkele case of een 
klein a.mlal cases [Brasier, 2000: Bowling, 2002]. Een casesludy combineert daarnaast de 
mogelijkheid om de onderzoekss~uatie als samenhangend geheel Ie bekijken en levens het 
unieke van de context inzichtelijk te maken [Baarda & de Goede. 2005]. Een voorwaarde 
voor de twee casestudy's is dat het twee conlrasterende casussen (comparative design) 
moelen zijn waardoor de onderzoeksresuHaten in !wee verschil lende contexien met elkaar 
vergeleken kunnen worden, met als gevolg dat de sludieresultaten beter Ie begrijpen en Ie 
identrticeren zijn [Bryman, 2004: 53]. Uit onderzoek van Bryman (2(04) komi naar voren da! 
naar cases moet worden gezochl waar de randvoorwaarden zo veel mogelijk overeenkomen. 
Oil wil zeggen dal emaar gestreefd moe! worden dal de 'approach' van de casestudy's, in dit 
geval de afgelegde weg binnen het vastgoedontwikkellngsproces, in dezelfde conlext 
vormgegeven is. Hierdoor ontslaat de grootste validilert binnen hel houden van een 
verge~jkend anatyseonderzoek tussen de waarnemingen birvlen de cases. Er is gezocht 
naar casestudy's die toepassingsgericht zijn, omdat voor de uiteindelijke doelstelling van dit 
onderzoek inzichten noodzakelijk zijn die in de praldijk kunnen worden toegepast. Daamaasl 
wordl binnen de casestudy's ervoor geko:l;en om deze uK Ie voeren op meerdere niveaus 
binnen de organisalie. waardoor er sprake is van 'embedded' casesludy's [Yin, 1989:49 in 
Braster,2oooj. 
Naast de bestudering van 2 casestudy's is er gekozen voor het houden van kwalitatief 
onderzoek in de vorm van diepte interviews. Hel onderwerp van dn onderzoek heeft lot 
gevolg dat aneen met interviews de diepte kan worden bereild die nood:l;akelijk is voor het 
opslellen van een oplimaal vastgoedontwikkelingsproces. Door de geTnlerviewden aan een 
dieptegesprek Ie onderwerpen slu~ je op niellWB invalshoeken of Kleeen [Baarda, 2009). 
Met kwantitalief onderzoek kan er aileen bevesliging worden verKregen op van levoren 
vastgelegde ideeen. De interviews zuHen enerzijds gehouden worden bij belrokkenen van de 
2 casesludy's. Anderzijds :l;ullen andere adoren binnen de vaslgoedwereld mel een 
conneciie en kennis over het ontwikkelingsproces lussen ontwikkelaars en zorginste llingen 
worden gelnterviewd. Op deze manier is het mogelijk om de informatie uit de casestudy's Ie 
vergelijken met de informatie verKregen uit de interviews en de iHeratuur. 
Een betangrijke lekortkoming van de geko:l;en methodologie is dal de onderzoeksresultalen 
verkregen uK casestudy's moeilijk Ie generaliseren zijn naar andere samenwerKingen binnen 
vastgoedontwikketingsprocessen. Uit I ~eratuur [Bryman, 2004: 77] blijkt echier da! 
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onderzoekers dH nadeel van casestudy's in veel gevallen naast zich neerleggen en de 
verkregen resultalen toch trachlen te generaliseren. Hel tweede kriliekpunt is dal met 
interviews minder respondenlen bereikt worden dan met kwantitatief onderzoek in de vorm 
van bijvoorbeeld enqu!tes, waardoor ook de generaliseerbaar11eid van de verkregen 
resultaten te wensen overlaa!. Door versci1illende invalshoeken blnnen de zorgsector m.b.I. 
woonzorgvastgoed te benaderen kan alsnog een algemeen beeld worden geschetst van de 
posHie waarin de vastgoedwereld zich bevindl met betrekking tot dit onderwerp. Samen met 
de casestudy's en literatuurstudie wordt zodoende getracht een zo compleet en 
waarheidsgetrouw mogelijk beeld te schetsen en bestaat de intenlie om een iIlstrument te 
ontwikketen dill toepasbaar is op vrijwel elk vaslgoedontwikkelingsproces tussen 
zorginstellingen en ontwikkelaar!\ 
Een derde belangrijk knelpunt is de subjectiviteitkwestie die altijd oplaail bij kwalHatief 
onderzoek [Bryman, 2004: 284]. Er is mel behulp van twee manieren geprobeerd de 
objectiviteit van het onderzoek te waaroorgen. Ten eerste wordt door he! nemen van 
contrasterende casestudy·s, waardoor een kritische houding tegenover beide partijen verder 
ontwikkeld en behouden wordt. Ten tweede wordt met behulp van hel voorleggen van de 
knelpunten aan de oppositiepartij (in dit geval de zorginstelilng) en daarnaasl adviserende 
partijen met een onafhankelijke status, de krltisci1e blik op de proceskant van de 
ontwikkelaars nogmaals onder de aandaci1t gebracht. 

Onderstaand flQuur geeft de opzet van he! empirisch onderdeel van dit onderzoek 
sci1ematisch weer: 
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Figuur 6. 1: SOlMmltiMring Yin t..t _pi,soh "_~k (Het litwtiuuronderz ..... word! _ gorekond tot 1Iot 
.mpl~len ondorzo.k) 

Voorafgaand aan dit empirisch onderdeel van het onderzoek zijr1 theoretische verwachtingen 
in de vorm van knelpunten binnen de vastgoedOlltwikkelingsprocessen en denkwerelden, en 
een voorlopig ideaal vastgoedontwikkelingsproces geformuleerd. De beschreven knelpunten 
dienen als kapstok om de partijen die zich vanuit versci1illende disciplines en invalshoeken in 
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de vastgoedsectar begeven, te kunnen ondeMagen, De verschil lende Invalshoeken, 
strateg~n en benaderil1gen van de verschi llende actoren werpen een individueel en uniek 
licht op de samenweri<ing binnen het vastgoedontwikkelingsproces. De u~komsten van de 
casestudy's en de dlepte interviews worden getoetst aan de verwachtingen en visa versa 
[Bryman, 2004: 270], Het uiteindelijke doel van het onderzeek betreft dan oak geen 
statistische generaliseemaarheid, maar theoreti~che generaliseerbaarheid [den Hertog & van 
Sluijs, 19951. 

5.2. Onder.r.oekseenheden en respondentenselectie 

Een grondige analyse van onderzoekseenheden en respondenten is nOodzakelijk om Ie 
komen tot een goede selectie van partijen die een meerwaarde hebben voor het 
afstudeeronderzoek, 

5.2.1. Selectie van onderzoekseenheden 

De selectie voor de 2 casestudy's is gemaakt op basis van een documentenanalyse, 
ori!nterende gesprekken met betrokken partijen en verslagen. In beide gevallen is gekozen 
voar een 'critical case', waarbij de case dient als een toetsingsmiddel voor de gestelde 
hypothesen (knelpunten) in hoofdstuk 4. Met de keuze voor een 'critical case' wordt duidel ijk 
of de ge~chetste verwachtingen binnen bepaalde omstandigheden wei of niet overeind 
blijven [Bryman, 2004: 51]. Daamaast zijn beide cases te typeren als een 'exemplifying 
case~ de casestudy's zijn geselecteerd omdat er verwacht word! dat ze een passende 
context vormen voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. Voor het uitvoeren van 
een 'exemplifying casa' is het l"lOOdzakelijk om toegang te hebben tot een organisat ie die de 
verwachtingen kornende uit de literaluurstudie ondersteunt; in d~ geval is het noodzakelijk 
om he! onderzoek uil te veeren birmen een ontwikkelorganisatie die samenwerkt met _ en 
ontwikkelt in de zorgsector. 
Voor de twee cases zijn projectmatige samenwerki~en gekozen tussen enerzijds 'Hurks 
vils/goedontwikkeling' en 'Wonen Limburg en anderzijds 'zorggroep RIVAS' en 'RADAR. De 
zorgpartijen zijn geselecteerd op de voorwaarden geschetst in hoofdsluk 2. Omda! binnen 
deze casussen een grool deel van de knelpunlen aan bod komt die in hoofdstuk 4 geschetst 
zijn, bieden deze twee casussen allereersl een geschikte context voor een onderzoek naar 
hel vastgoedontwikkelingsproces tussen de ontwikkelaar en de zorgpartij. Daarnaast zijn 
beide projecten actueel, wat tot voordeel heeft dal aile stappen binnen de samenweri<ing en 
hel vaslgoedontwikkeling~proces nog vers in het geheugen liggen. Doordat de materie van 
het onderzoek diep ingaa! op de re lalle- en vertrouwensbasis tussen partijen, i~ het 
noodzakelijk dal deze diepte met behulp van interviews bereikl word!. Zonder toegang tot 
aile documenten en volledige medewelting van aile betrokken partijen, zullen niet de 
beoogde resultaten behaald worden die bijdragen aan het vervul len v.m de doelstelling. 
Verder is voor een groot conlrasl tussen de beide studies gekozen, zowel binnen de 
kenmerken van de zorginstelling als in kenmelten van beide ontwikkelpartijen. WOfIan 
Limburg' fungeert als ontwikkelaar vanuit haar ba~i~ en maat~chappeHjk belang als 
woningcorporatie, Daarnaast fungeert 'Hurks vastgoedontwikkeling ' als een echte 
commercH! le bouwende ontwikkelaar. Een voorwaarde is dat beide zorgpartijen een andere 
!huisbasis hebben, waardoor een vergelijkende analyse tussen de regionale kenmelten en 
hun consequenlies kan plaatsvinden. 
Naas! de casestudy'~ is, mede door he! gebrek aan onderzeek binnen de huidige I~era!uur 
naar de samenwerking tussen zorgins!ellingen en projectontwikkelaars gedurende het 
vas!goedontwikkelingsproc:es, in daze studie gezochl naar een groep onderzoekseenheden 
die op basis van hun conoodie me! de gezondheidszorg en ontwikkelaars, een zogenaamd 
'sectorbreed' perspectief kunnen geven [Olthoff-van Paassen, 2006]. Er word! bimen dit 
onderzoek geslreefd naar het volledig begrijpen van het genoemde verschijnsel met behulp 
van zo veel mogelijk relevante factoren [Brasier, 2000]. Samen met de resultaten u~ de 
lileratuurs!udie en de resultaten uit de interviews met zorginste llingen, zal uiteindelijk een 
vergelijkende analyse van de resulla!en plaalsvinden. 
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Zeer belangrijk in het geval van dit onderzoek is dat rekening gehouden word! met de 
gevoeligheid van de informatie dia da onderzoekar wil varkrijgan tijdans da intarviews 9Il de 
casestudy's. Projectmanagement en samenwerking- processen llehoren tot de C<>re

businass van adviasorganisaties an vastgoadontwikkalaars. Uit onderzoek van Bryman 
(2004: 304) komt naar voren dat benadering van respondenten voor kwal~atief onderzoek 
vaak weerstand opwekt bij de respondenten tot he! prijsgeven van informatie en dat 
onderzoekers opgelucht mogen zijn als enkela raspondentan beraid zijn a9ll klain llae~a 
informatie bloat te geven. Met behulp van 'sampling' wordt vaak als doel gesteld mat de 
basludering van ean aantal alamentan uit aen groep, da gehele populatie te kunnen 
beoordelen. Als toegang gevondan kan wordan tot ean ontwikkelorganisahe (een 'closed 
setting), die wil voldoen aan da criteria van het opgesteld onderzoek en de casestudy's, 
levert dit vaak een grote bijdraga aan da empirische kwalijaij van het kwalitatiaf ondarzoek 
[Bryman, 2004: 296]. 

Zorginsle/lmgen 
Oit onderzoek richt zich uitsiuitend op zorginstellingen die in het bezit zijn van vastgoed 
binnen het Verpleging- en Verzorg ingssegment en recenta nieuwbouw habben ontwikkeld 
binnen het nieuwe zorgbeleid of daadwerkelijk nieuwbouwplannen hebben in vergevorderd 
stadium. Ean belangrijke reden hiervoor ligt in da vargoeding van kapitaallasten wat een 
bepaalde mate van homogenrteit aanbrengt die noodzakelijk is voar een vergalijkend 
resultatenonderzoek [Baarda, 2009]. Naast de criteria met betrekking tot nieuwbouwplannen 
moet de zorginstelling ervaring hebllen met het realiseran van projectan in samanwarkirlg 
met ontwikkelaars. 
Voor een zo volledig mogalijk antwoard op da problaemsteHing zijn op basis van 
bovenstaande selectie de volgende zorginstellingen benadard voor een interview: Zorggroep 
Noord en Midden Limburg, SliGhting Meander zorggroep, Stichting zorggroep Florence, 
Orbis, Vivre, Pro/eion, RIVAS, THEBE, Vilalis zorggroep. 

SfiClorbrede onderzoekseenheden 
Zoals beschreven is het belangrijk ook da invalshoeken van andalll actoren binnen de 
zorgsector mee te nemen. Allereerst moet er een goad inzicht ontstaan op de toekomsllge 
ontwikkelingen van da Verpleging- en Verzorgingsector op macro-economisch niveau. Om 
een duidelijk lleeld te krijgen zijn ovarheidsgaregulearda adviesorganisalias in de vorm van 
het College Bouw Zorginstellingen (CBZ), nu TNO, en de Raad voor Volksgezondheid en 
Zorg (RVZ) benaderd. Naast deze adviasorganisalies z~n de volgenda advies- en 
bouwmanagementbureaus gelnterviewd: Stevensvandifck, Complan, Actiz, HEVO en Aarie 
de Laat. Tevens is het adviesburaau 'Kikker Groep' ge"intarviewd mtlt als onderwerp de 
cultuuromslag en de gevolgen hiervan in de zorg. Op basis van recente betrokkenheid bij de 
realise ring van zorgvastgoed binnen het nieuwe zorgbeleid z~n oak een aantal 
projectontwikkelaars benaderd: Hurks waon- en zorgconcepten (Hurks Groep), CRA 
vastgoed, VilaalZorgvast (BAM), Blann (TBI) en ZorglO (VolkerWessels). Oaamaast zijn 
woningcorporaties met ervaring in ontwikkelingsprocessen bin nan de V&V zorgsector 
galnlerviewd, te weten: Woonbedrijf en Wonen Umburg. 

5.2.2. Selectie van respondenten 

De raspondentan zijn geselacteard met behulp van een doelgerichte steekproef. Er is 
geprobeerd de algebakende populatie zo good mogelijk te weerspiegelen, zodat deze 
reprasentatief is. Hat belangrijkste kenmerk van de respondentan binnen de verschillende 
organisaties moet zijn dat hun functie gerelateerd is aan vaslQood en men over voldoende 
kennis beschikt over hat OIldarwerp. Dit kan op strategisch niveau of op uitvoerend niveau 
zijn. Aan dit criterium is voldaan door interviews al ta nemen bij respondanten die als 
deskundig op hun vakgebied kunnen worden beschouwd omdat ze op dagelijkse basis 
betrokken zijn bij vastgoedontwikkalingsprocessen en samenwarkingsprocessan binn9ll 
zorgvastgoed. 
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Op basis van deze criteria zijn uileindelijk 20 respondenlen geselecleerd voor het afnemen 
van Ben diepte-interview (By/age 10). Door de diversiteil in het profiel van de 
inlerviewrespondenlen is geprobeerd een zo totaal mogelljk beeld Ie cre!ren van de 
problemen en oplossingen binnen hel vaslgoedontwikkelingsproCBS. 

5.3. Dataverzameling en -analyse 

Binnen he! onderzoek wisselen de perioden van dalaverzameling en -analyse elkaar af. In 
hel begin ligl de nadnik meer op dalaverzameling, waar in het einde dala-analyse een 
grolere rol speeK. Hel proces van dalaverzameling en dala-analyse kan echter gezien 
worden als een cyclisch proces, waarbij de verzameide dala de analyse bei"nvloedt en 
omgekeerd [Reu~nk & Lindeman. 2005). Binnen deze paragraaf worden de melhoden van 
dalaverzameling verder uilgediept; achtereenvolgens wordl de literaluursludie, de 
documenlenanalyse, en de interviewmelhodiek en -analyse besproken. 

5.3.1. Literatuurstudie 

Voor de dalaverzameling van het lileraire kader is gebruik gemaakl van een breed 
assortimenl van {welenschappeHjke} publicalies en dalabronnen. Alle bronnen zijn 
beoordeeld aan de cnleria van authenlicileil. geloofwaardigheid, representativileil en 
betekenis [Bryman, 2004]. Doordal de beschreven beleidsveranderingen volled ig toegepast 
zijn op he! Nedertandse slelsel, is specifieke informalie vanuit de internationale 
welenschappelijke databanken beperkt. Onderzoeksrapporten en publicalies vanuil de 
ovemeidsinstanlies het College Bouw Zorginstel lingen (CBZ), hel Minislerie van v-NS en de 
Raad voor de Volksgezondheids & Zorg (RVZ) vormen de basis voor de literaluursludie 
De Illeratuurstudie heeft de basis gevormd voor hel Iheorelisch kader. Vanuil dit Iheoretisch 
kader zijn vooriopig knelpunten gei"denlificeerd die als uitgangspunt zijn genomen voor het 
empirisch onderzoek. 

5.3.2. Interviawmathodiek an -analyse 

Er is gekozen voor een semigestructureerde vorm van inlerviews. Bij deze marlier van 
interviewen worden de vragen en anlwoorden voor het gesprek niet vaslgelegd. De slructuur 
van de inlerviews is verkregen door gebruik Ie maken van een topiclisl die gebaseerd is op 
de belangrijkste bevindingen uil het Iheorelisch kader. Ook is er gebruik gemaakt van open 
beginvragen die vervolgens met behulp van doorvragen zijn u~gediept [Reulink & Lindeman, 
2005]. Semigestructureerd interviewen heeft als voordeel dal er een bepaalde male van 
flexibi liteit mogelijk is binnen he! gesprek wal een open dialoog lot gevolg heeft. Dit geeft de 
respondenten de kans om hun eigen vemaal Ie doen en daamaast krijgl de inlerviewer de 
kans om in Ie springen op onduidelijkheden en achterliggende gedachten van antwoorden . 
De natuurlijke benadering speell bij dieple inlerviews een grOle rol. De interviews zijn 
afgenomen op hel bedrijf waar de respondent op dal moment werkzaam was, zodal de kans 
op medewerking werd vergroot Voor aanvang van het interview is de respondent op de 
hoogle gebracht van de onderzoeksopzet en de slructuur van hel inlerview. Gelrachl is 
subjectieve interpretatie gedurende de interviews Ie verkomen door zoveel mogelijk gebruik 
te maken van abstracte begrippen en uilleg Ie verschaffen waar nodig . 

Aile interviews zijn opgenomen op lape en vervolgens lettertijk u~getypt. De analyse van de 
interviews is gedaan mel behulp van een analysemodel [Baarda & de Goede, 2005]. Op 
deze manier zijn labels gehangen aan bepaalde tekst/ragmenlen die relevant zijn voor de 
probleem- of doelslelling. Deze labels slaan min of meer gelijk aan de onderwerpen van de 
lopiclisl en zorgen ervoor dat aile re levanle informalie omsloten wordt door het toegepaste 
labelsysleem. Voor hel labellen van de inlerviewuitspraken is gebruik gemaakt van hel 
programma MAXQDA [maxqda.com]. Mel behulp van dil programma is hel mogelijk om 
eenvoudig inlerviewiragmenten Ie selecteren die gebruikt kunnen worden als inpul voor hel 
uileindelijke doel van dit onderzoek. 
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De lijst van gelnterviewden in het kader van dit onderzoek is weergegeven in Bijlaga 11. Het 
interviewprolocol van de zorginstelling is lerug Ie vinden in Bijlage 12. 

5.3.3. Documentenanalyse 

De documentenanalyse is van groot belang bij het besluderen van een case. Het is 
noodzakelijk een zo volledig mogelijk dataoverzicht te verkrijgen van de betrokken partijen. 
Voor de documentenanalyse binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt Van beslaande 
documenten, ler beschikken geslekl door de belrokken partijen bij de casestudys. De 
documenten zijn vervolgens weer onderworpen aan de gestelde criteria van authenticHeit, 
geloofwaardigheid, representaliviteil en belekenis [Bryman, 2004], waarbij de nadruk ligl op 
het geloofwaardigheidcriterium, gezien de vraag of deze documenten bevooroordeeld zijn 
snel opkomt. De documentenanalyse heeft als doel een beeld Ie krijgen van hel doorlopen 
vastgoedontwikkelillf,jsproces. Hierbij is allereersl gekeken naar de huidige situatie en is 
vervolgens met terugwerkende Kracht geanalyseerd hoe de huidige s~uatie 101 sland is 
gekomen. De documenten beslaan O.a. nolulen van vergaderingen, planningen, 
organogrammen, strategie- en beleidsdocumenten, jaarverslagen en overeenkomsten. De 
gebruikte documenten vormden de basis voar de inlerviews binnen de casesludy's. 

5.4. Betrouwbaarheid an validiteit 

Bij kwalitatief onderzoek ligt de focus op het analyseren en inzichtelijk maken van een 
vraagstuk. Het onderzoek moet voldoen aan een bepaalde grootte Van vallditelt en 
betrouwbaarheid. 
In rowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek moel duidelijk zijn hoe de onderzoeker 101 zijn 
conclusies is gekomen. Er moe! worden voldaan aan de verifieerbaameidseis. In het geval 
van kwalitatief onderzoek wil dit zeggen dat de cooclusie waarschijnlijk en de werkwijze 
transparant moet zijn [Baarda, 2009]. Om aan de verifieerbaameidseis Ie voldoen en 
daarmee de betrouwbaameid van het onderzoek te vergroten, is in hoofdstuk 1 de 
onderzoeksopzet en het onderzoeksmodel vastgelegd. Het volgen van de slappen binnen dit 
model helpt de consislenlie Van hel onderzoek Ie vergroten; wat leid! tot een grotere 
betrouwbaarheid [Yin, 2003]. Deze betrouwbaameid kan gemeten worden door een andere 
onderzoeker hetzelfde proces te laten doorlopen; deze zou vervolgens op dezelfde 
resullalen moelen uitkomen. Men spreekt dan van externe betrouwbaarheid [Blyman, 2004: 
273]. 

De interne validiteH van het onderzoek is vergroot met behulp van datatriangulalie [Baarda, 
2009; den Hertog & van Slugs, 1995]. Er wordt gebrlJik gemaakt Van verschillende 
dalabronnen en invalshoeken om te komen tot de eindconciusie. Een vergelijkende analyse 
tussen de resultaten uit de interviews, de literatuurstudie en de casestudy's leidt tot een 
grotere validiteit van het onderzoek en daarbij wordl een nauwkeuriger beeld van het 
onderzoeksveld verkregen. Binnen de interviews zelf is ook sprake van datatriangulatie met 
behulp van 'respondent validation·. Er is door inlerviews mel onderzoeksparticipanten 
geprobeerd bevestiging Ie krijgen dat de getrokken conclusies en interpretaties juist zijn. 
Oaamaast zijn gesprekken gevoerd binnen verschillende geledingen Van de benaderde 
bedrijven. Oit om te weten wat er op verschillende lagen binnen de organisaties leeft. Oeze 
!wee methoden hebben grote invloed op de verhoging van de validiteit Van hel onderzoek 
[Bryman, 2004]. 
Een tweede middel dat is gebrlJik om de validileit van het onderzoek Ie waarborgen is het 
gebrlJik van 'audit trail'. Door gebruik Ie maken van opnameapparatuur tijdens de interviews 
en het maken van veldnotities is duidelijk hoe de verkregen informatie 101 sland is gekomen 
[Baarde, 2009]. Oaamaast heeft het onderzoek plaalsgevonden in een natuurlijk setting en 
zii! de intervieWS face to face afgenomen. Er is gebruik gemaakt van open vragen zender 
subjectieve ondertoOll om te voorkomen dal de respondenlen be'invloed werden door de 
inlerviewer [Reulink & Lindeman, 2005]. 
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Toepassing van het uitgevoerde onderzoek in andere casestudy's is noodzakelijk om 
generaliseerbaarheid op te bouwen en zodoende te kunnen spreken over externe validatie 
[Baarda & de Goede, 2005; Yin, 2003]. Bij kwalitatief onderzoek wordt onder externe 
validiteit, in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, inhoudelijke generalisatie verstaan. In dit 
onderzoek zijn de zorginstellingen, en daarbij de vastgoedontwikkelingsprocessen in 
samenwerking met ontwikkelaars, binnen de casestudy's op een aantal criteria geselecteerd. 
Er mag echter niet aangenomen worden dat aile zorginstellingen dezelfde eigenschappen 
hebben als de 2 geselecteerde zorginstellingen en dat aile vastgoedontwikkelingsprocessen 
op dezelfde manier verlopen als in dit onderzoek is geschetst. Hierdoor is het mogelijk dat de 
gekozen groep zorginstellingen en de geanalyseerde vastgoedontwikkeling- en 
samenwerkingsprocessen niet als representatief kunnen worden gezien voor aile 
samenwerkingen tussen zorginstellingen (met nieuwbouwplannen in Nederland) en 
vastgoedontwikkelaars. 

5.5. Conclusie 

Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek op grond van een aantal argumenten: 
• De beperktheid in het aanbod van reeds gedaan onderzoek naar het 

afstudeeronderwerp. 
• Er is sprake van een complexe en procesmatige onderzoeksproblematiek, waardoor 

afbakening en inperking van het probleem noodzakelijk zijn. 
• Het benodigde diepteniveau kan aileen bereikt worden met behulp van interviews en 

casestudy's, niet met kwantitatief onderzoek. 
• Generalisatie wordt niet nagestreefd, wei wordt geprobeerd vanuit een sectorbreed 

perspectief naar de onderzoeksproblematiek te kijken. 

Om de wetenschappelijkheid van het onderzoek te waarborgen wordt gebruik gemaakt van 
o.a. datatriangulatie; Er wordt gekeken naar verschillende databronnen en vanuit 
verschillende invalshoeken om te komen tot de eindconclusie. Een vergelijkende analyse 
tussen de resultaten uit de interviews, de literatuurstudie en de casestudy's leidt tot een 
grotere validiteit van het onderzoek. Daarnaast wordt een nauwkeuriger beeld van het 
onderzoeksveld verkregen. 
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Bovenstaande spotprenten van Fokke en Sukke [www.foksuk_nl] geven in el hun ef!nvoud 2 
grote knelpunten weer die op dit moment spelen binnen de zorgvastgoedwereld. Ten eerste 
wordt te lich! over het verschijnsel cultuur en de cultuuromslag gedacht, vanuit de 
zorgwereld. maar voora l vanuit de vastgoedwereld. Ten tweede: Wanneer de zorgpartij 
vervolgens beseft dat de cu ltuuromslag als voorwaarde dient voor de omslag van hat bedrijf 
richting de marktweridng, stuit men op veel weerstand binnen de eigen organisatie. 
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Hoofdstuk 6: Cultuurverschilien als 
grondslag voor een samenwerking 

Zowel vanuit de Iileratuur als de interviews komt naar 
voren dat de verschillende culturen en de daarmee 
samenhangende kenmerken een grote basis vormen voor 
het stuklopen van samenwerkingen tussen 
zorginstellingen en ontwlkkelaars. Door veel ontwikkelaars 
wordt de 'zachte' kant van de samenwerking vaak 
onderschal, waar het door zorginste llingen van eminent 
belang wordt beschouwd en als grondlegger dienl voor 

"Beslvurder.; ""ri<iezen fieri 
sam&f1werking I1'IeI een 

b&paa/de partij op basis van 
$/&Chis 15% ra/ionali/r.il . • 

[Wilfred Op/1eij, 2010 in 
Slemmer. et. ai, 2010] 

een vruchtbare samenwerking. Het is belangrijk voor de compleelheid van dll rapport dat een 
extra hoofdstuk wordt opgenomen met de 'uch!e' kant van de samenwerking als onderwerp. 
In dit hoofdstuk worden de culluurverschillen tussen beide organisatie als uitgangspunt 
genomen om te komen lot een vruch!bare samenwerking. Allereersl worden de 
uitgangspunten en motieven voor een samenwerking besproken waarna de daadwerkelijke 
samenwerking aan bod komI. In paragraaf 3 worden de versch~lende grondslagen van beide 
organisatieculluren besproken, deels aan de hand van het Nalionaal Onderzoek Zorgcul!uur 
[Bremer el al., 2008]. In paragraaf 4 wOrdl verclergegaan op de grole rol die vertrouwen 
speelt in het samenbrengen van de verschi llende cuKuren tot elkaar. Het onderdeel 'People 
Management'wordt besproken in paragraaf 5 en tot slot komt in paragraaf 6 de conclusie. 
N.B. Oit hoofdstuk gaat terug naar de basisprincipes van beide werelden; de marktgerichte 
vaslgoedwereld en de intem gerichte zorgwereld. Hiervoor is een zwart-witte generalisatie 
noodukelijk. Vermeld moet worden dal er een aan!al zorgpartijen reeds bezig zijn met de 
cultuuromslag naar marktgerichtheid en tevens een aantal ontwikkelaars zich steeds meer 
begeven op het vlak van verwach!ingsmanagement en MVO hoog in het vaandel hebben 
slaan. 

6.1. Uitgangspunren en motieven vooreen samenwerking 

Voorda! beide partijen aan een samenwerking beginnen ~ het altijd good om, naast de 
uitgangspunten, elkaars motieven te bespreken. De motieven van de ontwikkelaar 
verschillen vaak erg van de motieven van de zorgpartij. Het bespreken en onderkennen van 
deze motieven en er op een ju~te manier op inspelen is een eerste stap nailr een 
goedlopende samenwerking 

Ui/gangspunten van een samenwerking 
De samenwerking lussen een onlwlkkelaar en een zorginstelling kent in oorsprong vier 
uitgangspunten: 

• Een zorginstelling worstell mel de haalbaarheid van een project en richt zich tot een 
ontwikkelaar voar een planoptimalisatie of een advies, waaruit mogelijk een 
ontwikkelopdrachl voigt; 

• Een zorginstelling en een ontwikkelaar gaan een samenwerking ilan om een 
huisvestingsvraag op te lassen; 

• Een ontwikkelaar heeft een interessanl grondpos~ie 101 zijn beschikking en neemt het 
inilialief om een samenwerking aan te gaan met de zorginslelling: 

• Een zorginstelling heeft een interessante grondposilie 101 zijn beschikking en neeml 
hel iniliallef om een samenwerking aan Ie gaan met de ontwikkelaar. 

VorJr elk uitgangspunt van een samenwerking l;ggen verschil lende molleven len grondslag. 

Mot/even van bBidfJ parlqen 
Bij de realisatie van woonzorgvaslQoed wordt de samenwerking tussen de zorginslel ling en 
de ontwikkelaar vaak gezien als middel om te komen tot het bereiken van eigen en 
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gezamenlijke doelen. Hel gezamenlijk doeI. en belang, moel daarbij allijd voor hel individuele 
belang gaan. Aileen al~ mel behulp van een samenwerking een daadwerkelijk beler resullaat 
bewerkslel ligd kan worden dan is hel de moeile waard om deze aan Ie gaan. In label 6.1 . 
zijn de meest voorkomen molieven van beide partijen weergegeven. 
lobell.1: ""'051 voork<><nende ",01;"_ voct Mt longlon vln "" u ... _rIIlng [VROM. 2Q08] v~J _"9Wuld ....t 
oIgoon Inb .. ng 

creativiteit en inoovatekrac;ht 
capaciteij ~oorhanden trirlllfm eigen 

Zorgdeskundigheld van zorglnstelkngen benl.ll:ten 
Tonen ~an maatschappellJke betrokkenheid 

Met het oog op de 10ekom~1 zijn veel zorginslellingen bezig hun zorgvaslgoed Ie 
decenlralisernn Grole grondpos~ies van de zorginslel lingen komen zodoende vrij; 
grondposities waar de ontwikkelaar voor op de eerste rang wil zitten. De grondposilies die de 
ontwikkelaar op dal moment in bezil heeft, zijn vervolgens weer geschikt om de kleinschalige 
woonzorgprojecten op Ie realiseren. 
Pas wanneer de motieven van beide partijen duidelijk zijn kan veder gegaan worden mel hel 
vormgeven van de samenwerking. 

6.2. De basis van een samenwerking 

Verschillende redenen liggen len grondslag bij hel aangaan van een samenwerkln!;l lussen 
vastgoedontwikkeiaars en z~instelHngen: men wi! complexe projecten aankunnen. risico's 
delen, niel opnieuw hel wiel uilvinden, de conlinulteil van de organisalie waarborgen. 
innovalie inbrengen. de marictvraag beantwoorden elc. Elke samenwerking ZOU zodoende 
een duidel ijk doel {wal willen we bereiken mel de samenwerking?} en een duidelijke 
samenstel ling {deelnemende partijen, opdrachlgever - opdrachtnemer vemouding} moelen 
hsbben [Jansen, 2010]. Sirikt genomen zijn er drle soorten sleunpilaren waarop een 
samenwerking leunt gedurende een proces: de basis ~an vertrolJWen. de basis van 
belrouwbaarheid en de basis van wantrouwen [Stofberg, 2010: Doorewaard, 2010] 
Bij een samenwerking op basis van vettrouwen streett 
men naar een gezamenlijk succes. Hel gezamenlljk 
belang wordt baven hel individueel belang gezel en 
duidelijke ambrties en doelen worden samen vastgesleld. 
Men werkl intensief samen mel een hoge Iransparanlie. 
De proactiviteit is hoog en effectie! meedenken {hoe 
kunnen we onszelf en hel proces verbeleren?} wordl als 
vanzel!sprekend besct10uwd doordal gezamenlijk het doel 
is vaslgesteld. Bij complexe en dynamische projecten is 
een gezonde basis van vertrouwen noodzakelijk voar het 
verkrijgen van een goOO eindresultaat. Het vizier binnen 
deze processen ligt op de /ookomst. 

"E.en I'OOtbalelftal is oon good 
voorbeIJld van /len 

samenwIJrking op basis van 
vIJrtroowen. ifJdetr] speier 
neemt V"OOrtdulllnd eigen 

bfJsiissingfJn. binnen de 
taclischIJ kad6rs van de 

coach, zondIJ' /Otlsll'lmmlng 11'1 
vragen 'lOOt" 1'11/(1'1 b8sfissing .• 

(Slofberg. 2010] 

Wanneer betrouwbaarheid de ondertinge drijfveer birmen een samenwerking is, dan is hel 
hoLiden aan afspraken de basis voor de samenwerking [Stofberg. 2010]. De deelnemell; 
binnen dil proces richlen zicl1 voomamelijk op hel heden' dil zijn de afspraken en daar 
moelen we ons aan houden. ledereen houdl zich aan deze afspraken zonder zich af Ie 
vragen of dil de beste manier is om succesvol Ie zijn. Op deze manier ging men binnen he! 
oude zorgbeleid meeslal aan hel werk: de deelnemers in hel proces wislen precies welke 
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vastgestelde bijdrage geleverd moos! worden. Dit is de reden waarorn iIlnovatief en 
ondernemend denken ondergesneeuwd raaklen. 
Bij een samenwerlo:Jng gebaseerd op wantrouwen staat he! eigenbelang van de partijen 
boven het gezamenlijke belang. De partijen werken met elkaar samen op basis van 
afspraken en het samenwerkingscootract speel! een zeer grote, beheersende, rol. Er zijn 
veel toelsbare momenten in gebouwd om de controle op de partijen Ie vergrolen. De 
vergaderingen gaan meestal over de gemaakte aispraken en het niet nakomen van deze 
afspraken door andere partijen. Hel is een samenwerkingsvorm zonder transparantie en met 
veel discussie over he! verleden; welke partij is haar afspraken niel nagekomen en welke 
sanciies slaan hierop? 

w~: 
Focus op vefleden 

- Tr.nsperantie - Geen tr."parantie 
- Duurzaamheid - Projed:matigheid 
- Proactivite~ - Alwactltende houding 
- SallnYlor9leid " IndMduallt8it 

Figu .. 6,': 0. basill van ..., .. .....-ng [SI~, 2010 vrtj .. ng.vuld ""'Iolgon Inbrwng] 

De drijfveer van de samenwerking hangt naluurlijk al van de verschi llende situaties waarin 
de samenwerkende partijen zidl bevinden, Een verlrouwensre latie is per definitie beter dan 
een relalie gebaseerd op wantrolMlen, maar dit wil niet zeggen dat een samenwerking op 
basis van wantrouwen niet kan werken De weg naar een duurzame samenwerking is echler 
het best if1 te zetten met een basis van onderling vert rouwen; wei met het behouden van een 
kritische blik van de betroken parlijen. De cu/fuufVafschilian tussen de zorgwereld en de 
marktwereld zorgen elVoor dat vertrouwen het rl'Ieest cruciille punt iii voor de opzet v.m een 
succesvol project en dito samenwerking. 

6.3. Cultuurgrondslag 

' 50-759(, van de 
Een organisaliecultuur is een co llectieve verzameling van 
normen, waarden en overtuigingen van een organisatie. 
Deze cultuur ontslaat aan de hand van een langdurig V8nmd~rtrajecten binm.m I.1l.1n 

or;;;anisaoo faa/( als gevolg 
proces en is in grote dele veranlwoordelijk voor hel succes van cultureia ween;land ' [IInj 

van de belreffende organisatie (Bremer~::K~;~"~'~'~:~~~~ verlaald uit Cameron &- Quinn, 2011). Om de door de overheid gewenste 1999] 
in de zorg te bereiken is het nodig de L _________ --' 
vana! de bron door te voeren' de 
stufing te geven aar"l de omslag in een fundamer"ltele verandering bir"lnen 
de orgar"lisatiecultuur bewerkstelligd worden. Als mer"l bir"lnen elke geleding van de 
zorginstelling r"liet overtuigd is var"l de toegevoegde waarde var"l ear"l marktgerichte er"l exteme 
blik, dan maken samenwerkingsprocessen met commercieel ingeslelde mark\partijen weir"lig 
io:;ans, Aar"l de hand van het 7S-model var"l McKinsey [Dam et ai" 2005] worden de verschil len 
tusser"l de organisatiecultuur var"l een zorginstel ling en van een ontwikkelaar uitgelegd. 
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6.3.1. 7S-model van McKinsey 

Structure 

Systems 

Ham 

Zacht 

Skills Style 

Staff 

Flguu. e.2: Hel7S....,,,,,," nn McKinse, 

Met behulp van het 7S-mode/ (figuur 6.2) word! duidelijk dat een sterke onderneming zowel 
de marktgerichte als de sociale factoren goed hoort te beheersen [Dam et aI. , 2005]. Het 
doel van dit model is het meten van de kwaliteit van de prestalles die een onderneming 

";-rr~I.1 is een duidelijke scl1eiding aan te brengen tussen de harde en 
waaraan een i i moet voldoen. De drie 'harde· factoren zijn 

de figuur, namelijk Strategy (Strategie), Structure 
(~~~~~:~~ de anderste regionen van de figuur zijn de 'zachte' 
t weergegeven; Staff (Stat), Skills (Vaardigheden). Aan al deze 
elementen moet worden i men een goede kern van Shared values (Significante 
gemeenschappelijk waarden) ontwikkelen. 

8ij zorginstellingen ligUlag de nadruk zeer sterk op de zact1te kant van het model. Binnen 
deze cultuur is de managementstijl (Style), de manier waarop de manager met het personeel 
omgaat en de wijze waarop men elkaar behandeR, zeer bela~riJk. Samen met de focus op 
de eigen staf en de vaardigheden van deze mensen (Staff en Style) wordt duidelijk dat 
interne gerict1theid een grote rol speeR bij de zachte waarden. Meer externe gerichtheid 
wordt bereikt door te focussen op de begrippen aan de harde kant van he! 7S-model. 

6.3.2. Familiecultuur vs Marktcultuur 

Uit onderzoek [Bremer et al., 2008] blijkt dat er op dit moment sprake is van een intern 
gerict1te familiecultuur in de zorg, die oak terugkomt in de sector Verpleging & Verzorging 
(V&V). Dit onderzoek is ingevuld door 197 betrokkenen uit de V&V sector (totale sector: 
1.613 deelnemers) met een Grote varieleit aan functies, Ie weten directeuren, bestuurders. 
managers, teamleiders, iocatiehoofden, verpleegkundigen, fysioltierapeuten en anderen. 
Verder blijkt uH het onderzoek dat de minst vertegenwoordigde cultuur onder deze 
betrokkenen de marklgerichte cultuur is (Bg/age 13). Externe gerichtheid (wat is belangrijk 
VOOf de klanten, de mark! en de buitenwereld?) is ondergeschikt aan interne gerichtheid (wa! 
is belangrijk VOOf OIlS, hoe willen wij werken?). Als gekeken wordt naar de gewenste situa!ie 
blijkt dat ondanks de intredende marlctwerking en daarmee samengaande externe 
gerichtheid if1 de zarg, de meeste belrokkenen een voorkeur hebben voor verdere 
versterking van de familiecultuur als dominante cultuur en een verdere afzwakking van de 
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exteme gerichtheid binnen de zorginstellingen. Uit dil onderzoek komi geen bewustzijn naar 
voren dal maJ1ctgerichtheid wei degelijk een voorwaarde is am de inslelling overeind Ie 
holiden binnen het nieuwe beleid. In onderslaand figuur is een beeld geschetst van de 
kervnerken van de aorspronkelijke familiecllltw r binnen de zarginstelling en daartegenover 
de kenmer!c.en van de oorsprankelijl<e marktgerichte cultuur van de onlwikkelaar. 

78: Vaardigtleden 
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Famili6cul/UUf: Zorginsfalling 
De belangrijksle oorsprong voor de heersende iamiliecultuur in de zorg ligl In de valledige 
garantslelling van de overtleid voor de cantinuering van de instellingen. De financiering was 
gegarandeerd, ook bij wegblijven van palien!en. Hierdoor is een valledige gerlchlheid op de 
eigen organisatie ontslaan. Een arganisatie die bijeengehouden word! door loyalReit en 
lradilie. De belrokkenheid van elke werknemer is grool en er wordl vee l waarde gehecht aan 
de anderlinge relalie en cohesie. Hel succes van een goede zorg instell ing wordt gebaseerd 
op de anlvankelijkheid voor de behoeften van de klan! en de kwaliteit van de zarg die 
ver1eend word! . 

Mat1t:fcultuur: Ontwi/(/(elaar 
Uit de literaluursludie en interviews blijkt dat de vaslgoedontwikkelingswereld als dominantie 
cUituur de marktgerichle cultuur heeft. De werknemers van een marktgerichte organlsatie zijn 
competitief en doolgerichl ingesteld. Resuitaatgerichtheid speelt een grate rol binnen de 
arganisaUes en conlinuite~ door financieel gewin houdl iedereen bij elkaar. Belangrijke 
alemenlen voor ean antwikkelaar zijn repulatie en succes. 

6.3.3. Overbrugging; vlln Instelling naar anderneming 

De huidige en gewensle siluatie van de zorg, weergegeven in Bij/age 13 zu llen niel volstaan 
om good te kunnen functianeren in het marktgerict1le systeem waar de zorg zk:h 'na 2012' in 
bevindl. E.~n van de belangrijkste bevindingen binnen de literaluur· en praktijks!lid ie van d~ 
oncferzoek is dal er juisl m6er marktcu~uur noodzakelijk is binnen de zarg. Exteme 
gerichlheid is noodzakelijk om a.a. in Ie kunnen spelen ap concurrentie. innavalies en de 
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steeds mondiger wordende consumenten [Groot & 
Roelofswaard, 2010; Man, 2010]. De allergrootste 
uitdaging voor samenwer1o>ingspartners is dan ook de 
overtuiging over Ie orengen op de zorgpartner dat de wens 
naar nog meer familiecuHuur moet worden omgezel naar 
het ir1legreren van mar1<.cuHuur binnen de 
organisatie. De I 
verbonden 

"De twCCfIsvo/le 
zorginsf8llingrln van de 
komendB }arrm. zljn de 

organisalies di6 marl<tcultuur 
welBn 19 versl9tXen 6n III 

irltegf6ren met 00 ~rtrouwde 
meIlsgerichf8 famHifi<;ultuur. 

waaraan men I'/O(J steeds 
h8cht.. [Marcella Blllmer, 

mede-oprichter Kikkergroep, 
2011] 

j 

Voor het integreren van de mar1dcultuur is een OOlangrijke roI weggelegd voor de 
leidinggevenden op de verschillende niveaus binnen de zorginsteliing. Men moet via een 
zachte weg de harde doelstellingen en beoogde resultaten nlet uit het oog verliezen. Dit kan 
OOreikt worden als er door ieidinggevenden 'zach/" gesluurd wordl op de mens en 'tlmJJ 
gestuurd wordl op de inhoud_ 
Door de grote cu lluurverschilien binnen de orgilnisillies vorm! vertrouwen een zeer belangrijk 
ingredient vaor een samenwerldng [Ooorewaard, 2010]. Men meet vertrouwen hebben in de 
eigen mensen en vervolgens in de samenwerkingspilrtner. 

6.4. Ver1rouwen 

Gedurende de interviews en de casestudy's werd de OOslissende rol van vertrouwen binnen 
het samenwerkingsproces eens Ie meer duidelijk ]Doorewaard. 2010; Jansen, 2010]. De 
definitie van vertrouwen zou omschreven kunnen I "er van uitgaan dal je samen 
een OOpaald resultaat zult bereiken zonder i , maar met kennis van de 
risicofactoren". 

6.4.1. Voordelen en nadelen van het geven van vertrouwen. 

Voor het vergaren allereerst de juiste hoeveelheid 'wil' 
hebben [Nooteboom, van OOreidheid hebben om met 
elkaar samen Ie werken. creeren van een vertrouwensbasis 
is edlter de betrokken partijen. Men moet durven fouten 
Ie deze geven. Door hel kwelsbaar opstellen cre6ert men 

openheid. Funesl voar een vertrouwensbasis is het niet nakomen van 
W,~oo~;, men de lijd neemt om eerst in elkaar en in het proces Ie investeren 

samenwerkingsovereenkomst te tekenen, dan worden de kansen voar een 
goedlopend project vergroot [Jansen, 2010: Kenniscentrum PPS, 2000: Mosch & Verhoeven, 
2003]. Het geven van vertrouwen heeft zodoende veel voordelen, het lIeven van Ie veel 
vertrouwen brengt echter ook risico's met zich mee: het hebOOn van een krjtische houd'ng in 
he! begin van de samenwerking is daarom een vereiste. 

Voordalen 
Het krijgen van vertrouwen werkt faclff9r9nd en §/aPiI§erendvoor een samenwerking. Zo(ka 
mensen vertrouwen krijgen gaat men harder en toegewijder te wer1<.. Er wordt meer 
veranlwoordelijkheid genomen en men word! opener en transparanter in hun werkwijze en 
bedoelingen: de iniormatie-uitwisseling wordt vergroot . Deze transparante houding zorgt 
ervoor dal men mindar moe~e heeft met hel loegeven van hun fouten en OOperkingen. 
Wanneer deze vertrouwensbasis er ligt, dan kan de meelWaarde leiden tot tijdwinst, 

70 -



De samenwerklng tussen de ontwikkelaar en de zorg insleiing' Rea lileit of Uklpie7 

risicobeper1<.ingen, optimalisalie van de exploilatie, inlegral ile~ van het proces, efficiMl ie elc 
[Ooorewaard,2010]. 
A1s er een slabiele vertrouwensbasis ligl dan kan men bij knelpunlen of fouten hier oak op 
lerugval len. Oil geld niel ai leen voor persOOl1lijk falen, maar ook. wanneer onvoorziene 
risico's optreden door een veranderende mar1<.1. De zorgmarkt is heel ondoorzichlig en dus 
erg moeilijk voorspelbaar voor de belrokken partijen; de gevolgen van marillinvioeden 
worden bij een aanwezige vertrouwensbasis dan oak toegeschreven aan de mark!, niet aan 
de oveffilaande partij. De loename van kosten door een mar1<.lontwikkeling heeft zodoende 
geen gevolgen voor de samenwer1<.ing. 

Nadelen 
Wanneer vertrouwen Ie ver doorgevoerd wordl dan kan het leiden lot hel verliezen ven een 
krilischft houdma. Een voordeel, en legelijk hel groolsle nadeel, van vertrouwen is dal hel 
kan groeien. Deze groei van vertrouwen kan overeen komen mel hel legelijkertijd afnemen 
van de krilische houding. Er is allijd een zakelijke basis nodig voor hel geven van 
vertrouwen. Wanneer deze basis er niet lig! bij een project. en de vertrouwenbasis is over, 
dan kan d~ leiden 101 vervelende rechlszaken over aansprakelijkheid. 
Daamaasl moeten partijen onthouden dat een gezamenlijke vertrouwensbasis vrijwel allijd 
voort komi uil eigan be/anq. Oil is hel geval bij aile partijen. Voor zorginslellingen gold eersl 
hel maalschappelijk belang boven hel financil!le belang. Nu de conlinulteH van de eigen 
instell ing binnen het nieuwe beleid in gevaar komt als niel genoeg winm gegenereerd kan 
worden, begint de commercit!le kant op Ie komen. Daamaasl zijn ontwikkelaars veelal 
financieel gedreven, maar wordl de ontwikkelaar ook in een MVO-rol (Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen) geduwd door de overheid. Partijen moelen zorgen dal hel eigen 
belang ondergeschikt is aan hel gezamenlijke belang. Van de andere kant moet het 
gezamenlijke belang aansluilen op de doelslelling van de afzonderlijke partijen, dus ook. 
aansiuilen op het belang van financiE!le waarborg voor de continue ring van de organisaties. 
Wanneer hel eigen belang van een partij onbewust voor het gezamenlijk belang gaal, dan 
loopt men hel risico op friclie wat vervolgens kan leiden tot een geheel versloorde re latie. 
Wees ncoit TE afhankelijk van een partij en zeker niet van een partij die hel eigen belang 
hager slell dan hel gezamenlijke belang. 

6.4.2. De samenwerkingsovereenkomst 

Een samenwer1<.ingsovereenkomsl wordt doorgaans 
getekend doordat men vertrouwen in elkaar en in een 
goode afloop van hel projecl heefl; hel conlract wordt 
getekend uit vrije wil. Een samenweril ingscontract kan 
echter ook. een geheel andere invalshoek hebben. Zo kan 

"Contrae/en zijn gl.ls/oki 
wanltouwl.ln (Jack van Veen. 

2008] 

de afhankelijke partij binnen een ongelijkwaardige re latie de beschikklng Willen hebben over 
voldoonde machlsmiddelen am de relalie Ie beheersen [Hesp, 2005; Mosch & Verhoeven, 
2003]. Het belangrijkste machlsmiddel in een samenwer1<.ing is de 
samenwerkingsovereenkomst. In flQuur 6.4. zijn de twee functies van hel 
samenwer1<.ingscontract weergegeven: 

BasiS van vertrouwen 
Contracten hebben allereerst een belangrijke functie bij hel veffilerilen van vertrouwen 
tussen partijen; dit wil zeggen dat er OIl een basis van vertrouwen ligt die door het 
samenwer1<.ingsoonlract bevesligd en verhelderd word! [Fukuyama, !995]. De partijen 
hebben vertrouwen dat de samenwer1<.i~ een vruchtbaar en winslgevend product oplevert. 
Een belangrijk onderdeel van de samenwer1<.ingsovereenkomst is de verde/ing van de 
zeooenschap, en dus de male van invloed die de partijen kunnen uitoefenen op de 
besluilvorming. In een evenwichlige samenwer1<.ing is de zeggenschap good verdeeld; beida 
partijen vertrouwen de andere partij een bepaalde mate van zeggenschap loe. De bereidheid 
101 hel dragen van de risico's en verantwoordelijkheid die deze zeggenschap mel zich 
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meehrengt is een teken van vertrouwen in eigen kunnen en in elkaar. 
zekemeid beheefl?baarheid en kwal-teitsOOrging mee voor r 

V!lrfrouwltnscuituuf 

Basis van wantrouwen 

HeC OOI,IIKt it een 
!eken Vlin wanuo.-n 

Angstcuiluur 

Als he! contract eerder wordt getellend dan dal men in feite elkaar vertrouwt, heeft het 
contract de functie om de relatie te beheersen_ Het contract wordt gebnJikt om datgene vasl 
te leggen waar men de ander niet op durft te vertrouwen. Het contract wordt als 
dwangmiddel gebruikt en in de relalie tater als dreigmiddel ingezet Deze contracten zijn het 
tOOf1beeld van een angstcultuur en ziJn opgesteld op basis van wantrouwen [Veen, 2009: 
Malhorta, 2009]. 
Contracten die Ie rlglde Iijn opgesleld of de verkeerde slgnalen afgeven, kunnen afbreuk 
doen aan het onderllnge vertrouwen van de betrokken partijen. VO()( verlrouwen is hel 
noodzakelijk dat partners elkaar kunnen zien als ethisch en goede intenties hebbend, 
overoede!ajlleerde contracten die etke interaelie codificeren, ondermijnen het vertrouwen 
doordat ze sponlane uilingen van goede Intentles ullsluiten [Malhorta, 2oo9]. Daarnaast 
wOfdt vaak geprobeerd om contracten 'alomvattend' Ie maken en vervolgens kan het 
voorkomen dal he! ":::~::;,omstandigheden verandaren. 

~ hebben, projectontwikkelingen 
zijn Ingewlkkelde i vermogen. De zorgmarkt is 
ontransparant en langer dan een half Jaar vocrui! kljken Is lastig. Oil vraagl om een bepaalde 
flexibllitelt in hel conlracl dat Inspelen op markicondltles toestaat. 

Een vergelijklng kan worden getrokken met het te gedetailleerd vastleggen van ieder 
onderdeel in het PvE en het bestek door de zorgpartlj . m slull aUe innovalle uH van de 
markipartljen en de toegevoegde waarde wordt hierdoor beperkt. De capacrtell veer 
innovalie zal loenemen als een een zorgorganlsatie bereid is deze diversiteit toe te 
vertrouwen, of gezamenlijk input geeft, aan partijen bullen de elgen sector [Eiffel, 2007]_ Oil 
principe Is ook vice versa van toepasslng. Door als vastgoedpartij alles uH handen Ie willen 
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nemen van de zorgpartij, ken belarlgrijke expertise misgelopen worden die bij kan dragen tot 
het produceren van eell goed eindresuHaat. 

6.4.3. Vertrouwen als grondslag voor een marktgerlcht samenwerklngsproces 

Bij samenwerlcingen tussen ontwikkelaars en zorgpartijen heb je Ie maken met verschillende 
organisaties met verschillende cuHuren. Samenwer1<.ing komi u~eindelijk naar Yoren doord!il 
men elkasr nodig heeft om het gewenste resultaal Ie bereiken. De kunst binnen deze 
samenwerking is juisl de verschillen Ie onder1<.ennen en Ie benutten om op grond hiervan een 
vertrouwensbasis op Ie bouwen [Groot & Roelofswaard, 2010]. Bij samenwerkil1gen tussen 
partijen met een contraslerende core-business is het noodzakelijk dal het gezamenlijke 
belang boven de eigenbelangen uitstijgl. De verschillen tussen groepsledel'\ moeten 
verdragen kunnen worden en niet eenvoudig toegedeeld worden aan een goede of een 
slechte kant. Authenciteit van beide partijen speett een grote rot in het opbouwen van een 
vertrouwensband. tedere vertrouwensband is daamaast gebaseerd op .. 
ledere deskundige partij prikt zo door een opgehouden far;ade 
Controle en vertrouwen gaan in de meeste sijuaNes niet wordt 
moostal gezien als een basis van wantrouwen. Verder complex 
on\Wikkeling- en samenwer1o;ingsproces lastig om overal controle op houden, een basis 
van vertrouwen is dan noodzakelijk. Controle moet ingebouwd worden in de vorm van 
toetsingsmomenten. Deze moeten door beide partijen samen worden vastgesteld. Een goed 
voorbeeld voor een toetsinqsmoment is de controle op marldconform~eij van de bouwkoslen 
aan het einde van de haalbaarheidsfase. Door het aanbieden van deze controle aan de 
zorgpartij wordt transparamie en openheid gecreeerd en kan aile twijfel over winstbejag in de 
bouwkosten weggenomen worden. Dit is typisch een voorbeeid van het belang van de ander 
boven je eigen belang te stellen. 

Vertrouwen kan groeien 
Een goede eigenschap van vertrouwen is dat het kan groeien gedurende de tijd gebaseerd 
op aelie en reactie. He! krijgen van vertrouwen is een langdurig proces waar eNaringen wet 
elkllllr be/even een groot onderdeel van is [Fukuyama, 1995: Jacobs, 2004]. Investeren in 
vertrouwen is lijdrovend, maar levert uijeindelijk ook veel op. Daartegenover staal dat 
vertrouwen zeer eenvoudig is kwijt te raken. Een enkele aelie uit eigenbelang die niet 
aansluij op hel gemeenschappelijk doel kiln al genoeg zijn voor wrijving te creeren die 
vefVolgens bijna niet meer weg te nemen is. 

6.5. People management 

Een samenwerking aangaan met een partij die een hele ar'ldera cu ltuur heefl dan Je aigan is 
een ingewikkeld proces. Op basis van de juiste 'people skills' kun je toch een heel eind 
komen. Drt begin! al bij het hebben van de 'juis!e hoevee!heid wit" om samen te werken en 
daarbij nie! ieder woord te spiegelen aan de eigen vooroordelen [Bremekamp et. ai, 2009). 
De partijen moetan elkaar een kans gaven om daadwerkel ijk aan toegevoegde waarde Ie 
zijn. Begrip voor elkaars belangen speelt hierbij een grote rol. Men moet rekening houden 
dat de overstaande partij 'nieuw is binnen he! speelveld van ofwal de familiaire zorgcuHuur 
ofwel de marktcuttuur. De benadering van beide partijen speelt een grote rol in he! !eggen 
van een basis voor een duurzame samenwer1<.ing. 

6.5.1. De benadering 

Het grote verschil in samenwerkingen tussen twee 
commerciele partijen en samenwerkingen zoals die in dit 
or'lderzoek zijn besproken, is de benadering van de 
partijen [Fukuyama. 1995]. De marldcultuur staat haaks op 
de belangrijke waarden van zorgprofessionals. Voor 
sommige zorgprofessionals is hel lastig om deze 

' Mijo Iooprondjes kO!lten geen 
Hjd. maar leveren tijd op." [Ids 
Jousma, manager zfekenhuis 

de Sionsbefg] 

persoonlijke waarden te moeten rijmen met zakel ijk werken. De verschillende culturen 
zorgen voor een bepaalde beeldvorming van elkaar. De benadering van de mar1dpartij moet 
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gerici1t zijn op het oplossen van het huisvestingsvraagstuk van de zorgpartij; de gedachte 
hierachler moel altijd probleemoplossend zijn en niet gerichl zijn op kosten of rendement. 
Door de verschillen in cu lturen zal de inijiatleffase meer tijd in beslag nemen dan 
bijvoorbeeld bij de onlwikkelint;t van kantoolVastgoed. Hel Ioonl voor beide partijen om te 
invesleren in hel proces en niet meteen Ie sluren op het resullaat. De primaire 'zachle' 
bet10eflen van samenwer1dngspartners vanuit de zoI1l liggen vooral op hel gebied van 
respect, serieus worden en een zinvoHe bijdrage leveren aan he! eindresultaat. 
Daamaast in de zorg op dit moment ook in gang gezet, maar hier 
moe! de hand in bieden. Hel moet een proces worden 
waarbij de j' 101 een goed resu~aat komen. Investeren in de 

noodzakelijk. Dij kost geen rid, maar levert 
een samenwerking wordt aangegaan 

zlJn van toegevoet;tde waarde van elkaar. Binnen ~ 
van de zorgpartij moet worden onderkend dat he! vastgoed gebruikt kan worden 

middel binnen de zorgmarkt. Daarnaast moet binnen de zorgpartij de 
overtuiging aanwezig zijn dat de juiste partner t;tevonden is am hel doel te bereiken. De 
vastgoedwereld moel afstappen van het idee dat de zorgsector aileen verstand heel! van de 
zorg en geen verstand heeft van vastgoed, en vice versa. Het lonen van de juisle 
hoeveelheid wit en het kwetsbaar opslellen is een vereisle bij hel ingaan van een proces. 
Geen enkele partij is atwetend en het is sterk om dit te onderkennen tijdens gesprekken mel 
elkaar. 
Zonder openheid en lransparantie zal 
wanlmuwen Bij een transparant 
niveaus: het hel 

sool gestuurd worden vanuil een basis van 
moel feedback gegeven dUI'Ven worden op 3 

en hel persoonsniveau. Dil betekent dal 
iedereen op il moet zij1 voor de andere partij. Men moet 
dUiven doorvragen en niet stoppen voordat men de vraag achier de vraag heeft ontdekt. 
Aileen op deze manier kan he! wanlmuwen dal leeft in de beginfase weggenomen worden. 
Ais de samenwerking niet echt van de gmnd wil komen dan kan hel helpen de splilsende 
\/isies en het zwart-wit denken Ie onderkennen en Ie lackelen. Dat vergl persoonlijke moed, 
wanl het zal veel weersland opwekken binnen de organisatie [Bremer et aI. , 2008]. Hiema 
kan het een vertrouwensbasis bet;tinnen. 
Vaak eersle kennismaking al duidelijk 01 er een samenwerking in het verschiet 

is: Wie wit zoo/'J een mweilkheic/, Wte niel wiL ZQekt een 
van partijen is belangrijk bij de beslissingen over een 

6.5.2. Verwachtingsmanagement 

Een interessant fenomeen is het ' 
verwachf [Cameron & Quinn, in 
de lal hoger legl en erin gelooft, i i 
van duideliJke velWaci1tingen binnen de 
partij is een onmisbare schakel In een 
eigen van de 

iii i 
tot een cuHuuromslag binnen 
on\wikkelingstraject tussen een 
succesyQllgjderschap. 

en naar dj~,:~~:::: 
ligt binnen het 

naar marktwer'Klng. De 
naar de vastgoedpartij binnen 

Hel succes van het komen 
managen van een succesvol 

zorgpartij is te ver'Klaren door 

Bij elke grootschalige verandering in een organisatie is het verwaci1lingspatroon van de 
betrokkenen crueiaal [Groot & Roelofswaard, 2010). De QWllnislltiecuituu[ is van toepassing 
binnen aile niveaus van de ondememing, hoewel deze niveaus de cultuur vaak heel 
verschiHend elVaren. Bij de betrokken partijen in een samenwerking moet duidelijk zijrl dat 
een project pas echl succesvol is als het aansluit bij de impliciete en expliciele 
velWachtingen van gebruikers, de opdrachtt;tever, de opdrachtnemer en de overige 
stakeholders. Om dille bereiken moel de verwachtingen van de gehele organisatie getoetst 
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worden en mel behulp van leidinggevenden binnen aile geledingen bewust ifl de richting van 
de verandering geleid worden, zonder te manipuleren [Martinbosma.comj. Het be/aog van 
/eiderschap moet nooil onderschat worden. De le idinggevende hebben als het ware 'de 
macht ' om voordelen en nadelen van samenwerkingen uit te dragen an daarmee het gedrag 
van iedereen binnen de organisatie Ie beinvloeden. Het managen van de verwachtingen van 
aile betrokkenen is vetwachlinqsmanaaement, 
Een good proces wordt iflgegaan met het uitspreken van verwachtingen tegenover elkaar. 
De insteek moet uitgaan van mogel ijkheden en kansen, niet van beperkingen en problemen 
[Bremer et al , 2008: Bremekamp et aI. , 2009]. 

6.6. Conelusie 

Te vaak wordt voorbijgegaan aan het leit dat zorgpartijen en commerciele vastgoedpartijen 
zich altijd hebben bewogen in een totaal ander speelveld. Door deze verschi llende 
cultuurgrondslagen worden door beide partijen veel onterechte veronderstellingen gedaan, 
hetgeen kan leiden tot onoverkomel ijke lrietie voordat de daadwerkelijke samenwerking van 
kracht is gegaan. Emotie en persoonlijke beweegredenen spelen een zeer belangrijke rol bij 
samenwerkingsprocessen. Er is aangetoond dat ratione le argumenten van partijen 
ondergeschikt zijn aan zaken zoals vertrouwen, een klik hebben, transparantie, bereidheid, 
reputatie, een prestatle lYillen leveren, wantrouwen, macht etc, De rationele argumenten 
habben slechts een beperkt aandeel in de leitelijke beweegredenen voor de samenwerking. 
Vertrouwen vorml veruit de belangrijkste grondslag voor een samenwerking. Partijen worden 
immers 'gedwoogen' om een deel van hun eigen autonomie ten behoove van de 
samenwerking in te laveren. 

De commerciele vastgoedpartij moet zich beseffen dat de emotionele kant van de 
samenwerking vaak ondergesneeuwd raakt in een proces. Deze partij richt zich voomamelijk 
op de harde kant van het 7S-Model. Als men wi! slagen binnen de zorgsector dan moet men 
zich een andere manier van onderhandelen ergen maken en niet altijd 'het onderste u~ de 
kan wHlen halen'. He! is daarnaast belangrijk dat de zorgpartij wordt bekeken en benaderd 
vanuit de betrokken personen, hun motieven , problemen , belangen en overtuigingen. De 
benadering van de zorgpartij en het uitspreken van verwachtingen vormt ean grote schakel 
in het bereiken van een goedlopende samenwerking. 

Net als de commerciele vastgoedpartijen zed de zorg moeten zoekan naar samenwerkingen 
die het best aansluiten op de te behalen doelstelling. Alvorens cleze zoetctocht kan worden 
ingezet, moe! de zorginslellirlg eerst de eigan organisatie doorlichten en anatyseren 01 de 
inteme cultuuromslag naar mark\werking al voldoende overbrugd is. Uit de praktijkstudie 
komt naar voren dat organisaties die een duidelijk beeld hebben van wat ze wi llen, wat ze 
verwachten en onder welke voorwaarden, beter een samanwerking vorm kunnen geven dan 
partijen die hier niet voldoende aandacht aan besteed hebben. Daamaast moet de zorgpartij 
openstaan voor het uit handen geven van bepaalde elementen die tot op heden altijd tot de 
eigen weruaamheden worden beschouwd. De belangrijkste (kritische) zachte 
procesfactoren zijn hieronder weergegeven: 
lobel 6.2: Zachte proceofactonon bln".n M pm. nwo<Iclng 

Zachte (krillschlll roceslaetoren 
Hood rekenirlg met de harde en zachte kanten van df! samenwerking: zacht op de mens s!lJ(f!n en 
hard OIl net resultaat 
Bewustzijn van culloorverschillan 
Bereldheid om la investeren in he! proces. nie! in net product 
Hflt spreken van dazallda taaI 
He! kun[le[l vcrm!}even van een transparan! proces 
8ereld zijn om vertrouwen Ie geven: net crei!ren van een vertrou'Wflnsbasis 
Zor~keooii moel III!nwezlg 7ijn binnen aile dlrecte contactpersonfm 

De benlildering moe! vanuil he! betang van de zorgpartij worden vormgegeven 
De focu~ moot liggen op het gezarneotijkbelana:stim~ het eame!1 w&rken naN een fef,Oltaat 
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Hoofdstuk 7: Casestudy's 

In dit heofdstuk komen 2 verschiHen casestudy's aan de orde ter ondersteuning van de 
betrouwbaarheid en validiteit van he! onderzoek. Beide cases dienen als aanvulling veor het 
procesmodel en daamaast als toetsingsmiddel van de geschetste verwachtingen binnen het 
literatuur1<.ader, In Hoofdstuk 5 is reeds ingegaan op de argumenten die hebben geieid tot de 
keuze veor deze 2 casestudy's. In paragraaf 7.1. wordt dieper ingegaan op de 
samenwer1<.ing in he! vastgoedontwiKkelingsproces tussen Hur1<.s vastgoedontwikkeling en de 
zorggroep Rivas, De samenwerking tussen Wonen Limburg en RADAR staat centraal in 
paragraaf 7.2. Tot slot wordt de conclusie weergegeven in de laatste paragraaf. 
Vanwege de nag Iopende procedures zijn de partijen anoniem verwerkt 

T_7.3: ~"'_ c_tudy'. 

Hurks v •• tgoedontwikkeling 
Steflln de RUIj"'r, OnIw11<l<alaar 
Rid<: v.n Heumen; Dtrecleur 

Rivas 

7.1. Samenwerking Hurke vastgoedontwikkeling en Rivas 

Binnen deze casestudy is er sprake van een samenwerking tussen de commerciele 
vastgoedparlij Hurks vastgoedontwikkeling en de zorgpartij Rivas. Veor het goed beschrijven 
van de samenwerking wordt ingezoomd op het project '7" Bastion'. Dil project vormt 
zodoende de rode draad binnen de beschrijving van de samenwer1<.ing, Allereen;;t worden de 
achtergronden van beide partijen besproken. 

Hurks vaslgoedontwikkelmg. 
De partij is onderdeel van de Hurks Groep bestaande u~ 15 bedrijven, allemaal gerelateerd 
aan een specifiek terrein binnen de bouwsector [Hur1<.s.nl]. Hur1<.s vastgoedontwikkeling kan 
op deze manier over de directe kennis van de andere bedrijven binnen Hurks groep 
beschikken. De vastgoedontwikkelingstak is gespecialiseerd in het vormgeven van het 
ontwikkelingsproces en gaat projecten aan op basis van risicodragendheid , 

Zorggroep Rivas' 
Rivas is actief binnen vrijwel elke sector in de zorg en verieent deze zorg in Zuid·Holiand, 
Neord-Brabant, Gelderland en Utrecht [Rivas.nl]. Rivas bekostigt haar nieuwbouwplannen 
zelf, heefl veel zorgvastgoed op de aigen balans staan en hood! vast aan de grondposities 
(van Wijhe, 2011). Men heeft binnen de organisatie al een goede omslag gemaakt richting 
de nieuwe mar1ctwerking, zowel op zorg- als op vastgoedgebied. 
Rivas wilt in de basis alles zelf in ontwikkeling nemen, Echter, men wil zich profileren als een 
zorgpartij, dus de primaire focus ligt bij he! leveren van zorg. Rivas wilt d~ doen op haar 
manier en ziet een grote ondersteunende rol hierin veor vastgoed. Men heen een beperkie 
capac~eit op vastgoedgebied binnen de organisatie. Wanneer men nlet aile projecten zelf 
kan ontwiKkelen, dan worden samenwerkingen aangegaan met vastgoedpartijen zoals 
ontwikkelaars, en wooingcorporaties. Rivas is als zorgpartij met professionele 
vastgoedkennis ervan overluigd dat in de beginfase van het proces de meeste meerwaarde 
gecreeerd kan worden, hier wordt op ingespeeld door de vastgoedpartijen in de beginfase te 
selecteren. Op deze manier probeert men meerwerk door omissies en tegenstrijdigheden in 
het bestek uit te sluiten. 
Op basis van de zorgvisie werkt men met het Planetree concept [planetree.n l]; men wilt de 
mensen zolang mogelijk in de eigen woning kunnen laten wonen. Op basis van de zorgvisie 
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ontwikkelt Rives geen woningen kleiner dan 65m', ook met hel oog op de alternalleve 
aanwendbaarheid. 

7.1.1, Case omschrljvlng; 7· Bastion in Gorinchem 

Het gebied van het 7" Bastion is gelegen aan de rand van de hisloriscl1e binnenstad in hel 
zUlden van Gorinchem. Hel plan ligt vlakbij de haven en heeft een vrij uitzichl over de 
Merwede, de Oalempoort, molen 'De Hoop' en slot Loevestein aan de over1<ant van de 
Merwede Oit is meleen een van de grote kwalileilen van het plan. Het 7· BaslKln beslaat uil 
52 appartementen (24 huurappartementen en 28 koopappartementen) verdeeld over vijf 
gebouwen. 4 bastionwoningen en 2 kleinschalige commerciele ruimies (van Wijhe, 2011; van 
Heumen, 2011 ; de Ruijter, 2011), De 24 huurappartementen worden door Rivas afgenomen 
en vervolgens verhuun:L Voor deze woningen is een zorgindicalle verplicht voor de bewoner. 
Rivas heeft een zorgsteunpunt gecreeerd in een van de huurwoningen, van waaruit de zorg 
aan de bewonerll wordt geleverd [7ebaslion.nl]. De 28 koopappartementen zijrl daamaasl 
001< zodanig ontworpen, dal men in een later sladium binnen daze woningen de zorg kan 
leveren. De woningen bevinden zich vrijwel allemaal in een hoger segment (vanaf €223.ooo 
v.o.n. tot boven £1 m~joen v.o,n.). De zorg wordt betaald uit het AWBZ pakkel, maar er is 
sprake van een NHc+ pakket waarbij men een eigen bijdrage van de bewoners ve rl angt op 
hel gebied van huisvesting. Wanneer men meer zorg wil dan vanuit de AWBZ verteend kan 
worden dan is d~ mogelijk, maar dan moet men hier ook extra voor betalen (van Wijhe. 
2011 ). 

Fig ...... 7.1 : OWrz!ehtsfoto r SUllon to _hem IBrofi: ffur l<s vo.tlJ<»doolwlkkoi lng] 

7.1.2. Korte procesbeschrijving 

Rivas is de oorspronkehjke grondeigenaar van de Iocatie Sinds hel begin van de 21 · eeuw 
ligt er al een plan voor daze Iocatie (de Ruijter, 2011 ). Het oorspronkelijke plan kwam door 
verscheidene redenen niel van de grond. In 2008 heeft RIVAS, via Marga Bekker, Hurks 
vaslgoedontwikkeling gecontacteerd. Vervo1Qens is de visfe op hel plan gepresenteerd. Er is 
een relatiet korte selectiemethode door1open en na 5 maanden is de 
samenwer1dngsovereenkomst gelekend, 
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Na hellekenen van d!! over!!enkomsl is he! gehele Iraject doorlopen aen de hand van hel 
'standaard' ontwikkelingsproces. Rivas brengl hierbij aileen de grond in en Hul1<s neeml de 
lotale ontwikkeling en realisalie op zich. In November 2010 is de slart vel1<oop afgekondigd 
en de slart bouw is voor mei 2011 gepland. 

7. t.3. Succesfactoren en aandachtspunten van de samanwerking 

SU(;cesfactor: Bereid zijn om vertrouwen te geven; het creiJren van een vertrouwensbesis 
In de begirlfase van hel project is heel erg gewel1<l aan de opbouw van een 
vertrouwensband. Het feil dal zoveel vaslgoedpartijen zich stuk hadden gebeten op deze 
locatle. zorgde voor een open houding van beide partijen. Men wist dat hel lastig ging 
worden om het project haalbaar te maken en beide partijen hebben om die reden de juisle 
hoeveelheid 'wiI' geloond die nodig was om de vertrOliwensbasis Ie cre@ren {de Ruijter, 
2011 : van Wijhe, 2011}. Voordal hel contract werd geiekend heeft men duidelijk 
gelnvesleerd in elkaar en in hel proces. Door deze voorloopperiode heeft men inzicht 
gekregen in de mensen met wie samengewerkt zoo worden gedurende hel 
ontwikkelingsproces. Er ontstond al snel een klik tussen de mensen waardoor de zorgpartij 
bereid was am op basis van vertrouwen de regie over hel vastgoedproces in handen van 
Hurks Ie leggen {van Wijhe, 2011}. Beide partijen hebben kritisch gekeken naar hun eigen 
bedrijfsvoering en wislen waar hun kracht ~g. Op deze manier konden beide partijen zich 
concentreren op hun core-business; de vastgoedparlij koo zich toeleggen op he! 
vastgoedontwikkelingsproces en de zorgpartij op hel vormgeven van de zorgelementen 
binnen het project. 

SlJccesfado(" He! tonen van ris/CobereKihe/d 
Hurks vaslgoedontwikkeling Ioopl binnen drt project risico over zowel de ontwikkeling, de 
real isalie en de vel1<oop van de wooingen Hierdoor was men ook in slaal om voldoende 
invloed uil Ie oefenen op het proces. De bereidheid om r!sico Ie dragen over deze elemenlen 
word! door beide partijen gezien als een voorwaarde voor de goede totslandkoming van hel 
project. 

SllCC8sfactor: De onlwlkkelaar stell zich op als een partner; de zorgperlij is op zoek naar aen 
partner 
Door Rivas wordt een partner gezien als een partij die ziehzelf conlinu alvraag\: waarvoor 
doe ik het en voor wie doe ik het? (van Wijhe. 2011) Hel 7" Bastion is onlwikkeld op een 
locatie mel enorm vee! randvoorwaarden: de Unie van Wate~chappen. de gemeente 
Gorinehem, de provineie en de CSZ slelden elk ve~cheidene eisen aan de OI1lwikkeling van 
de localies O.a. met betrekking 101 het besehermde molengebied, welstand en de 
waarborg ing van hel slrikte bestemmingsplan. HUfi(s heeft zieh bij deze ootwikkeling echl 
een partner geloond door preactief te reageren en al deze complexe elementen al in een 
vroeg sladium Ie lackelen mel behulp van good risieomanagemenl {van Wijhe, 2011}. 

SlJCCesfactor: Pro!essioneel opdrachtgavarschap: De aanwezigheid van vestgoedkennis bij 
de zorgpartij 
Rivas kan omschreven worden als een professionele opdrachlgever met vaslgoedkennis {de 
Ruijter, 2011 ; van Heumen, 2011}. Deze vaslgoodkennis heeft eIVoor gezorgd dal men ill 
een vroeg sladium wisl wie de toekomstige afnemers waren. Daamaast was hel mogelijk om 
openl ijk Ie praten over diverse vaslgoedelemenlen zoals hel winstpercenlage. de risico's en 
de verdeling van veranlwoordelijkheden met betrekking tot deze risico's. Deze elemenlen 
zijn aan de voorkant van hel proces allemaal vastgeklikt , waardoor de verdere invul ling van 
het proces soopeler veriiep (de Ruijler, 2011 : van Wijhe, 2011 ). Gedurende hel proces kOO 
Rivas haar vastgoedkennis aanspreken om over de sChouder van Hurks mee Ie kijken om de 
lekeningen Ie beoordelen. 
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Succesfactor: Hal vormgeven van ean transparent proces 
Door de vertrouwensbasis die onder het project lag en de professionaliteit op 
vastgoedgebied was Rivas snel bereid om de regie van het project u~ handen te geven. De 
verantwoordelijkheid over de adviseurs en archHecten is doorgesct1oven naar Hurks, 
waardoor het proces over het vastgoedgedeeHe good vorm kon worden gegeven (de Ruijter, 
2011 ; van Wijhe, 2011). Men hoefde njet voor elk element terug te koppelen naar Rivas. 
maar was zel! verantwoordelijk. 
De transparantie komt ook terug in de hooding van de personen en in het vrijgeven en 
inzichtelijk maken van aile kosten. Wanneer men vragen had dan waren beide partijen a~ijd 
bereid opheldering te geven. 

S(1CCesfactcx: Het opzetten ven e-en sl(JItenoo businessCaS8lfinancieel ondememingsp/an 
Opvallend is dal de businesscase vrijwel geheel is opgezet door Rivas (de Ruijter, 2011). De 
kennis voor het sluitend maken van de businesscase was aanwezig bij de zorgpartij, wat 
ervoor gezorgd heefl dat de zorgpartij in dit project zowel de zorgexploitatie als de 
vastgoedexpioitaUe heefI toegevoegd aan de businesscase 

SucGesfactor: Inteme bouwer biedl garen/ie 
Binnen deze casus is het een succesfactor dal het bouwbedrijf van de Hurks bij hel project 
belrokken is. Deze bouwer is onderdeel van de solvabele Hurks Groep en zodoende een 
garanlie voor de daadwerl<:elijke realisalie van hel plan. Daamaasl kan de bouwer al birmen 
de eerste gesprekken erbij gehaald worden, zodat de vastgestelde kwalileit binnen hel PvE 
en beslek gewaarborgd is (de Ruijter, 2011 ; van Wijhe, 2011). 

Aendechlspunt: Onduidelijkheid vanuit de ovem8ld 
De onduidelijkheid over de Iransitiefase bij de overheidsinstanlies kan ertoe leklen del 
beslissingen vaak langer op zieh lalen wachlen dan gewensl (de Ruijler, 2011; van Wijhe, 
2011). Zo fs bij dil project oak enige weken vertraging opgetreden omdal men moesl 
wachten op goedkeuring van het College Sanering Zorg. Deze insianlie controleert of Hurks 
en Rivas een marktconforme prijs hebben afgesklten voor de verkoop binnen het project en 
dat er geen sprake is van vriendjespol~iek. Oaamaast controieert he! CSZ of aile inkomslen 
voor Rivas mel betrekking lot het 7" Bastion weer direct terugvloeien naar de zorg. Het is 
noodzaak om de tijdsperiode van ovemeidsbeslissingen good in te schatten en hier proac!ief 
op Ie kunnen inzetten, 

Aaooachtspunt. Hat waartJorgen van flexibilfteit in hat ontwikkelingsproces 
Vanurt de vastgoedpartij was er soms sprake van een te grote procesgeori!!nteerdheid (van 
Heumen, 2011). Zorgpartijen zijn gewend nogal eens wat te veranderen gedurende hel 
ontwikkelingsproces. In plaats van hier flexibel mee om Ie gaan, werd door de vastgoedpartij 
soms direct naar het vastgoedontwikkelingsproces leruggegrepen VOOf houvasl. Een 
vastgoedpartij is gewend om in !!:en rechle ~jn door Ie wer'Ken naar het eindresultaat. Bij een 
zorgpartij gaat he! proces meer van links naar rechts en weer lerug naar links om uiteindelijk 
bij het beoogde eindresuHaat te komen. Hier moeten beide partiJen een gulden middenweg in 
vinden 

Aandachtspunl· Kennis van de zorg 
Voor he! waarborgen van flexibil~ei! in hel ontwikkelingsproces moet men mee kunnen 
denken met de zorgpartij. Hier is dus kennis van de zorg voor noodzakelijk, De eerste 
neiging van de vastgoedpartij is toch om puur vanuit de bouw Ie kijken en niet vanuil de zorg, 
Door je als vastgoedpartij meer Ie verdiepen in de belangen en in het ontwikkelingstraject 
van zorgpartijen, kan meer begrip op worden gebracht VOOf de werkwijze van de zorgpartij. 

Aandachtspunt: Het gezamen/ijk belang gaal boven het eigen belang 
Rivas werkt vanuit een woningopzet die wanneer nodig geschikt kan worden gemaakt voor 
bewoners met de zwaarsle zorgbehoefte (van Wijhe, 2011). Oil is ~jvoorbeeld terug Ie 
vinden in gangbreedies, de in<leHng van he! appartement (hoofdslaapkamer moet goad 
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bereikbaar zijn vanu~ de voordelS, de badkamer moet in directe verbinc:ling staan met de 
hoofdslaapkamer en de grote hal), diktes en opvulling van de badkamerwanden, de plaats 
van de douchekraan etc. Omdat Rivas op den duur velWachl ook zorg Ie gaan leveren 
binnen de koopwoningen, wikle men dal deze woningopzet ook hier gewaarborgd werd door 
Hurks, Deze woningen moeten dan zonder dure aanpassingen gced bewoonbaar worden 
gemaakt yoor mensen mel een zorginc:licatie. Hurh neeml echter deze woningen af en 
vei1<oopl deze aan gebniikers die op dil moment in hun leven niks mel zorg te maken willen 
hebben De wens van de klant is dan heilig voor Hurh. Sinnen dil onc:lerwerp was er sprake 
van een conflicterend belang. Hui1<s wil de woning samen mel de klant onlwerpen en heeft 
hier recht loe omdat Hui1<s garant slaal voor de verkoop van de woningen. Hel belang van 
de zorgpartij is echter dat er voorzorgsmaatregelen mel betrekking tot zorg in de woning 
velWei1<1 worden, Het is noodzakelijk in deze s~uatie dal men hel gezamenlijk belang boven 
hel eigen belang blijft slellen 

7.2. Samenwerking Wonen Limburg en RADAR 

Sinnen deze casesludy is er sprake van een samenwerking lussen de woningoorporalie 
Wonen Limburg en de zorgpartij RADAR. Wonen Limburg treedt bij een aantal projecten van 
RADAR op als ontwikkelaar en belegger. De basis voor de samenwerXing lussen beide 
partijen is gelegd in het project Meezenbroek, dit project wordl als u~gangspunl genomen 
voor deze paragraaf, Omdat de samenwerXing van Wonen Limburg en RADAR op het 
moment meer projecten omval, zullen oak vanu~ andere projecten elemenlen worden 
meegenomen. Allereerst worden de achtergronden van beide partijen besproken. 

Wonen Limburg 
De woningCO!pOfalie Wonen Limburg heeft 6 vestigingen verspreid over heel Lim~, 
waarvan Wonen Limburg in Heerlen er llt'm is [wonenlimburg.nl]. De woningcorporatie is 
vrijwel altijd risicodragend over de ontwikkeling en de exploilatie (inclusief onderhoud, 
beheer en andere exploilalielaslen) van hel vastgoed. Daamaast heeft Wonen Limburg de 
mogelijkheid om op te treden als belegger. De zorgpartij draagl binnen een samenwerXing 
hel risico over de zorgexploitatie (Notten, 2011). De samenwei1<ing mel zorgpartijen is door 
de gezamenlijke maatschappelijke belangen gced vorm Ie geven. Ais woningcorporatie moet 
men oOk huisvesting bieden aan zorgbehoevenden binnen de kwelsbare groepen. Hierdoor 
kunnen projecten met zorgpartijen gerealiseerd worden op basis van een laag rendement. 

RADAR 
De zorgpartij verieent zorg in zowel de extra- als de intramurale sector [radar.org]. Het 
werXgebied van de zorginstelling bestaal uit Maastricht, Heuvelland en ParXslad. Met lokale 
parlijen binnen dit werXgebied ontstaan ook de meeste samenwerkingsverbanden, Het 
groolste gedeelte van deze samenwerXingspartners mag zich rekenen tot de gfoep 
woningcorporaties, De core-business van RADAR is het verlenen van zorg en met het 
ontwikkelen van vaslgoed. De zorgpartij heeft de afgelopen jaren kritiscl1 gekeken naar de 
eigen bedrijfsvoering en is tot conclusie gekomen dat men hel ontwikkelen van vastgoed wit 
uilbesteden, het liefst aan partijen met wie al een vertrouwensband is opgezet (Braun, 2011). 
RADAR is bezig om een interne professionaliseringsslag Ie maken op het gebied van 
vastgoed. In januari 2011 is het strategiscl1 huisvestingsbeleid a~erond (Braun, 2011). De 
gehele portefeuille is in kaart gebracht wat tol gevolg heeft dat RADAR kennis heefl over de 
pluspunten, de minpunten, de fisico's en de kansen die de vastgoedportefeuille herbergl. Dit 
huisvestingsbeleid stell duidalijka kadars waarbinnan RADAR op vastgoedniveau kan 
handelen De huidige portefeuille omvat 270 zorgadressen met maximaal 40 cli!!nten per 
adres (Braun, 2011). De organisalia haafl een huur - eigendom vemouding van 1:1 en 
prefereert bij nieuwbouw huur boven koop. Het huren gebeurt voornamelijk met behulp van 
aen sala & leaseback constn;ciia (§ 3.5.1.) 
De volgende stap die RADAR wi! nemen in haar professionaliseringsslag is hal opniauw 
afstemmen van het huisveslingsbeleid op de zorgvisie. Hiema kunnen pas stappen gemaakt 
worden op basis van exploitaijagaricht ontwikkalan (Braun, 2011). 
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7.2.1. Case omschrijving: Meezenbroek in Heerlen 

Hel project ligl op da locatie aan de Meezenbroekerweg 12. 14. 16. 18 Ie Heerlen. Het 
betref! een door Wonen Limburg verworven huizenstrook van een aantal intem verbonden 
eengazinswoningan eigandom van de sl ichting RADAR (Notten. 2011). De locatie beYindt 
zich op loopafstand van het centrum van Haerlen. het station en de belangrijkste 
voorzieningan. De clienten van stichting RADAR zijn vanwege het niet 
voldoen van het bestaande pand aan de geldende eisen gehemuisvest op andere locaties 
totdat de nieuwbouw is gereal iseerd. 

Figuur T.2: Indruk y on <10 co .. MH zonb",ok to H .. ~on 18'0<1: Woo.., limburg] 

7.2.2. Korte procesbeschrlJvlng 

In 2004 is door Wonen Limburg en RADAR een directiebesluH getekend. In 2011 staat de 
sloop van de beslaande boow gepland, Na de sloop van het beslaande pand wordt een 
zorgwoningencomplex gerealiseerd bestaande uit!wee groepswoningen en zes zelfstandige 
appartementen die door Wonen Limburg in belegging worden genomen en vervolgens terug 
worden verlluurd aan de stichting RADAR (Notten, 2011). Bij dit plan is de beoogde 
doelgroep het (her)huisvesten van clii!nten met een verstandelijke beparking van de stichting 
RADAR Het plan past u~stekend bij de geformuleerde visie van Wonen Limburg voor het 
binnenstedelijk gebied van Parl<slad. Samen met Radar is het plan tot stand 
gekomen op basis van he! opgestelde Programma van Eisen dat gedurende het ontwikke l
traject is opgesteld en de in het directiebesluit gemaakte afspraken over de huurprijs zonder 
demarcatielijst. Oil project is hel eersle project dat RADAR en Wanen Limburg in 
samenwerking zijn aangegaan. 

7.2.3. Succesfactoren en aandachtspunten van de samenwerking 

SuccesfactQ('; Mllrktwarlung .. Noodzallk; de profesS/OIla/iseringssJag rlchting marldwerking 
Binnen de eerste jaren van de samenwerking lag er geen duidelijk PvE aan de basis van het 
project, Gedurende het project heeft RADAR een proressional iseringsslag gemaakl op het 
gebied van vaslgoed en heeft men in samenwerking met Wanen Limburg een duidel ijk PvE 
inclusief demarcatielijst voar de bestaande doelgroep opgesteld. Door het maken van deze 
inhaalslag op vastgoedgebied verloopt de samenwerking tegenwoordig veel voorspoediger 
(Braun. 2011 ; Notten, 2011). Er ligt namelijk een basis waar beide partijen op kunnen 
terugvallen. RADAR is op dit moment bezig om voor ledere doelgroep (Autisme, V&V, 
gedragsmoeiliJken. Duder & Kind) een apart PvE op te stellen en dit PvE intern te toelsen. 
De technische eisen van de PvE's zijn opgesteld met behulp van een externe 
bouwlechnlsche partij . Met behulp van de interne tools ing creeert rnen draagvlak binnen de 
zorgpartij. Parallel aan de ontwikkeling van de PvE's is RADAR bezig een goode 
demarcalielijsl op te zetten (Braun, 2011), zodat men voar de toekomst in staat is aan de 
voorkant van het proces zoveel mogelijk onduidelijkheden weg te nernen. 
Doordat RADAR tijdens de samenwerking na is gaan denken over hel matchen van het 
dynamische karakter van de zorg met hel stalische karakter van het vastgoed, heeft men 
steeds meer input kunnen geven aan het vastgoedgedeaHe. Wonen Limburg heeft zich 
tegelijkertijd verdiepl ill kennls van de zorg en heeft RADAR gefaci l ~eerd bij de 
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professionaliseringsslag op he! gebied van vastgoed. Op deze marlier werilen beide partijen 
toe naar het creeren van de ideale uitgangspositie voor samenwerkingen binnen de zorg 

Succesfactor. Het vormgeven van een transparant proces 
Transparantie en openheid zijn een absolute succesfactor binnen een goedlopende 
samenwerking (Braun, 2011; Notten, 2011 ; Houben. 2011). VanuH de woningcorporatie is 
altijd heel open met de zorgpartij gecommuniceerd. In het verleden is echter onvoldoende 
aandacht geweest voor bijvoorbeeld het opstellen van een demarcatieHjst. Met het 
onlwikkelen van een demarcatie~jst fs een eerste stap gezet om oak de inhoud van de 
huurprijs transparant vorm te geven. Een demarcatielijst verschaft belde partijen inzicht in 
welke vastgoedelemenlen onder de huur worden verstaan en welke niet. Door binnen de 
initiatief- en definitiefase openlijk te discussi!ren over deze ~jst komt men tijdens de 
oplevering niel voor onverwachle knelpunlen Ie slaan. 
Enerzijds z~ de transparantie in de houding van de partij , anderzijds in het inzichtelijk maken 
van aile koslen en beslissingen (Nollen. 2011). Binnen hel vormgeven van een lransparanl 
proces is open communicatie de beslissende factor. Beide partijen zijn proactief naar elkaar 
toe en houden elkaar continu op de hoogte. Op deze manier blijft de vertrouwensbasis in 
sland. 

Succesfactor. Optreden a/s belegger 
RADAR was voor hel project van Meezenbroek op zoek naar een belegger (Braun, 201 1). 
Als woningcorporatie was men in de mogelijkheid om gehoor te geven aan drt verzoek door 
het vaslgoed in eigendom Ie nemen. RADAR prefereert zaken Ie doen met een 
woningcorporatie boven de samenwerking met een ontwikkelaar wanneer men het vastgoed 
niel in eigendom wil nemen. Als een onlwikkelaar bij hel proces is belrokken dan wordl 
meeslal loch een belegger gezochl in de vorm van een woningcorporatie. De ontwikllelaar 
zorgt dan vaak aileen maar voar ruis tussen de opdrachtgever en de afnemer (Braun, 2011 ; 
Notlen. 2011 ). 

Succesfactor: Het good vonngeven van de benadering gedurende het proces: 1 
aanspreekpunt 
Vanuil de woningcorporatie is ervoor gekozen om gedurende hel Irajecl vaste 
aanspreekpunten aan te wijzen waar RADAR terecht kan met al haar vragen. Door te 
werken mel deze vasle aanspreekpunlen worden de ~jnen kort gehouden en wordl 
vool1o;omen dal er ruis op de lijn ontstaat (Notten, 2011 ; Braun, 2011 ). De boodschap komt 
altijd goed over en het systeem creeert duidelijkheid en helderheid voor iedereen. Doordal 
men vanuit de zorgpartij steeds met dezelfde personen moel wel1o;en, ontwikkeld men een 
vertrouwensband. Het is wei noodzakelijk dat het klikt tussen de contactpersonen en de 
mensen bij de zorgpartij. Hel aanspreekpunl binnen de woningcorporalie brengl daarnaast 
oak aile informatie over op de zorgpartij. Vanuil RADAR probeert men de benadering ook op 
deze manier vorm aan te geven (Braun, 2011). Men is slappen aan he! nemen om zoveel 
mogelijk zelf de regie in harlden Ie krijgen, 001<. op bouwtechnisch vlak waar tot nu toe altijd 
een externe partij werd ingeschakeld, en op deze manier een goede gesprekspartner te 
vormen de woningcorporatie. 

SuccesfaclOf: Het tOll6fl van de juisle ho6vee/heid 'wi/' door Ie investeren in hat 
samenwerkmgsproces 
V~~r hel project Ouder & Kirld is door RADAR de volgende vraag gesteid aan verschillende 
partijen (Braun, 2011): Kunnen jullie ons binnen een maand voorzien in vijf woningen die 
moelen voldoen aan de vastgoedeisen voor de verzorging van alleenstaarlde ouders met 
een verstarldelijke handicap die een kirld moelen groolbrengen? Daarnaasl moet de 
mogelijkheid op de locatie aanwezig zijn om dit project van vijf woningen door Ie laten 
groeien lot een project van 20 woningen in de toekornst. Van aile partijen heeft aileen WOllen 
Limburg de juiste hoeveelheid loewijdirlg en 'w~' getoond om RADAR binnen een maand van 
de juisle woningen te voorzien. Dil resulteert nu in hel project Ouder & Kind in Kerkrade. 
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Doordat Wonen Limburg zich als een gcede samenwerkingspartner heeft gedragen is he! 
vertrouwen in elkaar aileen maar toegenomen. 

Succesfactor: Het cre(!)ren van een vertrouwensbasis; hat deJen van ervaringen met elkaar 
Voor het crei!ren van vertrouwen mooten aile mensen op de juiste plaats worden gezet 
binnen het team (Sievers, 2011). Alles valt of staat met vertrouwen birmen een project. Een 
voorwaarde voor het krijgen van vertrouwen in elkaar is dat de projecten waar samen aan is 
gewerkt rendabel zijn en voldoen aan de verwachtingen van beide partijen. 

Aandachtspunt. He! definilJren V8IJ da vasig06dvf81if} 
Een groot probleem in het begin van de samenwerking was dat RADAR niet in staat was om 
de vastgoodvraag duidelijk te definieren (Notten, 2011). RADAR had in 2004 nog geen 
inzicht in de eigen vastgoedportefeuille en men had geen inzicht in de vraag vanu~ de markt 
(Nottan, 2011 ). Naar aanleiding hiervan is men gedurende het samenwerkingsproces aan de 
slag gegaan met het opstellen van een strategisch huisvestingsplan. 

Aandachtspunt: Professioneel opdrachlgeverschap: geen aanwezigheid van vastgoedkennis 
bij de zorgpartij 
In het begin van de samenwer!<:ing lag geen duidelijk PvE ten grondslag aan het project. Het 
ontwerp werd meerdere malen veranderd zonder rekening te houden met de consequenties 
voor het omwikkelingsproces. Samen met de ondeskundigheid op het gebied van vastgoed 
en de onduidelijkheid over de zorgvisie was deze inconsistentie niet bevorderend voor het 
samenwerkingsproces. Beide partijen hebben Ingezien dat dit niet de optimale manier was 
am verder te gaan en hebben gekozen om beide te investeren in een duurzame relatie. Deze 
irwesteringen hebben uiteindelijk tot een zeer goede samenwerking geleid. 

Aandachtspunt: Hel spreken van deze/fda laa/; bewustzijn van de cu/tuurverschillen 
In het begin van de samenwerking werd duidelijk dat de zorg- en vastgoedwereld heel erg 
van elkaar verschillen. Men sprak dezelfde taal niet en was niet goed op de hoagte van 
elkaars kwalite~en en kennis (Notten, 2011). Hierdoor wist men niet good wat men van 
elkaar binnen de samenwerking moost verwachten. ZO heefl het bijvoorbeeld lang geduurd 
voordat er een werkelijke projectplanning voor he! project Meezenbroek aanwezig was. 
Doordat de aanwezigheid van een planning ontbrak, had de zorgpartij geen inzicht in het 
tijdstip wanneer de mensen uit het oude gebouw moosten worden gehaald of zelfs wanneer 
he! gebouw gesloopt werd. Toen de planning opgesteld werd door Wonen Limburg, was niet 
duidel ijk dat de planning was gebaseerd op een besHsmoment in plaats van een werkelijke 
datum (Braun, 2011 ; Notten, 2011). Bij de zorgpartij was men in de veronderstelling dat 
week 1 op de planning daadwerkelijk week 1 op de binnen het kalender belrof. Voor de 
woningoorporatie was duidelijk dat dit stond voar de eerste week; vanaf het beslismoment. Dit 
voorbeeld toont nogmaals aan dat alles duidelijk 'in dezelfde taal' naar elkaar 
gecommuniceerd moet worden, zadat misverstanden k;unnen worden voork;omen. 
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7,3, Conclusia 

Oe casestudy's wijzen uit dat zorgpartijen duidelijke verwachtingen hebben van 
vastgoedpartijen_ De zorgpartijen binnen beide cases zij!1 op zoek naar een partner die 
ondersteuning kan bieden bij aile vraagstukken en die ze daamaast de goode aHoop van een 
project toe kunnen vertrouwen_ ·Wi} verwachten dOlt een samenweriringsparlner zich continu 
atvraagt: waarvoor doe ik het en VOOf wie doe ik het?" (Van Wijhe, Rivas, 20t1). Bij de 
samenwerking lussen Wonen Limburg en Radar komI het volgende naar voren: Wonen 
Limburg h88ft zich OIls asn schta samanwarkingsparlnar gadragsn door OIls aniga parlij dOl 
juiste hoeveelheid 'wi!' te tonen by het zoeken naar een geschikle huisvesting voor het 
projact Quder & Kind" (Braun. RADAR. 2011)_ 
Oe manier waarop de samenwerkingen binnen het vastgoedontwikkelingsproces zijl 
vO!ll1gegeven kenmeri<en zich door bepaalde succesfactoren en bepaalde aandachtspunten 
De volgende punten IIlVeren goode input .. an het beslissingsondersteunend 
procesinstrument: 

He! tonen van riso:oobereidhflid (P) 

PmlesslonMi opdrad1tgeyerlChap: ~ Nn~lgheid Pr""'$$~ opdr,ct\lgever1oChap: Geen 
voo va~oed<.ennis (Z) aanwezilJheid van vastgoedl<ennis (Z) 

He( ~ vormgeven van do! benaderirlg ~reMe Het 51>"'ken """ dez .. 1de taal (Z+P) 
het >,,,xe. (P) 

~ ontwikkel .. r .tek rich <>p "'" &en pertrlef (P) Het gezane". belang gaM boven he! eige-n beloog 
(Z+P) 

He! opzerten van aMI ~u~ande 8 L>ti""" ' CIIse I 
/inancieel orxIernemingOfM,n (Z+P) 
Mar1I:twerting ~ noodzaak: <Ie prole!lSton8liseringsslag Het deflnil!r.., van de va.~""11 (l> 
r~ rl"i¥ktwertlng (z) 

Optreden ,Is beleglJ'" (P) 

~ £re"ren v~n "en ...-ir"'-"'¥eflsbOl&is (Z+P') 

He! \onen van d<o jUs1e hoevflo8iMjd 'wi' door M 
.... e:st...-.n in he( $ameflwer1<ingsproces (P) 

f-Iet yormgey ... v~n NIl Iran..,.,rant P'i"e><:es (Z+P) 

a.wu&lzijn van d<o cuituu!VaC$Chilien (Z+P') 

Het \llaarborgen ""n llexibilite~ in het 
ontwikkelin\lapre><: .. (Z +P) 

Onduidoolijkheid vanuit de """,heid 
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Hoofdstuk 8: Beslissingsondersteunend 
procesinstrument 

Met behulp van een vergelijkende analyse wordt een model ontwlkkeld dat bepaalde 
handvaten geaft vocr de samenwerldng in he! ontwikkelingsproces tussen de commercii!le 
vastgoecipartij en de zorginstelling, In paragraaf 8, 1. wordl dieper ingegaan op de aanwezige 
vraagstukken binnen de zorgmarkl. Vervolgens worden in paragraaf 8.2. de uitgangspunten 
van het procesinstrument besproken. Het daadwerkelijke procesinstrumenl wordt getoand in 
paragraaf 8,3. De uitwerking van de harde procesfactoren en de zachte plOCesfacioren 
komen terug in respectievelijk paragraaf 8.4. en 8.5, De vraagstukken vanu~ de markt en hel 
aansluilende dienstenpakket van vastgoedpartij per transrtiedeetfase komen terog in de 
conclusie wee~egeven in paragraaf 8.8, 

N.B. Er is niet Mn zorgmarkt, niet Mn type zorginstelling, niet een type ontwikkelaar 
Er is een grote diversiteit in zorginsteHingen en ontwikkelaars. De differenliatie besproken in 
de literaluurstudie is ook teruggekomen binnen de praldijkstudie, Enarzijds wordt vanuit de 
zorg door sommige insteNingen al een professionalite~slag gemaald richting de 
marktgerichtheid. Anderzijds betreden enkele commerciele vastgoedpartijen steeds mear het 
veld van Maatschappelijk Verantwoord Ondememen (MVO). Men is zich vaker bewust van 
de cultuurverschillen en probeart de eigen organisatie zo af te stemmen dat de juisle 
voorwaarden worden gecrei!erd om de beste uitgangspositie te vormen. 
om in enkele gevallen de problematiek duidelijk aan de kaak te stellen, en duidelijk 
onderscheid Ie maken, is gekozen voar he! bespreken van de twee u~erslen (zwart vs wil), 
Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het grijze middengebied (Figuur 8,1.). 

Grijze middengebied 

Zorgp...tij: Interne 
zor\ICulluur 

FiguL.O" a.1: Divers~.it in zOI'\Iinsietti"ll"n on va tgo.d""rtijon 

-~--~-+-J 
t 

v utgOedl*tJ b:le"", 
marktcultuur 

8.1. Aanvulling knelpunten vanuit interviews en casestudy's 

De geTnterviewde personan zijn het unaniem eens over het feit dal de marktwerking in de 
zorgmarkt grate kansen biedt in de nabije toekomst. Op dit moment zitten de zorginste llingen 
met een behoarlijk aanlal vraagslukken en problemen te worslelen, hetzij op de karte lermijn, 
hetzij op de langera termijn (figuur 8.2,). Het is aan de vastgoedpartij , naast de zorgpartij, om 
een passend antwoord te verzinnen op de vraagstukken vanuit de zorgmarkt. De partij die 
hel basle kan valdoen aan de verwachtingen van de mat1<t en deze zekerheid kan bieden 
tegen een goode prijsJkwa l ~e~ verhouding, genereert voar zichzelf een zeer goode 
uilgangsposilie. Urtgaande van de trefwoarden in de figuur zou de vastgaedpartij op de lange 
termijn moeten fungeren als een 'full-service ontwikkelaal'. De vragen zijn namelijk niel lerug 
Ie leiden lal ean enkele fase of onderdeel Dinnen he! ontwikkelingsproces: De rei van de 
vastgoedpartij moet alomvattend zijn om Ie voldoon aan het spedrum van vragen uil de 
zorgmarkt en deze zal vanuit de breedste zin van het woord zijn toegevoegde waarde 
mooten laten blijken, De vraag die vervalgens gesleld kan warden is: is dit de rol die de 
ontwikkelaar wil en kan vervullen? En is drt de rol van de ontwikkelaar waar de zorgpartijen 
op dit moment om vragen? 
Veel genoomde kne lpuntenivraagstukken vanurt de zorginstellingen zijn terug te her1eiden tat 
de (financiele) anzeker11eid van de hedendaagse zargmat1<t. Hel oude regime van 
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budgetbekostiging en nacaleulalie bestaat niet meer en de toekomslige tarieven van de 
ZZP's zijn nog niet bekend; men wee! niet hoe de financiering op de korte termijn el1J~ gaat 
zien, laat staan over 10120 jaar. 
Daarnaast speeR de nog relatief korte invoering van het nieuwe beleid een rol. 
Risicomanagement was binnen het oude beleid niet aan de orde net zoals rekening hOliden 
met de wensen van de ioekomstige k1anl op vastgoedgebied, Marktonderzoek lin 
proactiviteit met het oog op vastgoed was minimaal. 

Winstt..j~1I en 
r.ndement5el~ 
onlwikk.I~~ ... 

ZorllCOI1""pte 

Belegger 

Zorgtyp:>log ie 

Boekwaardeprobleem Klantvraag 

Toekomstviaie ZOfg 
(lTH P -SH Pj 

Toegevoegde 
waarde 
ontwikkelaar? 

Risicomanagement 

OUll'Zaamheid 

I 

Persooo lijke t>ijdrage kI..m V~ n capacH.Hmaxima liwtie 

Slrategosch vastgoedbeleid 
naar resul!aatoptimalisatie 

Financiering Zorgvis ie -+ vastgoedvisie 

Hoogte ZZP's 

Exploitiltiagericht ontwlkkalan 

""' 
Conw 'r&ntie 

Risicobe ... id~id Eigendomssilualie 

Vertrouwen 

Figuur 1.2: Vr .. ~s_ vanuH M z"'ljrnarkt op basil von do 
IIt.ratuur·.., ~r.ktijkltudi. 

8.2. Ultgangspunten procesinstrument 

Uil de lileratuursludie en praktijksludie komen drie elementen naar voren die heel erg van 
belang zijn voor een goed samenwerkklgsproces: de spelers, het proces en de omgeving. 
Deze drie·eenheid komi ook terug in de uilgangspunlen van hel procesinstrument. Onder de 
spelers worden de vastgoedpartij en de zorgpartij verslaan. Binnen hel model moel 
terugkomen wal de verschillen zijn tussen beide spelers en hoe men op persoonlijk vlak (de 
zachle kanl) de samenwerking het besle vorm kan geven Onder hat proces wordt de manier 
verslaan waarbinnen een samenwerking is vormgegeven [Beld et aI. , 2010]; in dit geval hel 
vastgoedontwikkelingsproces. De spelers en de invulling van het proces zijn afhankelijk van 
het conlinu veranderende speelveld in de zOflj: de transiliefase. Binnen hel procesmodel 
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moet duidelijk worden welke irwloed de factoren uil de omgeving hebben op de vraag en hel 
dienstenpakket van beide partijen. 

8.2.t. Uitgangspunten proces 

Het is noocIzakelljk een duidelijk herkenbare onderlegger te gebniiken voor de weergave van 
het ontwikkelingsproces. Het schema wordt zodoende ondergebraeht in een 'op het eerste 
009' seriegesehakeld systeem. D~ wit niet zeggen dat er geen sprake van integraliteit kan 
zijn. Overzichtelijkheid en duidelijkheid wegen eehler zwaarder bij de weergave van dit 
procesinstrument. In figuur 8.3 is de hoofdiOOeling van het procesinstrument weergegeven. 
Dit is geooseerd op de hoofdfasen die in By/age 9 oak ten;g te viOOen zijn, namelijk de 
Initiatiel- & Definitie/ase, Ontwikkelingsla5e, Realisatiefase en de Beheer- & Exploitatiefase. 
Deze fase zijn gekoppeld aan de lases binnen het DBFMO-principe, waar de InMiatieffase (I) 
aan de voorkanl is gevoegd (BijlBfJ8 10). Het enige element dat aan het 
vastgoedontwikkelingsproces is toegevoegd, is de Uitgangspositie. Hierbinnen staan de 
basiskwalificalies beschreven waar zowel de ontwikkelaar als de zorgpartij <Ian moel voldoen 
w~ men een goede uilgangsposilie voar ziehzel! ereeren bij hel aangaan van een 
samenwarking 

, 
Inrliatiet- '" 
-~ 

FI~""' U: ~~og",'""", ~I"'t" . .".nt 

8.2.2. UitgangspuntBn omgeving en spelers 

• R ....... -... 
Naar aanleiding van de verlenging van de transitielase tot 2018 (ZiB updata 
marktontwikke/ingan in paragraaf in 3.8.1.) is gekomen lot een ondelVerdeling van de 
transitielase in 3 deelfasen. Deze onderverdeling is gemaakt op basis van de literaluur van 
Verschuren rVemiellWing"; hat lavensalixer van organisalies, 2009] en Roorda 
[Transitiemanagemenl en gebiedson/wikkeling. 2010]. VanuR de lasen die een organisatie 
moel doortopen am Ie kamen tot een 'vemieuwing' is een vertaalslag gemaakt naar de lasen 
die de zorginstellingen moeten doorlopen om te komen tot de daadwerkelijke marictwerking 
Hal is hierbij belangrijk om Ie onthouden dOlt een 'vemieuwing' meer omvat dan aHeen de 
verandering binnen de eigen organisatie. Het transitieproces moet oak doorlopen worden 
door aile bij de zorgorganisatie betrokken partijen, zoals klanten, toeleveranciers, de 
overheid en samenwerkingspartners. 

om de daadwerkelijke transitie van overheidsgereguleerde instelling naar maf1ltgeriehie 
ondememing te maken, is alscheid nernen van de oude identiteil noodzake~jk. De 
zorginsteli ing moet elVoor zorgen dal cude werkwijzen, attitudes, overtuigingen, ¥isies etc. 
niet de nieuwe norm gaan bepalen. Een werkend organisatie·lransitieproces omvat een 
aantal fundamentele basisprincipes. De daadwerkelijke slappen die binnen de transitiefase 
in de zorg genomen moeten worden, kunnen globaal in de volgende 3 lasen worden 
weergegeven; 

• Afseheid nemen van het 'oude' 
• De overgang 
• De vorming van de niell'lNe 'identiteit' 

Het is noodzakelijk voar de ontwikkelaar om elke lase goed te bekijken en de 
zorginstellingen op basis van deze fase te ondersteunen. Evenredig aan het doorlopen van 
de lasen kan ook worden verwacht dat de zorginstelling een professionaliseringsslag maaki 
op he! gebled van vastgoed. Doordat de professionalileR van de zorginstelling op 
vastgoedniveau toeneemt, verandert ook de vraag aan de vastgoedpartij. 
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De vraag aan het eind van de tra ns~ l eliise is geheel anders dan de vraag waar 
zorginstellingen binnen de eerste deelfase mae l'nten. De ontwikkelaar moet l'ich bij elke 
lase al gaan vragen : wat betekent de lase waar de zo~ instelling in zit voar de 
samenwendng die ik kan aangaan. welke rol is hierin voor mij weggelegd en wat voor 
gevolgen heeft dit voor het dienstenpakket dat ik moet kunnen aanbleden? De zorginstelling 
moet aile dne de lasen doonopen om te komen tot de mar1<.tgeriehte ondememing die na 
2018 gevraagd wordt. Men kan aan de hand van deze drie lasen bekijken waar men ziehl'e ll 
l'al moeten professionaliseren en waar men reeds aan voldoe!. De stappen (weergegeven in 
figuur 8.4.) zijn als voigt te verta len richting de l'orgsector en de l'orginstellingen binnen het 
V&V segment. 

Fase 1. Afscheid nemen van hel 'ouda ': (h)erkennifIQ en acceptstie van de noodzaak tot 
verandering. 
Binnen deze lase probeert men nag volstarrig vast te houden aan he! OlIde beleid van het 
bouwregime ex WZV. Men denkt nag vanuit de OlIde functiona liteit en gaat op dezellde 
manier een vastgoedontwikkelingstraject in als onder het bouwregime ex WZV van 
toepass ing was. Het accepteren dat dit regime ncoit meer terugkomt. is de eerste slap voor 
zorginstel lingen binnen deze lase. Vaak roopt dit gevoolens van weerstand. boosheid. angst 
en onzekerheid op birmen de zorgorganisatie. Gevoelens die nag meer versterid worden 
door de (financi~le) onzekerheid die gegeven wordt vanun de overheid. Er kunnen ernter 
pas grote stappen richting de verzakel ijkirlg en marktwer1<.ing worden gezet als de gehele 
zorgorganisatie ervan overtuigd is dat dit de beste manier is om te functioneren in de 
toekomst. 

Fase 2. o"ergangsfase. Hel Ios/alen van oude patronen en werkwijzen en het inslaan van da 
nieuwe weg. 
Wanneer de acceptaliefase is voltooid en men de noodzaak tol verandering inziet, proberen 
de zorgpartijen geleidelijk in te zetten richting de maTktwer1<.ing. Er is een 'duidelijker' beeld 
van de tookomst en men is op zoek naar de rol die de eigen organisatie hierin zou kunnen 
vervullen. Hel keerpunt binnen daze fase ligt in de omslag van passivitert en afwachtendheid 
naar activitert en het durven nemen van verantwoordelijkheid; de oude realileit wordt 
losgelalen en men gaat zelf op zoek, of met partners, naar voorungang. De volgende vraag 
staat centraal : Hoe kan ik mijll instel ling het best voorbereiden op de vlije marld die iliin het 
eind van de transitieperiode ontstaat? Men gaat o.a. nadenken over he! nieuw vormgeven 
van de algemene visie op de te verlenen zorg, de vertaling hiervan in een strategisch 
vastgoedplan op portefeuilleniveau, de klantvraag. he! binnenhalen van OOuwkennis. 
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FaS93. Vorming nlBlIWe identiteit: Innovatie, ondememend vemlDgen en proac/ivifeit worden 
meuwe organlsatiebegrippen. 
De laalste fase die men moet doorlopen is de fase waarb innen de varming van de nieuwe 
identile~ (de 'zorgondemaming) centraal staat. Een cultuuromslag word! niet gerealiseerd 
van een op de andere dag, maar moet langzaam naar volwassenheid grooien. Men is ver op 
weg richting he! 'profes~iOl1eel opdrachtgeverschap' . De professionaliteil op vaslgoedgebied 
is gegroeid en men heeft duidelijk de eigen visie op zorg en vastgoed geformuleerd. Door 
ooze professionalisering kunnen processen met bijvoorbeeld een onlwikkelaar snel ler tot een 
goed eirlde worden gebracht. 

Fas8 n8 2018: De maridgerichte onderneming 
De organisa!ie van de zorg insteRing is afgestemd op de mariltwerilillg. Men heen ingespeeld 
op aile veranderingen in de omgevirog en is in staat om in een risicovo lle zorgmarld te 
orxlememen. 

De roI van de ontwikkelaar 
De zorgmarld is een totalll andere vastgoedmarld dan de kantorenmarld, de woningmarilt, of 
de bedrijvenmarill. Het is een vastgoedmarld waar de ontwikkelaar nag niet duidelijk haar 
stempel op heen gedrukt en nag zoekende is naar de specifieke rol die van haar velWacht 
wordt vanuit de zorgpartij. Ais gevolg van de verandererxle positie van de marilt en de 
zorgpartij kan het vOOfi(omen dat een ontwikkelaar buiten haar oorspronkelijke kennisgebied 
van projectonlwikkelirog moet gaan acteren en moet fungeren als een vastgoedadviseur, een 
bouwmanagementbureau of juist een allesoverkoepelerxle rei moet vervullen in de vorm van 
een full-service onlwikkelaar [loosen, 2002]. Bij elke rei hoort een ander expertisegebied en 
een ander dienstenpakkel. Naar gelang de vraag vanuit de zorgmarkt veranderd, kan de 
ontwikkelaar hler op inspelen 

8,2.3. Voorwaarden procesinstrument 

De gevormde doelstelling in Hoofdstuk 1, "He! ontwikkelen en eanreiken van een 
procesinstrvment da! ontwikkelaars en zorginstellingen adviseerl over de optimalisa/ie en 
vormgeving van he! vastgoedontwikkeling- en ssmenwerkingsproces', gooft directe 
aanleiding voor het te ontwikkelen procesinstrument In de meratuur wordt een dergelijk 
model omschreven als een 'Decision Suppolt System', oftewel een 
beslissingsondersteunend systeem. Om de doelstelling te bereiken is het noodzakel ij k dat er 
goede voorwaarden geschept worden bij de onlwikkeling van het procesinstrument. Deze 
voorwaarden zijn hieronder weergegeven' 

• Bijdragen aan verwachtingen: Het instrument moet een duidelijke bijdrage kunnen 
verzorgen bij de moei lijkheden die men nu binnen de samenwerking in het 
vastgoedontwikkelingsproces tegenkomt. Het moet ailn de verwachting kunnen 
voldoen dat bepaalde knelpunten door vemieuwde inzicl1ten kunnen worden 
voorkomen. 

o Het instrument moet zorginstellingen inzicht geven in welke pos~ie zij zich nu 
bevinden en wat wordt verwacht wanneer de transitiefase is doorlopen. 

o Het instrument moet ontwikkelaars inzicht geven op welke gebieden zij zich 
zouden moeten verbeteren wil men een bepaalde rol spelen binnen de 
zorgwereld. 

• Praktische hanteerbaarheid: Het instrument moet geed hanteerbaar zijn voar elke 
zorginstelling en elke onlwikkelaar of andere vastgoedpartijen, 

• Duidelijkheid en inzichtelijkheid; Het instrLHl1ent meet directe duidel ijkheid bieden voar 
zowel de vastgoedpartij in de vorm van ontwikkelorganisaties, als voor 
zorginstellingen. 

• Praldijkgerichtheid' Het instrument moet aansluiten bij de wensen die gesteld worden 
vanuit de praktijk. Daarbj wordt het meest gekeken vanu~ het oogpunt van de 
ontwikkelaar. 
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• Hel procesinstrument is gebaseerd op basis van aile diensten en eisen waar een fun
service ontwikkelaar aan kan voldoen. Om Ie kunnen vokloen aan aile vraagstukken 
en eisen uit de mar1<t moet nameHjk een totaal dienslenpakket aangeboden worden. 
De diensten uit dit processchema hoeven vanzelfsprekend niel allemaal aangeboden 
te worden door elke ontwikkelo~anisatie. De kenmerken van de organisalie en de 
core-business van de organisatie zijn leidend voor hel Ie kiezen dienslenpakket. Aan 
de hand van dit instrument kan men overwegen waar men zich wil verbeteren om zo 
een breder dienstenpakkette kunnen aanbieden. 

8.3. Beslissingsondersteunend procesinstrument 

Het instrumenl geefl inzichl in de factoren die spelen gedurende een ssmenwerki~ Ius sen 
een vastgoedpartij en een zorgpartij bij de ontwikkeling van zorgvastgoed. Horizontaal in het 
model zijn de uitgangspos~ie en de procesfasen beschreven, waar verticaal de een 
onderscheid wordl gemaakt tussen harde en zachte procesfactoren. Binnen de harde 
procesfactoren is elk vraagstuk vanuit de zorgpartij gekoppeld aan een diensl van de 
vaslgoedpartij. Op daze manier wordt een totaaloverzichl gecre1lerd van vraagstukken en 
dlensten binnen de zorgsector. Om de harde procesfactoren succesvol in Ie zetten binnen de 
samenwer1dng. moel men legelijkertijd aandachl besteden aan de zactlte (kritische) 
procesfactoren. Deze zachte procesfactoren zijn van loepassing binnen elke fase van het 
vastgoedontwikkelingsproces. 
Het procesinstrument ;s een generiek model dat de vastgoedpartij een overzjchi biedt van de 
vraagstukken binnen de zorgmarki en de partij een gedachte help! vormen over de 
profileringstralegie en he! Ie bieden dienstenpakket. Hel procesinstrument kan zodoende ook 
beschreven worden als een 'gedachteondersleunend instrument'. De gebruiker moet op 
basis van dit inslnJment een eigen gedachte ontwikkelen die loepasbaar is bij de 
casusspecifieke samenwerking. Het procesmodel kan beschreven worden als een 
outputgericht model; het 'wal' wordt ornschreven en niet het 'hoe'. Het 'wat' is bepaakl 
binnen d~ procesmodel, hel 'hoe' is casusspecffiek en alhankelijk van de praktische 
uitvoerbaarheid binnen de vastgoedorganisalie. Het Ie bieden dienstenpakket word! 
daamaast bepaakl door de rol en veranlwoordelijkheid die de zorgpartij gedurende de 
samenwerking op zich wil nemen. 

Op de volgende pagina is hel definilieve beslissingsondersteunende instrument Ie zien. 
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8.4. Uitdieping harde procesfactoren uitgangspositie en procesfasen 

Binnen deze paragraaf worden de belangrijkste harde procesfactoren uit het 
procesinstrument besproken aan de hand van de gebruikte fase-indeling. De vraagstukken 
van de zorgpartij en de diensten van de vastgoedpartij komen per fase aan bod. Tegenover 
de vraagstukken van de zorgpartijen staan diensten van de vastgoedpartijen beschreven. De 
conclusies per vraagstuk of dienst die zijn meegenomen in het procesinstrument worden 
gedeeltelijk omkaderd weergegeven. Via superscripten C) wordt verwezen naar 8ij/age 16. 
Per dienst moet door de vastgoedpartij worden afgewogen of de dienst binnen het interne 
expertiseveld valt, of dat middels externe partijen de dienst wordt geleverd. Op de volgende 
4 manieren kan een dienst gewaarborgd worden door de vastgoedpartij: 

• Mensen inkopen die een bepaalde kennis machtig zijn; 
• Mensen inhuren voor een bepaalde tijd; 
• Partnerships aangaan met partijen; 
• Detachering van de eigen mensen bij de zorgpartij; 

Door aile experts wordt het inkopen of binnenhalen van capabele mensen uit de zorg als 
absolute succesfactor gezien voor een vastgoedpartij om de basis van een samenwerking 
goed vorm te geven. Dit is vrijwel altijd een forse investering dus partijen kiezen er vaak voor 
om bepaalde kennis in te huren gedurende een project. Wanneer men verwacht vaker in 
aanraking te komen met dezelfde vraagstukken, dan kan men partnerships aangaan met 
partijen om zo in beginsel al een breder dienstenpakket aan te kunnen bieden. Ervaring en 
ondernemerschap komen in deze partnerships bij elkaar, waarbij de verwachting bestaat dat 
de kennis en kunde bij beide organisaties leidt tot een duidelijke meerwaarde. Het is 
noodzakelijk om altijd de regie in handen te houden als verantwoordelijke partij. Ais laatste 
kan er voor gekozen worden om mensen uit het eigen vastgoedbedrijf tijdelijk te detacheren 
bij de zorgpartij, zodat deze van dichtbij de kennis en de cultuur eigen kunnen maken. 

8.4.1. Uitgangspositie (basiskwalificaties van beide partijen) 

Om als vastgoedontwikkelaar aan de vraagstukken uit de complexe zorgmarkt te voldoen, 
moet allereerst ervoor gezorgd worden dat de eigen organisatie in staat is om de 
vraagstukken goed te begrijpen en te beantwoorden. Anders gezegd: de ontwikkelaar moet 
aan een aantal basiskwalificaties voldoen om voor zichzelf een goede uitgangspositie te 
creeren bij elke samenwerking met een zorgpartij. Een deel van de eigen organisatie moet 
worden afgestemd op de zorgsector. Daarnaast moet de organisatie van de zorginstelling 
ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Er moet door beide organisaties kritisch gekeken 
worden naar de eigen bedrijfsvoering, waarbij men zichzelf de volgende vraag moet stellen: 
Ben ik 00 dit moment ootimaal voorbereid om met de zorgoartij I vastgoedoartij aan de slag 
te gaan? 
Alvorens wordt ingegaan op de basiskwalificaties van beide partijen, wordt het 
selectiemoment van de vastgoedpartij door de zorgpartij besproken: 

Het selectiemoment van de vastgoedpartij 
Het moment dat de vastgoedpartij door de zorginstelling bij het proces wordt betrokken is 
van grote invloed op de mate waarop de partij op het gebied van expertise en innovatie haar 
waarde kan toevoegen. Figuur 4.10. (Hoofdstuk 4) laat zien dat vroeg in het proces nog veel 
invloed op het eindontwerp is uit te oefenen zonder dat daar vee I kosten tegenover staan. 
Het is zodoende goed beargumenteerbaar om in een vroeg stadium een vastgoedpartij bij 
het proces te betrekken. Binnen deze fase kan de toegevoegde waarde in kennis en 
expertise de grootste kostenimpact hebben. Daarnaast moet de vastgoedpartij, wanneer hij 
later in het proces wordt betrokken, nog steeds van toegevoegde waarde kunnen zijn voor 
de zorgpartij. In onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen uiteengezet van de vroege en 
late betrokkenheid van de ontwikkelaar. Vroege betrokkenheid van beide partijen is in dit 
onderzoek een algemene voorwaarde voor het vormgeven van een optimaal proces. 
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T_I 1.5: v""'·"", --.. VIIn he! ... lecliernornMlt van de v .. tga.d""rtij [Bron: Utorat"" ... tudio On praktijkstudio] (+ 
• voordeooi, •• n_ l) 

• 
• 
• ., ., , ; 

de mar1<1 - We.nlg meerwaarde 

- Minder belrokkenheid 
- Geen inbreng finaneiering~mogelijkh8den 
- Geen gebrulkmaking van coonecbes' relalie~ 
+ Orrtwijklng slrategisch gedrag 
+ Concurrentiebevorder&nd 
+ Veel onzekerheden zijn weggenomen 
+ Wijziging bestemminss.plan is doorgevoerd 
+ Eenvoudiger onderhandalingspro<::es . 

8.4.1.1. Basiskwalificaties van de zorgpartij 

Profassionselopdrachtg9v9rschap 
Om als zorgpartij de juisle vraag te kunnen slelten aan de vaslgoedpartij, is hel noodzakelijk 
inzichl Ie hebben in de eigen kennis en expertise. Hel gebrek aan vastgoedkundige 
professiorl8l~eil en daarop volgend het onverrnogen om als professiorleel opdrachlsever Ie 
acteren is volgens de ge"lnlerviewden een groal knelpunl bij samenwerkingen '. Men spreekl 
van een professionele opdrachlgever als de zorgpartij kan inzien wal ze wei en wal ze rliet 
kan als partij en dal op een geede manier kan vertalen naar een duidelijke vraag. De 
zorginslelling moel kritisch kijken naar de eigen bedrijfsvoering: waar z~ mijn kennis en waar 
zitten mijn tekortkomingen? Als de zorginstelling zelf niel de capacileil, kennis of 
professionaliteil in huis heeft om een huisveslingsvraagsluk op Ie lossen, dan moel men 
goOO na gaan den ken over hel vormgeven van de opdrachlgeverrot Hel geheim van hel 
invullen van een goede opdrachtgeverrol zil in het antwoord op de vraag: hoe kunrlen wij als 
zorgpartij een goede partij zijn voor de ander om zaken mee Ie doen? Hel duidelijk definieren 
van de uilgangspunten is een eersle stap hierbij. 

• Kennis van de eigen kwalileilen op zorg- en vastgoedgebied 
• Opdrachtgeverschap invullen op basis van inlerrle kennis 

Om Ie kunnen fungeren als sparring partner voor de vastgoedpartij is hel noodzakelijk om 
zorgkennis binnen de eigen zorgorganisatie Ie hebben '. Op deze manier kan op een 
gelijkwaardig niveau geoommuniceerd worden. ledere partij moel voar ziehzelf beslissen of 
hel in huis hebben van vastgoedkennis een meerwaarde is. De core-business van de 
zorgpartij is nag altijd hel zorg verlenen. Men moel zich dan ook. afvragen of hel noodzakelijk 
is om de vastgoedkennis zelf in huis Ie hebben, of dal men ervoor kiest de opdrachlgeverrol 
legel"Klver vaslgoedpartijen Ie vervul len vanuil de aanwezige zorgkennis. 
I • Kennls van vaslgoOO noodzakelijk voor he! optreden als sparringpartner 

Als men niel over de noodzakelijke vaslgoedkennis besehikt kan men op een andere manier 
een professionele opdrachtgever zijn. De eerste slap is het erkennen dal vaslgoedexpertise 
niel aanwezig is. Wanneer aan de kant van de zorgpartij een krachlige besluurder zil zonder 
vastgeedkennis, dan kan deze zijn opdrachlgeverschap definieren vanuit zijn zorgversland 
en er vervolgens ook. de opdracht naar maken ' . Op deze manier ken de zorgpartij mel 
behulp van het stelten van de juiste vragen loch vaak de hoofdlijrlen geed overzien. In het 
ver1eden is meermaals aangetoond dal hel in markt zetten van een PvE met behulp van een 
aanbesteding kan leiden tot friclie wanneer men niel over de juiste vaslgoedkennis beschikl 
om he! PvE waterdichl Ie maken (§ 4.2.1.). Vanuit de aanrlemer wordl er namelijk vaak 
gekeken naar wat de zorginsteHing niel opgenomen heeft in het f>'JE. Dil wordl vervolgens 
allemaal nag loegevoegd en ieidt dan tot meerwer1o; en Kosten. 
I • Kennis van vaslgoed geen vere isle, wanneer men de juiste vraag kan defmiii ren 
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Marktwerking" noodzaak 
Het is noodzakelijk dat de ernst van de situatie doordringt binnen de zorginstelling. Dit wil 
zeggen dat de cultuuromslag. waar de mar1ctwer1<ing om vraagt, reeds in gang is gezet of 
wellicht afgerond is. Men moet gaan denken op de lange termijn en zich niBt laten 
tegenhouden door de oozeker11eid vanurt de mar1<t en de over11eid. Om de gang naar 
marktwerking in te zetten moet men kritlsch zijn naar de huidige bedrijfsvoering. Bij elke 
zorginstelling moet er sprake zijn van goede zorg en een gezonde bedrijfsvoering in een 
prettige omgeving. Het is ooodzakelijk dat de tolale bedrijfsvoering in balans is '. 
Omdat de personeelskosten ... eru~ het grootste gedeelte ... an de totale kosten op zich nemen, 
is het belangrijk om oak deze factor door Ben mar1<tgerichte bril Ie bekijken. Binnen de ZZP's 
is 22% beschikbaar ... oor aile nlet-zorg acti ... iteijen per cUoot (Vos, RVZ, 2011). De 
verwachling van de gernlerviewden is dal veelzorgpartijen niel u~komen mel drt vaslgesleld 
bedrag per cUl!nt, gewoonweg omdat ze men Ie veel zorg biedt voor het ... astgestelde 
bedrag Daarnaasl is er vaak geen duidelijk taakverdeling binnen de organisalie aanwezig 
Het is noodzakelijk voor de zorginstellingen om te venakel ijken. Men moet alles strakker 
scheiden: aileen mensen die gekwalificeerd zijn voor het leveren van 24-uurs zorg magen 
door een dient aangesproken worden, de rest van het zorgpersoneel mag de cHent niet 
helpen op zorggebied. Het komt vaak voor dat mensen die een indicatie voar 5 UlA"" zorg per 
week hebben, een aanspraak doen op 24-uurs zorg. De zorginstelling moet het zorgverlenen 
meer gaan zien als productiewer1< en projectmatiger te wer1< gaan, zonder dat het ten koste 
gaat van de kwalite it van de zorgverlening, 
Vastgoed kan als katalysator dienen om een bepaalde cultuurverandering binnen de 
organisatie Ie bewerKslelligen '. Wanneer hel zorgvaslgoed als drukmiddel wordt ingezel, 
dan moet de zorg wei meegaan , Als he! vastgoed zodanig is vormgegeven, kunnen grote 
effIciencyvoordelen behaald worden binnen de exploitatieperiode. Vastgoed moet niet meer 
als een secundair bedrijfsmiddel gezien worden, maar moe! veel dichter bij de zorg komen Ie 
slaan. Hel vastgoed kan er zel~ voor zorgen dat de zorgvraag van de bewoners daa~ (Han 
Laumen, Proteion, 2011). Vastgoed kan als visilekaartje en marketinginstrument ervoor 
zorgen dat het personeel trots is om te wernen bij de betreffende zorgondememing. 

• De tolale bedrijfsvoering moet in balans zijn 
• Focus op realiteit en zakelljkheid 
• Kennls van de loegevoegde waarde van vaslgoed 

Binnen het oude bouwregime onder de ex WZ'J werd de zorgsector gekenmerki door een 
o ... ervloed aan regelgevIng. De cultuur van de zorg was en is in feite n~ steeds omgeven 
mel steunmaatregelen. Dieper ingezoomd op de V&V sector dan blijkt deze ook bol Ie slaan 
van de beschermingsconstructies, waarbi] komt dat de focus totaal niet op de klant ligt " 
Doordal al deze sleunmaatregelen neg tot 201 B (grolendeels) overeind gehouden worden 
door de overheid, gebruiken de zorginstellingen deze vaak oOk als houvast als het aankomt 
op vestgoedgebied. De enige manier om de zorgpartijen Ie prikkelen om proactief en 
inno ... atlBf na te gaan denken over hel zorgvastgoed is volgens de experts het verhogen van 
de risIco's op vastgoedgebied. 
Er wordt door zorginstelHngen ... aak nag gedacht ... anuit de • ... erouderde' functional~eit ... an he! 
beleid onder het bouwregime ex WZ'J, Binnen dit beleid bestond bijvoorbeeld Ben PvE mel 
bepaalde richtlij nen ... anuit het CBZ " Hierin waren o.a. de rIchtlijnen voor de oppervlakten 
van de afzonderi ijke kamers opgeoomen, Verpieegkundigen kregen een kamer ter grootte 
van IBm', doktoren kregen een kamer ter grootte van 14m' en ... oor het afdelingshoofd was 
een kamer met een oppervlakte van 10m' als u~gangspunt gesleld. Wal vaak wordl 
opgemerkt door geIntervIewden, is dat veel zorginstellingen nag op basis van deze 
gedaleerde richll ijnen een plan oolwerpen of een plan !oelsen. Op deze manIer wordl Ben 
totaal incourante plattegrond gecre!!erd en word! hel bestaande (grotendeels) verouderde 
zorgvastgoedbestand in stand gehouden, Men moet een gedachleomslag maken naar 
8xploilaliegerichl ontwikkelen en onlwikkelen mel het oog op allernalieve aanwendbaarheId 
en restwaarde. Gee! aile kamers in het gebouw dezelfde grootte en cre!er stramienmaten 
waardoor mel hel oog op allemalieve aanwendbaarheid de oplIe beslaal om van 2 kamers 1 
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grote kamer te maken. Het verschW in functies kan dan gedurende de zorgperiode worden 
urtgedrukt met behulp van het interieur of meubilair. Oit zorgt ervoor dat de functionaliteit en 
flexibiHteit van het zorggebouw behouden worden. 

• Focus op nieuwe functionaliteit van het zorgvastgoed 
• Kennis van ondememerschap: omslag van instelling naar onderneming 

Binnen het oude beleid werden de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen 
toegewezen door het zorgkantoor. men sprak dan ook over patienten. In het nieuwe systeem 
worden de bewoners niet meer toegewezen, mililr hebben ze keuzevrijheid (§ 3.6). De 
zorginstellingen zulien dus anders om moeten gaan met de bewoners. Het vastgoed gaat, 
naast de zorgveriening, hier een grote rol bij spelen. Als gevolg van de keuzevrijheid ontstaat 
er een geheel andere marlct, de consument eist zorg op maat, het ~efst in hun eigen 
vertrouwde omgeving. De klant wil in aile gevallen een garantie op zorg en is op zook naar 
de geruststelling dat zorg op elk uur viln de dag voorhanden is in de o~eving. Oit is 
mogelijk doordat de grote middengroep qua inkomen een redelijk tot goed pensioon heaft ( § 
3.6.1 .). 
De zorginstelli~ moet de andere omgang met de klant ook duidelijk krijgen bij de cli!!nten 
zeit. De klant zeg nu vaak nog: Mijn mooder .!iill in een verpleeghuis of mijn mooder lit in een 
verzo~ingshuis . m moet emaartoe dat men gaat zeggen: Mijn moeder :t!22.D1 in een 
verzorgingscentrum. 
I • Kennis van de veranderende positie van de client 

8.4.1.2. Basiskwalificaties van de vastgoedpartij 

Zorgkennis 
Het grootste probleem van vastgoedontwikkelaars is het gebrek aan zorgkennis birmen de 
eigen geledingen. De partijen hebben doorgaans wei de kennis in pacht om een gebouw te 
ontwikkeien op basis van een duidelijk aarmezige expertise van bouwtechnische en 
bouwmanilgende aard. Uitgailnde van deze basis gaat men vaak ook te werk met 
zorgpartijen: men vertaalt de vraagstukken van de zorg exact naar vastgoedoplossingen, 
want zonder verstand van zorg kan namelijk nlet de vraag achier de vraag entdek.t worden. 
Er kiln zender zorgkennis niet op basis van gelijkwaardigheid gecommuniceerd worden en 
de ontwikkelaar is niet in staat het achterliggende probleem te achterhalen · . 
Om de vraag vanuit de zorg good te begrijpen en deze uiteindelijk op een juiste manier te 
vertalen naar vastgoed, moet de vastgoedpartij in beginsel kennis hebben van de zorgsector: 
Kapitaallasten, ZZp's. de veranderende tijden waarbij de zorgverzekeraar een grote rol 
speslt, het onlwikkelen viln een sluitende businesscase, hoe gaat de toekomst van de 
gezondheidszorg eru~ zien in een krimpregio, veroudering, doelgroepen, de klantvraag, hoe 
gilan we om met patienten en gooderenstromen? AI ooze elementen zijn belangrijk veor de 
zorginstel ling en het is noodzakelijk om als samenwerkende partij hier kennis van te hebben. 
Aile experts zijn het erover eens dilt de zorgwerekl een complexe wereld is wililr bijna aileen 
maar sprake is van langdurige partnerships. Je komt er als vastgoodpar\ij niet zomaar tussen 
en zeker niet zonder de noodzakelijke kennis. Vanuit aile geinterviewde zorginstellingen 
wordt aangegeven dat er Ie weinig vanull de zorg wordl gedacht door de ontwikkelaars en 
teveel wordt gestuurd op de stenen 
Ais vastgoedpartij is he! noodzakelljk om inzicht te hebben in de vraag van de klant binnen 
de zorgsector, zodat proactief ingespeeld kan worden op vastgoedvraagstukken. De vraag 
van de klant is in globale zin op dit moment als voigt te definieren: Hel gros van de klanten 
wit weg uit de institutionele omgeving, omdat men geen behoofte meer heeft aan een 
klinische, snel schoon te maken zorgwoning. De klanl wit zich thuis veelen, geborgenheid 
voelen en in een warme omgeving wonen • {§ 3.6.1 .}. De klinische uitstraling van de 
badkamer bijvoorbeeld ieidl aileen maar lot een gevool viln ziekle bij hel gros viln de 
bewoners. Omdat men op vele latere leeftijd terechtkomt in een zorginstelling, heeft men 
vaak al een hogere zorgbehoofte. O~ maakt he! naast de mentale kwestie, ook in praktische 
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zin laslig voor een bewooer om in Ben klinischB, witte badkamer de witte wasbak van de 
witte muur te onderscheiden. Ais vaslgoedpartij is hel noodzakelijk om een bepaald gevoel 
bij een bepaalde zorgklant te ontwikkelen, zoals dat nu het geval is bij de woonwensen van 
de woningkoper. He! zorgvastgood is een afgeleide van de klantvraag, dus men moel 
invesleren in de kennis die het rnogelijk maakt om de klantvraag good te kunnen vertalen 
naar een huisveslingsconcept. 

• Kennis van het financieringssysteem 
• Kennis VIll1 de zorgmarkt 
• Kennis van de klantvraag 
• Kennis van de demografische onl>Mkke lingen 

Op dit moment bevindt de zorgsector zich in de transrtiefase. Deze transitiefase zal oog 
duren tot 2016 en zorgl voor een constant veranderend speelveld in de z~. Ais 
vastgoedpartij moet men waten wat er speelt binnen de sector, nielllNe initiatieven worden 
altijd middels brieven vanuit bijvoorbeeld het minislerie van 'NtIS verspreid. Door op de 
hoagte Ie blijven van deze brieven en de consequenties hiervan voor het speelveld in de 
z~, kan men van grote waarde zijn voor zorginstellingen. Voor een voorbeeld zie Dienst 
vastgoedpartij: Verieling van verenderend overheidsbe/eid naar vastg08dopiossingen in 
paragraaf 6.4 .2.2. 
I • Kennis van het zorgbeleid 

Kennis van de zorgexploitatie is noodLakelijk om invulling Ie kunnen geven aan de 
business case. Daarnaast is dit element het meest belangrijke onderdeel voor de zorgpartij 
van het lolale vastgoedontwikkelingsproces. De meeste >Mnst kan behaald worden binnen d~ 
gedeelte, daarnaast kan oak het meeste geld vertoren worden binnen de zorgexploitatie. Ais 
vastgoedpartij moet men in staat zijn de Inkornensstrornen en kostenstrornen te herkennen 
en bij elkaar te brengen, zodat inzichtelijk wordt wat de 'cashoows' en wat de 'bleeders' van 
de zorginstelling zijn ". Dit inzichl van de kosten- en opbrengslen birmen de expioitatie en de 
gevolgen hiervan voor de huisvesting ontbreekt bij de meeste zorginstellingen. 
Om Ben aclueel voorbeeld te benoemen: in januari 2011 is de jongen Brandon in hel nieuw& 
gekomen [nu.nO. Brandon is paMnt van een GGZ-instelling mel een dermate zware 
verstandelijke aandoening dat hij een gevaar vorml voor zijn omgeving als hij niet word! 
vastgebonden aan de mUlir met behuip van een tuigje. Een patienl mel deze zorgbehoefte 
kost de gehandicapleninslelling 'Ons Tweede Huis' in Haarlemmermeer twee Ion per jaar 
[Haartems Dagbladj, waarvan slechts een klein gedeelte wordt gesubsidieerd vanuit de 
overheid. Ats vaslgoedpartij moet je in staal Iijn deze 'bleeders ' te kunnen identificeren. Ais 
de zorginstelling namelijk 10 pati1!nten als Brandon moet huisvesten dan kan dilleiden tot 
een grool expioitatietekort Door als vastgoedpartij in slaat te zijn dit 'expioitatieprobleem' 
inzichtelijk te maken, wordt men gezien als een partner met loegevoegde waarcle. 
I • Kennis van de zorgexploitatie 

Woonzof-gvastgood kennis 
Ais vaslgoedontwikkelear is het noodzakelijk kennis van zorgvaslgoed in huis Ie hebben. 
Vanurt een zwart-wit perspectief benaderen de ontwikkelaars de zorg op de volgende 
manier: De ontwikkelaar heeft een hBle goode iocalie aangekocht een aanta.1 jaren geleden 
en heeft hier een mooi project op gerealiseerd. Door de wooingbouwcfisis is het niel gelukt 
Ben huurder 01 een koper voor het projecl Ie vinden; lalen we maar eerlS kijken of we er lets 
van zorg in kunnen stoppen. Deze benadering van zorg is weHicht iels oogenuanceerd, maar 
in principe komt hat wei op deze manier over bij de zorginslellingen ". Men benadert de zorg 
vanuil het vaslgoed en kijlct puur vanuil de stenen. De ontwikkelaar moet echler het gebouw 
benaderen vanu~ de zorg. 
De complexheid van hel woonzorgvastgoed uit de zorgsector wordt nogmaals benOldrukt 
door het niet voorhanden zijll van een eenduidige typologie " (§ 3.6.2.). Hoe zwaarder de 
zorgbehoefte van de bewoners, hoe complexer en incouranter het gebouw vaak wordt en 
hoe meer zorgspecifieke kennis hierbij noodzakelijk is. 
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• Kennis van de complexheid van woonzorgvastgoed 
• Kennis van zorgtypologieen 

Toegevoegde waarde op vastgoedgebied 
Van de ontwikkelaar wordt in eerste instantie bouwtechnische kennis en 
bouwmanagementkennis verwacht. In feite gaat men bij de zorgpartij ervan uit dat deze 
kennis gewaarborgd is bij de vastgoedpartij (§ 4.2.2.). Daarnaast moet men op het gebied 
van huisvesting een innovatieve bijdrage kunnen leveren met vastgoedoplossingen 
gebaseerd op de zorgvraag in de markt. Het innovatief oplossen en ontwikkelen van een 
huisvestingsvraagstuk is altijd de core-business van de vastgoedontwikkelaar geweest. Door 
dit alles vroeg in het proces aan tafel te brengen, kan het ontwikkelingsproces goed 
vormgegeven worden en kunnen in vroeg stadium optimaliseren binnen het vastgoed 
worden doorgevoerd. 
Naast de toegevoegde waarde op het gebied van expertise en innovatie, moet de 
ontwikkelaar in staat zijn risico's van de zorgpartij af te nemen, in ieder geval over de 
ontwikkeling- en de realisatiefase. Naast deze voor de hand liggende risico's moet men ook 
in overweging nemen of het afnemen of delen van o.a. exploitatierisico's en 
financieringsrisico's tot de mogelijkheden behoort. 

• Bouwtechnische en bouwmanagement kennis 
• Innovatief vermogen 
• Ervaring hebben met het oplossen van een huisvestingsvraagstuk 
• Risico's kunnen overnemen 

Juridische kennis 
Het is belangrijk om als vastgoedpartij enige juridische kennis in huis of in een partnership te 
hebben. Afgaande op de interviews zijn er op dit moment genoeg zorginstellingen die nog 
altijd gebukt gaan onder langlopende huurcontracten met bijvoorbeeld woningcorporaties 
(tot 40 jaar) (Wijn, van Aarle de Laat, 2011). Hierdoor zitten zorginstellingen vaak vast aan 
een functioneel verouderd gebouw en zijn ze niet in staat om nieuwbouw te plegen. Wanneer 
men in contact komt met zorginstellingen in deze situatie is het goed om bepaalde kennis als 
vastgoedpartij in huis te hebben. 
Ais gekeken wordt naar DBFMO dan ligt hier een heel ingewikkeld contract aan de basis. 
Het gehele traject moet namelijk van initiatieffase tot aan exploitatiefase, inclusief aile 
betrokken partijen en risico's, zijn vastgelegd in het contract. De verhoudingen tussen beide 
partijen verschuiven ook gedurende het gehele proces. Dit contract is te typeren als een 
raamcontract met allerlei deelcontracten (Mol, rUle, 2011). De partijen en de verhoudingen 
tussen de deelnemende partijen verschillen per fase. V~~r het opstellen van dit type contract 
is juridische kennis noodzakelijk. 

• Huurcontracten in de zorg 
• Contractvormen 

8.4.2. Initiatief- & definitiefase 

Vanuit de basiskwalificaties komt naar voren dat het eerste contact gelegd moet worden in 
de initiatieffase. In de initiatieffase van het ontwikkelingsproces moet vervolgens de 
grondslag voor het latere succes worden gelegd. Deze fase moet in het belang staan van de 
verkenning van de motieven, belangen, mogelijkheden en beperkingen van de 
samenwerking. Volgens aile experts krijgt de initiatieffase van het proces vaak te weinig 
aandacht; er wordt te snel naar een concreet resultaat toegewerkt. In de initiatieffase van 
een traject moet meer gewerkt worden aan toewijding, betrokkenheid en een conceptueel 
fundament. Bij processen waar dit niet gebeurd zal men op een gegeven moment in het 
proces niet ontkomen aan tijdoverschrijving, irritatie en wellicht kostenoverschrijdingen. 
Binnen de initiatief- & definitiefase kan de vastgoedorganisatie op meerdere manieren haar 
meerwaarde laten blijken. Hier gaat alles om het begrip samenwerking. Wat vraagt de 
overstaande partij van mij en hoe kan ik hier het beste op inspringen? Veel voorkomende 
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knelpunten kunoon in deze fase voorkomen worden door op het juis!e moment de juiste 
expertise in te brengen. 

8.4.2.1. AcqulsltlefaSit 

Vraagstuk z(){"gpartij: da zoektochl naar een partner, geen gebouw 
Aile experts zijn he! erover eens da! de zorgmarkt getypeerd kan worden als een 
vastgoedmar1ct met een enorme bolMlopgave voor de komende jaren. De zorgvraag blijft 
immers stijgen tot 2030 en zodoende ook de vraag naar hoogwaardig zorgvastgoed. Deze 
vraag komi bovenop de aanwezige opgave die is ontstaan door de discrepantie tussen het 
huidige zorgvastgOOd en de vraag van de klant (§ 3.6.2.). De geinterviewde zorgpartijen 
vermelden allen echter niet overtuigd te zijn van de toogevoogde waarde die een 
ontwikkelaar voor hun organisatie kan hebben, naast het inbrengen van interessante 
grondposities (§ 4.2.2.). Men heeft van oudsher een natuurlijke (maatschappelijke) band met 
woningcorporaties, Daarnaast ts men gewend samen te werl<:en met (onafhankelijke) 
adviesorganisaties. Deze adviesorganisaties profileren zich ook steeds meer over de gehele 
breedte van het ontwikkelingsproces en nemen daamaast risica af, hetgeen voorheen aileen 
tot de core-business van de ontwikkelaars gerekend kon worden. De zorgpartijen moeten 
afwegen welke vastgoedpartijen het beste de vraagstukken van hun organisatie in kunnen 
vullen. Dit hangt grotendeels af van het dienstenpakket wat de vastgoodpartij aan kan 
bieden 

• De toogevoegde waarde van ontwikkelaar ten overstaan van 0 a. wOnlngoorporaties 
en adviesorganisaties is niet good bekend 

• Grondpos~ies 
• Welke vastgoedpartij (met welk dienstenpakket) past het beste bij mijn organisatie 

Dienst vastgoadpartij: Acquisiliemiddelen; ho6 kom ik a/s vaslgoedpartij bij de zorgpartij aan 
lafel? 
Tot de diensten van de vastgoedpartij ten overstaan van de zorgpartij kunnen niet aile 
acquisitiemiddelen worden gerekend. Het aanbieden van grondpos~ies en innovatieve 
concepten kan men wei tot de directe diensten berekenen. Het geven van worl<:shops, het 
houden van symposia en de acquirering via referentieprojecten, conoocties en prijsvragen 
kan men meer rekenen tot de pure acquisitie van de vastgoodpartij. Voor de 
vastgoodontwikkelaar is het echter van dermate groot belang am binnen de acquisitiefase al 
met zorgpartijen in aanraking te komen. dat deze elementen toch in het procesinstrument 
verwer1ct worden. 

Binnen de zorgwere ld heerst een sterke ons kent ons cultuur. Om dit gevoel ook tenIQ Ie 
laten komen binnen de vastgoedpartij, is het aan te raden om als vastgoedpartij ook mensen 
uit de zorg binnen het eigen bedrijf Ie halen ", Mensen in de zorg zijn niel gewend om te 
werken met externe partijen en zijn binnen samenwerkingen op zoek naar een zekere vorm 
van vertolMlen en veiligheid. Dit gevoel van herkenbaarheid vindl men voomamelijk bij 
mensen met dezelfde achtergrond. Het hebben van connecties binnen de zorgwereld is een 
absolute must voor het verl<:rijgen van de projecten die niet op basis van een prijsvraag in de 
mar1ct worden gezet 
Zodra de vastgoedpartij een of enkele projecten binnen de zorg hoof! gerealiseerd, dan 
vormen deze projecten en de betrokken personen vanuit de zorg een zeer geed 
acquisitiemiddel. Het is vaak zo dat de opdrachtgevers van vorige projecten de deuren 
openen binnen de zorgwereld. Een voorwaarde is wei dat je als vastgoedpartij geed werk 
hebt geleverd, 

• Connecties 
• Referenlies (projecten en personen) 
• Deelname aan prijsvragen 
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Gelijk met de overgang van overheidsregulering naar vrije marktwerking verschuift ook de 
markt van aanbodgedreven naar vraag gestuurd. Een oplossing om aan de vraag van de 
markt te voldoen als vastgoedpartij is het ontwikkelen van onderscheidende concepten 14. 

Het concept moet ontwikkeld worden met de vraag van de klant als uitgangspunt. 
Zorgpartijen zijn niet gewend aan vastgoedpartijen die vanuit de zorg denken. Daarnaast 
hebben instellingen moeite met het in kaart brengen van de toekomstige klantvraag als 
gevolg van de ondoorzichtige markt. Wanneer de vastgoedpartij binnenkomt met een 
innovatief concept gebaseerd op de klantvraag dan brengt dit het gewenste innovatieve 
vermogen mee waar zorgpartijen op zitten te wachten. Aan de vastgoedpartij is de taak om 
de zorgpartij te helpen een kwaliteitsslag binnen de organisatie te maken met behulp van het 
inbrengen van de exogene kracht: de huisvesting. Binnen de conceptfase wordt dieper 
ingegaan op de aan te bieden concepten als marktpartij. 
I • Concepten 

Zorginstellingen willen decentralisatie gaan toepassen op hun bestaande aanbod van 
institutioneel vastgoed (§ 2.3.2.). Men wil af van de grote institutionele locaties en 
voornamelijk kleinschaligere locaties bezetten in het midden in de stads- en dorpskernen, of 
zichtlocaties aan de rand van de stad 15. Dit biedt kansen voor ontwikkelaars met goede 
grondposities in eigendom. De locatie is heel belangrijk voor zorginstellingen en neemt een 
groot dee I van het visitekaartje van het vastgoed voor zijn rekening. Het eerste waar de 
familie van de toekomstige bewoners naar kijken is de locatie. Wanneer men de woning 
betreedt doet men meteen de gordijnen open kijkt naar het uitzicht, in plaats van te kijken 
naar de indeling van de woning. 
Aan de andere kant heeft de zorginstelling een aantal grote grondposities in eigendom op 
mooie locaties die men (gedeeltelijk) wil vervreemden. Wanneer je als vastgoedpartij een 
goede relatie met de zorginstelling hebt, dan zit je ook op de eerste rang wanneer de 
zorgpartij zich wil vervreemden van hun locaties. 
I • Grondposities 

Uit de gesprekken met de experts komt naar voren dat veel voordeel te behalen is met het 
houden van symposia of het geven van workshops (Wijn, van Aarle de Laat & Brekelmans, 
HEVO, 2011). Met behulp van symposia en workshop creeert de vastgoedpartij de 
gelegenheid om te laten zien hoe omgegaan wordt met de problemen in de zorg en hoe men 
hierop in kan spelen met behulp van de huisvesting. Binnen deze acquisitiemiddelen kan 
men vastgoedoplossingen voor zorgvraagstukken concretiseren. 

I • Symposia houden 
. • Workshops geven 

Dienst vastgoedpartij: De toegevoegde waarde van het dienstenpakket dat als vastgoedpartij 
geboden kan worden moet ;n de acquisitiefase tot uitdrukking komen 
Vastgoedpartijen moeten zich nadrukkelijk profileren in de markt op basis van hun core
business. Hierbij is het vooral belangrijk dat men niet wil uitblinken op aile aspecten, maar 
dat men een duidelijke profileringstrategie heeft die gekoppeld is aan het dienstenpakket dat 
men kan bieden aan de zorgpartij. Het is heel belangrijk voor een ontwikkelaar om objectief 
over te komen 16. Een bouwende ontwikkelaar zal hier meer moeite voor moeten doen dan 
een adviesorganisatie die op urenbasis werkt, gewoonweg omdat de core-business van de 
bouwende ontwikkelaar ligt in de realisatiefase en men bij de zorgpartij verwacht men in 
nieuwbouw te komen. Enkele vastgoedpartijen hebben vrijwel aile expertise van het totale 
ontwikkelingsproces binnen de eigen organisatie zitten, maar kiezen ervoor om elk 
onderdeel apart in de markt te zetten. Op deze manier zien de zorgpartijen bijvoorbeeld de 
adviestak, ontwikkelingstak, realisatietak en beheertak als apart onderdeel van de 
organisatie, voorkomt men conflicterende belangen op deze manier en gaat de zorgpartij niet 
twijfelen aan de objectiviteit van bijvoorbeeld de adviestak. 
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Dienst VBstgOBdpertij: Het aanbleden van een tolaa! (innovat!ef) huisvestingscoocept 
gBbasaerrj op de vrseg vanuit de zorgmarl<t 
Volgens de experts Iigt ar aan grate meerwaarde in het ontwikkelen van een totaalconcept 
waarmee geconcurreerd kan worden op kostprijs. Binnsn dit totaalconcept wordt een 
zorgtypologie geforooard op basis van een zorgvisie met betrekking tot een bepaalde 
doelgroep. Deze zorgvisie is vertaald naar een huisvestingsconcapt gebaseerd op 
(gedeeHelijke) standaardisatie in het vastgoed ", De meerwaarde zit in het punt dat het 
concept van A tot Z is uitgewerkt. Er is een PvE opgasteld, vervolgens is een ontwerp 
hieraan gekoppeld an dat ontwerp is zijn totaliteH doorgerekend op kosten. De businesscase 
is bekeken op basis van de zorgexploitatie en vastgoedexploitatie en daze 2 elementen zijn 
ten opzici1te van elkaar geoptimaliseerd. De uitkomst is dat de jaarlijkse kosten van het 
vastgoed lager liggen dan de jaar1ijkse bijdraga vanuit de NHc. Daamaast is dit totaalconcept 
bekeken door banken, financierders, het waarborgfonds zorg (Wfz) en beleggers. Aan het 
concept kan een vaste belegger worden gakoppe!d die de projecten financiert wanneer deze 
van de grond komen. Het concept is namelijk bij financierders harkanbaar als aan 
zorggebouw, waardoor de financieringseisen ook zakken en geleend kan worden tegen een 
lager rentepercentage. Het rekenmodel blijft per casus wei maatwerk, maar is op een manier 
gestandaardiseerd zOOat anerlei exteme adviseurs uitgesloten kunnen worden. 
Ais gevolg van de diversiteit binnen de zorgsector is het mogelijk om verschillende 
concepten te ontwikkelen gebaseerd op de verschillende doelgroepen in de mark!. Deze 
kunnen vervolgens in worden gezet als acquisitiemiddel. Enkele interessante concepten en 
ontwikkelingen worden hierOnder besproken. 

Inspelend op de klantvraag voor de komende 
jaren, is het noodzakelijk dat de ontwikkelaar .. 
marl<tonderzoek doet naar de ziektepatronen van 
de komende 20 jaa..-. Binnen deze ziektepatronen 
in de V&V sector is te zien dat er een grate groei is 
binnen de groep zorgbel1oevenden met de ziekte 
van Alzheimer (dementie). Binnen deze groep is er 
een bepaald verloop in de ziekte is te herkennen 
[web4alzheimer.nl]: Bij de constatering van de 
ziekte woont men nog meestal 5 jaar thuis (zeker 

wanneer men een partner heeft) of komt men na 
verloop van tijd terecht in een aanleunwoning. 
Gedurende deze 5 jaar neemt de zorgbehoefle toe en er wordt steeds meer gebn;ik gemaakt 
van gezondheidszorg De stap hierop volgend is de opname in een verpleeghuis, waar men 
gemiddeld 2 jaar verblijfl eer men over1ijd!. Oit is zwart-wit bekeken de levensloop van een 
Alzheimerpatian!. Aan de ontwikkelaar is de taak om in te kunnen spelen op deze 
verwachting. Omdat deze groep mensen hale spacifieke aisen stellen aan de inrichting van 
een gebouw, is het vraagstuk: Hoe kunnen deze mensen zo goed mogelijk ondersteund 
worden met het vastgoed? Het vastgoed waar de mensen in terecht komen moet uitdagen 
om te helpen bij hat behouden of versternen van hun geestelijke en verstandelijke vermogen. 
Hiervoor zijn hele inventieve vastgoedoplossingen te bedenken. Er kan worden gedacht aan 
het gebruik van kunst en gebruiksvoorwerpen in de Ioopwegen van de clil!nten die het 
geestelijk vermogen prikkelen (van Duuren, Blanxx, 2011). Daamaast verdwalen 
dementerenden heal snel in een gebouw. Men kan met behulp van druksensoren in het bed 
en op de grond erachter komen wanneer men he! bed verlaat of de daur open doet Ais dit 's 
nachts gebeurd dan moet direct een lichtsignaal in de vloer aanspringen die de mensen naar 
de wc of een andere plek leidt zodat men niet verdwaall. Daamaast is het mogelijk om met 
behulp van zorgTV op afstand visueel contact te maken zooat deze mensen een gevoel van 
veiligheid gegeven word!; met behulp van visueel contact creiiert men een sterner 
veiligheidsgevoel dan bijvOO!beeId contact via de telefoon. Domotica (figuur 8.5.) wordt 
betaalbaar en gaat een hele belangrijke rol spaten in het leven van deze mensen 
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• Woon-zorgconcept vcor de klant van 2020 12030 {dementill) 
• Oomotica concept 

De Nederlandse client wit keuzemogelijkheden hebben en is bereid hiervoor te betalen, 
Wanneer men bereid is meer te betalen voor zoI"g, dan wit men ook. a~ klant behandeld 
worden. Geen patientenbehandeling meer, maar een 
behandeling op basis van gastvrijheid (zie figuur 8.6. 
met als basis het Planetree concept). Bij een 
gastvrijheidconcept worden de menselijke relaties als 
uitgangspunt genomen, Persoonlijke aandacht vcor de 
gast komt vOlledig op de eerste plaats. Deze 
benadering komt 001< terug in het zorghotel concept en 
vraagt o.a. om een andere aansturing van de 
medewerk.ers dan men gewend is binnen de zorg 
[Alflen, 2008]. Verplegers hebben binnen deze 
woonzorgvormen ook echt aileen de bevoegdheid 
hebben voor de verpleging. De catering wordt 
uitbesteed aan een cateringbedrijf en het eten word! 
naar de bewoners gebracht door gekwalificeerd 
pel1ioneel, Doordat iedereen binnen haar eigen 
wel1lgebied btijft behoudt men gemotweerde fleu,,, 8.6: PI.noIrM <:en<eFli: [pI • .etrH.nll 
medewel1lers. Daarnaast staat he! heliotropische effect (§ 6.5.2.), het overtreffen van de 
verwachtingen, bij dit concept centraal [Alflen, 2OtO]. Facility management speelt een grote 
r~ bij het invullen van gastvrijheidconcepten. Het vertrouwen van de klant in de zorg word! 
namelijk veelal gevoed door indirecte zaken, zoals de opstelling van de medewerkers en de 
manier waarop vragen worden beantwoord, Het vastgoad wordt binnen deze concepten, 
naast de ver1eende zorg, als tweede Unique selling point gezien. Wanneer de klant de 
keuzevrijheid heefl, dan gaat de vormgeving en indeling van het vastgoad een grote rol 
spelen, 

• Gastvrijheidconcept toegepast op huisvesting 
• Zorghotel concept 

8.4.2.2. Conceptfoise 

Vmagstuk zorgpartij: Het defin;ersn van de zorgvisifl 
Het opstellen van een zorgvisie die binnen de hele zorgpartij wordt gedragen is vaak de 
eerste stap die genomen moet worden binnen de transitillfase. Een belangrijk item binnen 
deze zorgvisie is een beeld te vormen van de toekomst van de zorg. Hoe ziet de zorgvraag 
ert.Jit over 10 of 20 jaar en op welke manier willen wij als instelling de zorg verlenen? Welke 
behoefle in de regio ontstaat er en tot welke ZZP's behoren deze zorgbehoevenden "? De 
zorgvisie gaat puur in op het primaire procesonderdeel van de organisaties; de zorg. Doordat 
het speelveld dusdanig aan verandering onderhevig is, pH.ts de onzekerheid vanu~ de 
overheid, is het voor een zorginstelling lastig om een helder beald te krijgen van het 
toekomstperspectief van de organisatie. 
De i<.Iantvraag neemt een groot onderdeel in birmen de zorgvisie, Het is nodig om inzichtelijk 
te maken wat de wens van de V&V klant is in 2020 12030, zodat hier op een juiste manier op 
ingespeekl kan worden binnen het gebled van zorg en vastgoed. De klantvraag moet op 
strategisch niveau in beeld worden gebracht en vanuit dit perspectief moet een zorgvisie 
opgesteld worden. Men moet zich als zorginstelling duidelijk profileren bil1l1en de sector. 

• Toekomstvisie op de zorg 
• De veranderende zorgvraag 
• Hoe kunnen wij als zorgpartij aan de klantvraag voldoen 
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Vtaagstuk. zexgpartij: Vertaling van zorgvisie naar een slrategisch huisV(Jslingsp/an 
U~ de interviews komt naar voren dat de visie van veel zorgpart'jen blijft hangen op het 
primaire procesonderdeel, Wanneer de zorgvisie in kaart is gebracht dan voigt het onderdeel 
dat te defin~ren is a1s ben van de groots!e knelpunten binnen de sector, namelijk de 
vertaling maken van de zorgvisie naar een strategisch huisvestingsplan op portefeuilleniveau 
" . Hier ontbreeid bij de meeste zorginstellingen de capaciteit en expertise voor. De 
huisvesling moe! voldoen aan de vraag vanuit de markt. maar de vraag uit de markt en de 
functie van het V&V vastgoed is 180% aan hel draaien: Het zorggebouw met woonfunc::tie 
W()I"dt een woongebouw mel zorgfunc:tie. Dit vraagt om sen totaal andere benadering van het 
vastgoedvraagstuk. 
I • De veranderende functie van het V&V vastgoed 

In 2020 zijn er 7 tol 8 mHjoen mensen in Nederland met een beperking (op basis van ZZP 1 
tim ZZP 10) en het gres van deze mensen wil zo lang mogelijk zelfslandig biij~en wonen (§ 
2.4.1.). De uitgaven binnen de tota le oollectief gefinancierde care-sector bedroegen in 2010 
in lotaal12 miljard en zijn als gevolg van de vergrijzing en mat1\tontwikkelingen op weg naar 
de 100 miljard in 2020 (Vos, RVZ, 2011). De ~astgoedcomponent neemt hier minimaal 10% 
van in beslag, dus in 2020 komi dat neer op 10 miljard euro aan vastgoedopgaven. Dil geaft 
een goed inzichl in hoe belangrijk het is om als zorgpartij rekening te houden met een helder 
~astgoedbeleid. Het ~astgoedbeleid moe! aansluiten bij de zorgvisie van de zorgpartij , 
anders wordt een vaslgoedbestand gecre1!erd dat niet aansluit bij de wensen van de huidige 
en toekomstige klant. Vaak word! nu nag per gebouw gekeken welke vasigoedstrategie er 
moel worden toegepast (op basis van de opgestelde L THP's). De zorgvisie is echler 
toegesp~st op de gehele organisatie, zodoende moet de vaslgoedstrategie ook bekeken op 
basis van de gehele vastgoedportefeuille. Vanu~ de het strategisch huisve6tingsbeleid moel 
een duidel ijke vastgoedvraag gedefinieerd worden. 
Binnen het strategisch vastgoedbeleid moe! oo!< de concurrentie in beeld worden gebracht. 
Waar zit de concurrentie en hoe moet met ooncurrentie binnen het huidig verzorgingsgebied 
om worden gegaan? Voor de concurrenbeslag Ie winnen moet de zorginstelling 
gebruikmaken van haar unique selling point. Men moe! zlch op basis van haar vaslgoed 
duidelijk profileren in de markt. 
Een goed voorbeeld is hel bedrijf PsyO, deze zorginstellirlg levert ambulante zorg voor 
mensen met psychische problemen (Vos, RVZ, 2011) [PsyO . n~. De uniekheid van deze 
organisahe is dal de vesligingen vaak langs de snelwegen liggen en een zorgbehoevende 
binnen elke instelling op elk moment van de dag geholpen kan worden, naar gelang hier 
behoefte aan is. P1;yQ probeert op deze manier marktaandeel van de concurrenten af Ie 
nemen en maalct hierb1j heel duidelijk gebruik van haar unique selling point. Met de 
oprichting van dit type bedrijven word! hel duidelijk dal er al echt een specialisatieslag in 
werking Ireedt. Hoe moelen de bestaande zorginslellingen met dit type concurrentie 
omgaan? 

• Het definieren van de vastgoedvraag 
• Het ontwikkelen van een stralegisch vaslgoedbeleid op portefeuilleniveau en 

objec:tniveau met als basis de bestaande zorgvisie 
• Inzicht in concurrentie 
• Unique sellin point 

Vraagstuk zOfgpartij: Ondoorzic/JtigheJd vanud dB overlleid 
Op d~ moment zijn er veel elementen binnen het speelveld van de zorg aan verandering 
on!lerhevig. Bij de overheid heeft men oak nog altijd niet goed voor ogen hoe de lransrtiefase 
moe! veoopen. Deze onzekerheid straalt door naar de zorgpartijen en zorgt ervoor dat men 
niel in staat is een goed beeld voor ogen te krijgen van de kansen en bedreigingen die op d~ 
moment binnen de sector aanwezig zijn. Er worden bijna maandelijks nieuwe initiatieven met 
behulp van brieven vanuit bijvoorbeeld het ministerie van w.JS verspreid. Hel is belangrijk 
om als zorgpartij op de hoogle te blijven van aile wijzigingen binnen het zorgbele id. 
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Daamaast moet men de juiste vertaling ~unnen maken naar weerslag van deze wijzigingen 
op vastgoedgebied_ 
I • Kansen en bedreigingen 

Vraagstuk zorgparlij: Conc~ptontwikkellng 
Uit de literatuur komt naar voren dat het huidige vaslgoedaanbod binnen de V&V sector nlet 
aansluil bij de wensen van de klan!. Men moel op zoek gaan naar nieuwe woonvormen in 
een ander concept dan het huidige V&V concept. Door de experts wordl aangegeven dal hel 
binnen de zorgpartijen onlbreekt aan slagvaardigheid , expertise en innovatief vermogen op 
vaslgoedgebied " . De boIsing van 2 werelden en 2 culturen wordl in de Amerikaanse 
vaklileratuur gezien als een enorme impuis voor innovalie [VVVS, 2011]_ He! is daarvoor 
belangrijk dal men binnen de conceptfase al openslaal voor elkaar, want hier komi de 
innovatieve kracht van beide partijen het besllol uit ing. 
I • Inbreng slagvaardigheid, expertise en innovatief vermogen 

Di~ns/ "astgoedparlJ} Opsls/len "an de zOfg"jsie 
Fac~ ilerend optreden bij hel samenstellen van een gefundeerde zorgvisie kan, wanneer de 
noodzaak hiervoor is, een meerwaarde zijn van de vaslgoedpartij. Sinnen de vaslgoedpartij 
is mar1<tkennis op het gebied van zorg aanwezig, daarnaast behoorl he! uitvoeren van een 
mar1<tonderzoek en het beantwoorden van de klanlvraag 101 de expertises van de 
onderneming. Het ontwikkelen van een slralegische bilk en op deze wijze antwoord geven 
op de vraagstukken vanuit de marXt is iets waar de meeste zorginstellingen weinig tot geen 
ervaring mee hebben, vaslgoedpartijen des te meer. 

Dienst "aslgoedparlij: V~rtaling "an zOfg"isia naaf strl'llegisch huis"eslingsp/an 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de zorgvisie van de zorgpartij duidelijk is. Hel primaire 
proces moel dusdanig op orde zijn voordal een begin kan worden gemaakt met de visie op 
vaslgoed_ De huisvestingsstralegie moot namelijk aansluiten bij de zorgllisie, anders blijft er 
een discrepanlie beslaan lussen de vraag van de Ie huisvesten deelgroep en het 
vaslgoedaanbod "'. De gehele vastgoedportefeuille wordt gescand (zowei fmancleel, 
technische als function eel) en de toekomstvisie van de zorgpartij wordl meegenomen (wil 
men groeien of slabiel blijven. worden andere doelgroepen aangeboord7 Elc.). AI deze 
elementen worden uiteindelijk met elkaar gematchl en onderworpen aan een aantal 
scenario's. Hier komi het slralegisch huisvestingsplan uit gerold dat de zorgpartij vervolgens 
loespilsl op de vastgoedportefeuine 
Sij de opslelling van het huislleslingspian moel de zorginstelling eer!lt allijd een duidelijk doel 
voor ogen hebben. Vervoigens moet men vanuit dit einddoellerug gaan kijken: wal belekend 
dil voor mijn huidige portefeuille7 Het uiteindelijke doel kan zijn: Het real iseren van een 
spreiding van de intramurale accommodatie over hel gehele verzorgingsgebied, zodal voor 
iedereen in de eigen bulrl of wijk zorgvoorzieningen bereikbaar zijn. 

• Opstellen strategisch vastgoedbeleid 
• Inzichtelijk maken van de vaslgoedvraag 

Als gevolg van de L THP's wordl vaak nag leveel op objeciniveau gedachl door de 
zorginslellingen. Nu de L THP is vervangen door het SHP, moelen de instel lingen op 
portefeuilleniveau gaan denken. Nu probeert men nog ieder gebouw rendabe l te houden of 
te maken, terwijl men op portefeuil leniveau wellichl tot andere inzichlen kom!. Het huisveslen 
van een groep zorgbehoevenden die niet tot de doelgroep van de zorginslelling gerekend 
kan worden in een rendabele huisvesling, moet van ondergeschiki belang zijn aan het 
huisveslen van de core-doelgroep in een huisvesling met een badkuipprobleem (§ 3.8.1.) "'. 
Op deze manier kan het voorkomen dal een gebouw op basis van een L THP klaar was voor 
renovalie. maar uit hel SHP kan vervolgens komen dal het gebouw wellicht beter afgebroken 
kan worden omdal dil lotaal nlet meer past binnen het protiel van de zorginstell ing. De 
besparingen en uilgaven moelen oak op portefeuillenilleau bekeken worden. Elke 
zorgportefeuille herbergt een aanlal cashcows en een aantal bleeders_ Deze moeten geed in 
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beeld gebracht worden en hier moe! op een juiste manier mee worden omgegaan. Er moe! 
duidelijkheid worden gecr~erd over hoe hat vastgoed rendearl en wal de bedrijfswaardB 
eIVan is. 
Een vastgoedpartij kan facilileren in de verandering van he! denk- en waamemingsvermogen 
van de zorgpartij. Door de aanwezige kennis afwegi~en moet men in staat zijn om de 
zorgvisie, de portefeuille en de vastgoedobjecten inzichtelljk Ie maken 

• Inzichtelijk maken van vastgoedportefeuil le 
• SHP toepasbaar op porteleuiHeniveau 
• SHP toepasbaar op objectniveau 

Dianst vastgoedpartij" Vertaling van verandsrand overheidsbeleid naafv8stgoedoplossingen 
Door op de hoogle Ie zljn van verschuivingen en veranderingen binnen de zorgsector, kan 
men van grate meerwaarde zijn voor zorginstellingen. Als duidelijk voorbeeld kan de brief 
'Zorg die wet1d' genomen worden, geschreven door de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport [V\NS. 2011]. De centrale boodschap binnen deze brief (samenvatting is 
weergegeven in BijJage 14) is dat de zorg te ver weg van de mensen staat en dat deze terug 
moet worden gebracl1t;n het bijzijn van de mens. In deze brief heef! de minister haar beleid 
geformuleerd en d~ beleid word! gefur.deerd door 9 peilers met grote gevolgen voor aile 
zorgpartijen in het speelveld van de zorgsector, zo ook voor de zorginste llingen in het V&V 
segment. Door de veranderende marldomstandigheden is het voor zorgpartijen lastig is om 
in te spelen op dit veranderende beleid. Ais de vastgoedpartij laat zien dat men zich verdiept 
in het veranderende zorgbeleid en daamaast in staat is dit zorgbeleid te vertaten naar 
vastgoedgerelateerde oplossingen, wordt pas ernt een toegevoegde waarde gecrej!erd. Op 
deze manier kan oen partnership opgebouwd worden waarin men elkaar op constante basis 
op de hoogte houdt. De vastgoedpartij heeft dan als laak om de vertaa lslag Ie maken van 
hel beleid naar gevolgen op he! gebied van huisvesting 
I • In ooeld brengen van kansen en bedreigingen 

Dienst 1'8stgoedpartif·· hel kunnen 8anbieden en OfItwikkelen I'an ~ptuele antwoorden 
aan de I'oorkent I'an he! proces 
Als vastgoedpartij zit er een grate meerwaarde in hat kunnen bieden van creatiel'e, 
innOl'ati evB an CQnceptuele antwoorden aan de voorkant van het 
vastgoedontwikkelingsproces. De grootste uitdaging ligt in het kunnen verrassen van de 
zorgpartij . Vaak worden door zorgpartijen vastgoedpartijen ingeschakeld wanneer een plan 
niet haalbaar blijlct te zijn. Deze vastgoedpartijen bekijken een plan vaak aileen op grand van 
bouwtechnische aard en gaan minimaliseren in de k06ten door elemenlen Ie schrappen en 
Ie vervangen door andere etementen die vervolgens veel meerwer1c. opleveren in de 
reaTisatiefase ". De geschrapta elementen zijn meestal belangrijk voor de zorgpartij, maar 
zijn volgens de vastgoedpartij te duur. De uitgangspunten worden dusdanig veranderd dat de 
zorginstelling met he! gevoel blijf! zitten dat ze enorm uitgeknepen worOen in de 
aanbesteding- en realisatiefase. Wanneer de vaslgoedpartij binnenkoml mel verstand van de 
core-business van de zorgpartij, dan is het mogelijk om vanuit een andere hoek naar het 
liggende plan te kijken. De vastgoedpartij moet op basis van de zorgkennis het plan 
analyseren en vervolgens op basis van de \lisie op zorg oplossingen bieden voor het 
vastgoedgedee~e . Enkele voorbeelden zlJn hieronder beschreven: 
De woonruimte binnen de zorginstelling moe! steeds meer aanpasbaar zijn naar de wensen 
van de klant. !:.en van de wensen u ~ de mark! is dat men niet meer In een ziekenhuisbed wil 
liggen. maar he! gevoel wit hebben dat men in een 'normaal' bed slaap'- Daarnaast wit men 
zelf de plaats van he! bed in de kamer bepalen. De woonruimte in een verzorging- of 
verpleeghuis wordt in grate mate bepaald door het bed. Een innovatieve oplossing is dan am 
de domotica niet op een vaste plek aan de wand te plaatsen, zoals nu vaak gebeurd. maar 
om dit in de v\oer te plaatsen. Hierdoor ontstaat veel flexibmteit en kan het bed ook in andere 
richijngen worden geplaatst naar gelang de klant hier behoefle aan heett. 
De natte ruimte neemt al gauw een derde in van de totale kamer birmen een verzorging- of 
verpleeghuis (§ 2.3.2), Dit is al gauw 15m' op een standaardkamer van 45m". De natte 
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ruimte moet toegankelijk zijn met een brancard en er moe! ruimte zijn voor de hulp van 2 
verplegers. De maatregelen die als uitgangspunt dienen voor het ontwerp van een natle 
ruimte zijn echler maar noodzakelijk voor 10% van de klanten. Dus voor de overige 90% 
moet elke kamer voorzien worden van een e)(l:ra grote badkamer, die men eigenlijk niet 
nodig heefl. Dit heefl gevolgen voor de exploitatielasten en het woonoppervlakte dat men 
kan bleden per klan!. Een oplossing ligt in het inbrengen van een openklapbare wand aan 1 
zijde van de sanitaire ruimte, zOOat de badkamer met 113 deel verkleind kan worden 
(Havermans, THEBE, 2011). Mochl het in geval van nood voorkomen dat men tweezijdige 
assistentie nodig heefl, dan kan deze wand eenvoudig opengeklapt worden. Door deze 
oplossing word! de woonoppervlakte groter per kamer, of kunnen meer woningen in 
hetzelfde gebouw gerealiseerd worden met gevolg dan de zorginstelling meer huurinkomsten 
kan genereren voor hetzelfde totale vlooroppervlak, en worden de schoonmaakkosten van 
de sanitaire ruimtes lager binnen de exploitatie. AI deze innovatieve oplossingen moeten 
voldoende gevisualiseerd worden naar de zorgpartij. Schetsen en tekeningen zijn universeel, 
hierdoor wordt miscommunicatie voorkomen. 
Bovenstaande wijst uit dat investering in het voortraject veel kunnen opleveren voor de klant 
en voor de zorgpartij zelf. Het is noodzakelijk dat beide partijen dit oak inzien door elkaar aan 
de voorkant van het proces te betrekken. De initiatief- en definitiefase is het juiste moment 
om als vastgoedpartij zijn kennis van de vastgood- en zorgmarkt te combineren met de 
kennis van de zorgpartij. 

• Zorgkennis vormt de basis 
• Inbreng crealief en Innovatief vermogen 
• Visualise ring van de zorgvisie 
• Inbreng van kennis van de vastgoedmarllt 

Door de sturen op besparingen binnen de exploitatie neemt men eigenlijk de businesscase 
als u~gangspunt voor he! ontwikkelen van concepten. Denken vanuit de businesscase wil 
zeggen: den ken vanuit het maximaliseren van de opbrengsten. Door in deze fase al rekening 
te houden met de businesscase kan men veel voordeel behalen kan men tijdverties 
voorkomen in latere fasen van het proces. 
I • Businesscase als u~gangspunt nemen 

8.4.2.3. Hulbaarheidsfne 

Vraagstuk zorgpattij: VettaJing van vastgoedvisie naar PvE en contract 
De directe en juiste vertaling van de zorg- en vastgoodvisie naar stenen vormt vaak een 
probleem bij z~instellingen " . De PvE's van de zorginstellingen zijn per instelling heel 
verschillend naar gelang de professionaliteit op vastgoedgebied. Het komt echter ook voor 
dat instel lingen die onprofessioneel op vastgoedgebied zijn, wei een compleet PvE proberen 
op te zetten (gebaseerd op het 'wat' en 'hoe' besproken in § 3.4.1 .). Wanneer men dit toch 
probeert kan er een mismatch ontstaat tussen wat de zorgpartij voor ogen heeft en wat door 
de aannemer wordt gerealiseerd. Zorgpartijen moeten in overweging nemen dat hel 
opstellen van een waterdicht PvE aile innovatie van de vastgoedpartij uitslu~. Het is voor 
zorgpartijen zooken naar een goede vemouding zijn tussen fiexibilite~, starheid en 
prestatiegerichtheid in het PvE en daamaast ook in het contract Men moet meerwerk 
voorkomen, zeker in de fase waar de markt nu in z~. want aannemers staan erom bekend 
dat men onder de marl\tprijs duikt met de aanbesteding en vervolgens op zoek gaat naar aile 
missende elementen in het PvE die hij door kan rekenen in he! meer- en minderwerk n. Men 
verwacht prestaties van de vastgoedpartij die van invloed zijn op de exploijatlefase. De 
zorgparty neemt de ontwikkeling- en reallsatiefase echter als uitgangspunt voor het opstellen 
van het contract. 

I : Prestatiegericht 
Flexibiliteit gewaarborgd 
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Vraagstuk ZorgpBrtij: Opzetten van !!en siuitende businesscase 
Een gevolg van de verminderde garantstening door de overheid is dat banken en 
financierders sleeds meer garaniies w~len hebl>en in een vroeg stadium van he! pl"OGes, 
zodat ze nog invloed kunnen uiloefenen op de businesscase (§ 4.2.5). De zOI\jpartij moe! 
voldoen aan de eisen van de bank met l>etrekking tot de huidige financiele s~uatie, PMC's, 
de gekozen financieringsstrategie, risicoanalyse, investeringsbeslissing, planningshorizon, 
verwachle onlwikkelingen in de markt, strategie en visie van de organisatie etc. [Actiz, 2010] 
Daamaasl meel de businesscase een antwoord geven aan de financierder op vragen zoals: 
Weet de organisatie wat haar kansen en bedreigingen zijn en heelt men hier een adequaat 
antwoord op? Hoe realistisch zijn de afwegingen die gemaakl worden? Kan de organisatie 
de opgave aan en wordt er voldoende cash gegenereerd om aan de toekomstige verp lichlen 
Ie voldoen? Achter elk elemenl moeten duidelijke argumenten schuil gaan. Hoe meer risK:o 
de bank loopt, hoe hoger de renle wordl die de zorgpartij over hel geleende bedrag moet 
betalen. De mening van de ge"lnlerviewden .. sluil op dit element duidel ijk aan bij de 
conclusie uit de I~eraluurstudie, namelijk dal het opstel len van een solide businesscase Mn 
van de greotste knelpunlen is binnen he! onlwikkelingsproces. Dit komt ten eerste door een 
stuk onervarenheid van de zorgpartij en len tweede door onzekerheid van de mark!. 

• Elsen vanuil de bank 
• Argumentatie en verantwoording veor elke aanname 

Nel als in de literaluursludie, komi ook in de inlerviews naar voren dat binnen de vaslgoeci 
en zorgexploitatie grote voordelen behaald kunnen worden 2>. Zorginstellingen hebben nooit 
rekening hoeven hooden met exploitatielasten. Hierdoor haelt men oak niet de behoefte 
gevoeld om de explo~alies Ie optimaliseren. De eersle slap voor zorginstellingen is inzichlle 
krijgen in de zorgexploitalie. Vervolgens moet men de overtuiging hebben dat het vastgoed 
bij kan dragen aan hel oplimaHseren van de zorgexpioitBtie. Ten slotte meelen beide 
explo~aties op elkaar afgestemd worden. 
I • Inzichi in vaslgoed- en zorgexpioHatie 

Vraagstuk zorgpartij. Financl8ring bestaande bouw 
Hel plegen van nieuwbouw wordt in veel gevalien tegengehouden doordat de zorgpartij de 
financiering van de bestaande niet rondgerekend krijgt en deze zodoende zwaar op de 
balans druid (Bij/age 1) "". Oil kne lpunt kan samenwerkingen en mooie projecten in de wag 
staan. 

De financieringsstrop in de beslaande bouw is grotendeels te verklaren door de 
incourantheid van het vaslgoed. Binnen hal nieuwe financieringssysteem komt een vast 
percentage NHc vergoeciing vanuit de overheid richting de zorginste lling. Deze vergoeding is 
d ii:!nlgerfchi en behelsl een vasle vergoeding per di l!nt op basis van eenpersoonskamers. 
60 tot 70% van hat tolale verpleeghuisaanbod is incourant en verooderd, wat als kenmerk 
heeft dat in veel gevallen 3 bewoners of moor op 1 kamer slapen (§ 2.3.2.). Bij dil vaslgoed 
kan er geen match worden gemaakt tussen he! verstrekle UP en he! aantal v ierkante 
meters wat per persoOl1 beschikbaar is. Als men de NHc per cli j!nt gaat loepassen en de 
huurprijs en huursubsidie hieraan gaat koppelen, dan wordt het lastig te definieren voor welk 
domein de bewoner meel belalen. Een kamer voor 3 personen is gemiddeld 48m' grool; 
16m' per persoon. Tot de 'kamer' van de client behoort echter oak nog een aantal m' aan 
gemeenschappelijke ruimte. Dit kan niel vanurt het ZorgZwaartepakket worden belaald, want 
op basis van deze pakkelten kan aileen uitgekeerd worden op het aantal m' wat de 
zorginstelling per kamer 'achter de veordeur' aanbiedt >7. De vertluurbaarheid van deze 
woningen komt sterk in het gedrang, wat ervoor zorgt dat de exploitaties van deze incourante 
gebouwen onder druk komen te staiiln. 
De incourantheid heeft ook gevolgen voor de mogelijkheid lot renovatie. De norm voor een 
zorgwoning is in 2010 vaslgeste ld op een minimum van 45m' door het CBZ (Vos, RVZ, 
2011 ). Veel oude wooingen voidoen zodoende niel aan de nieuwe norm. Bij renovatie 
meeten de zorgkamers echter wei ilan de nieuwe norm voldoen. Renoveren kost vaak meer 
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dan afbreken en nieuwbouw plegen, want het vastgoed heeft geen goede beukmaat om van 
3 kamers naar 1 kamer te gOlan, Daarnaast kan een gedeelte van de huidige bewoners na 
renovatie niet meer terug in het oude zorgvastgoed, omdat dit gebouw minder plaatsen bied!. 
Drt heeft tot gevolg dOlt het zorgvastgoed onrendabel wordt om te exploiteren. 
I • Exploitat ieprobleem door Incourantheid van vastgoed 

Binnen de laatste jaren onder het bouwregime ex WZV heOben veel zorginstellingen neg 
gebouwd (§ 2.3.) op basis van het maximaliseren van vioeroppervialde. Zorginstellingen met 
dit type gebouwen in eigendom z~ten nu op basis van de productieger~hte llP's met een 
enorm exploitatieprobleem. Ze Krijgen de financiering van het vastgoed niet sluitend, want de 
exploitatielasten (0.01, stcokkosten, ondertlOudskosten) zijn te hoag. 
I • Exploitatieprobleem door capaciteitmaximalisatie 

VraagS/uk lorgpartij,' Financiering nieuwbouw 
De vraagstukken binnen de zorg gaan steeds meer richting o~anisatievraagstukken. Zo cok 
betreffende het regelen van financiering vcor nieuwbouwplannen. Aanvankelijk werd dcor de 
zorginstelling direct na het bouwini~alief contact gezocht mel de architect voor het ontwerp, 
vervolgens werd de raming opgesteld waama het bestek werd aanbesteed in de markl (§ 
4,1 .1.). De financiering werd via nacalculatie toch vergoed, dus men hoefde hier in beginsel 
geen rekening mee te houden. Binnen het nieuwe systeem is de noodzaak om de 
finaneiering te regelen vcordal men slart mel de ontwerpfase, De financierder moet vroeg in 
het trajecl betrokken worden door een zorgpartij die hier totaal geen ervaring mee heeft Het 
verkrijgen van financiering vcor nieuwbouw is vcor zorgpartijen een knelpunt. 

Nieuwbouw wordt vaak gepleegd op terreinen waar reeds 'oud' zorgvaslgoed in gebruik is. 
Op deze oude gebouwen rust nag een boekwaardeprobleem (verdere uilleg zie Bij/age 1). 
Deze probiematiek voorkomt vaak het ontwikkelen van nieuwbouw in het al bestaande 
gebouwenbestand van zorginstellingen. Door deze probiemaliek veelen de zorginslellingen 
geen investeringsdrang, want nieuwbouw plegen terwij l op het oude zorggeboI.M/ neg een 
boekwaarde zit, is pure kapitaalvemietiging. 
I • Boekwaardeprobleem bestaande zorgbouw op localies 

Een ander knelpunt vcor het binnenhalen van linanciering is dOli veel zorginslellingen niet 
beschikken over een groat eigen vermogen, De zorginstelHngen komen uit een 
budgetsysteem waar het niet gebruikelijk cq niet toegestaan was om eigen vermogen op Ie 
bouwen. De investeringen die gemaakl werden, werden op basis van 100% vreemd 
vermogen gefinancierd it. Doordat de instellingen geen eigen vermogen hebben opgebouwd, 
heett men geen geld om het boekwaardeprobleem op te vangen, Doordal de balans van de 
zorgpartij niel op orde is, hebben de meeste zorginstelling geen hoge solvablliteit wat tot 
gevolg heef! dat men niet aan de eisen van bank voklee!. Het aanwezig vaslgoed binnen de 
porteleuille is vaak hel enige onderpand dOli zorginstellingen kunnen geven aan banken vocr 
een verl<rijgen van een financieling. 

o Zorginslelling beschikt niet over eigen vermogen 
o Slechte solvablliteit van de zorginstelling 

Bij nieuwbouw treedt het zogenaamde badkuipprobleem op (§ 3.4.1,). Zorginstellingen 
worden vaak tegengehouden am nieuwbouw Ie plegen, omdal men geen eigen vermogen 
heef! am de badkuip te financieren die ontstaat als gevoig van de nieuwe regelgeving, 
Zorginstellingen zulien extra inkomsten moeten generaliseren die gebruikl kunnen worden 
voor het afdekken van d~ risieo, 

o Badkuipprobiematiek 

VrBBgstuk zorgparlij: RisicomBnagemenl 
De betalingssystematiek via productiegerichte tarieven is een veel reelere 
financieringsmethode dan de financieringsmethode onder het bouwregime ex WLI/, Dit heefi 
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tot gevolg dat de efficil!ntie van het zorgvastgoed omhoog moet. Hat vastgoedobject is een 
risico-object geworden waar he! vroeger een verzekerd object was, Door dit ver1eden staat 
risicomanagement heel ver al van de huidige core-business binnen de zorg. Men heefl geen 
ervaring met de risico's die gedragen moeten worden over de ontwikkelingsfase, de 
realisatiefase en zeker niet over de exploilatiefase, Een gced voorbeeld is de aanname voor 
het leegslandpercentage. Welk percentage neem je aan en wordl dit op gebaseerd? Inzicht 
in de risico's is een vereiste om nieuwbouw te kunnen plegen, aangezien het een noodzaak 
is voor het opstellen van een businesscase. 

• Vastgoed van verzekerd object naar risico-object 
• Over de ontwikkeling- en realisatiefase 
• Over de ex loilaliefase 

Er is sprake van onduidelijkheid vanuij de overheid op het gebied van de verstrekte 
vergoed lngen per di!nt. Men weet in leile aileen nog in welke VOml (ZZP) de financiering 
wordt uijgegeven, maar zil nog in het ongewisse over de hoogte, de doorgang van ZZP 1 tim 
3 en het toestaan van een persoonlijke biJdrage (§ 3.8.1.). Zorginsteningen zijn op dil 
moment verplictll om iedereen mel een zorgindicalie toe te lalen onafhankelijk van de 
zorgzwaarte, maar afhankelijk van de periode op de wachllijst. Zo moelen zorginslelling 
mensen mel een lagere ZZP die langer op de wacht lijsl staan voorrang ver1enen len opzichte 
van mensen met een hogere zorgbehoel!e die minder lang OD de wachtlijst staan. Op deze 
manier komi de zorginstelling niet aan de core-business loe, het verlenen van zorg aan de 
zwaardere zorggroep, Ruim 30% van aile verzorgingshuizen ingenomen wordt door de 
zorgbehoevende groep mel ZZP 1, ZZP 2 en llP 3 ". 
Hat tweede punt is de onduidelijkheid van de markt. Op he! begin van elk jaar moe! de 
zorginstelling per verzorg ingshuis- of verpleeghuis een afspraak maken met het zorgkantoor 
voor de finandering van het komend jaar op basis van hel aantal bedden. Voor hel komend 
jaar sluit eon zorginstelling bijvoorbeeld een overeenkomst al voor een verzorgingshuis OD 
basis van 150 bedden met 50x ZZP 1, 20x ZZP 2, 30x ZZP 3, 20x ZZP 6 en 40x ZZP 8. Op 
basis van deze verwachting wordt een budgel berekend door het zorgkantoor en word! 
bijvoorbeeld E80 miljoen vaslgesleld. Hel kan edder voorkomen dat in de loop van hel jaar 
de zorginsleliing meer dan 40 cli!nlen met een ZZP 8 heeft moeten huisveslen dan 
verwacht , waardoor men E81 miljoen nodig heel! om de exploilatie sluitend Ie maken. Men 
mag namelijk geen clienten met een indicalie weigeren. De zorgpartij krijgt vanuil het 
zorgkantoor ectlter maar de oorspronkelijke ESO m~Joen , omdat de overheid oD basis van 
verwachting nacalculeerd en niel oD basis van de huidige rea/iteit. Door het oncloorzichtige 
speelveld kunnen zorgpartijen de marktvraag niet goad inschatten, wat gevolg heeft dal men 
in grote problemen kan komen gedurencle de exploitalie. 
De onzekerheid over de ZZP's omvat 001<; de NHc bijdrage (§ 3.8.1.). WO«It deze in de 
loekomsl uit de lagere ZZP's gehaald of niet? Mensen krijgen dan op basis van hun 
zorgproblematiek een Indicatie, waarmee men in feite zorg benodigd heeft en 'verplichl' is Ie 
vemuizen naar een verzorgingshuis. Echler, de vergoeding voor de huisvesting van een 
zorginsteliing komt niel meer uit de ZZP's, dus de betaalbaameid van hel vaslgoed word! 
onzeker voor deze ZZP calegorie!n, 

• onduidelijkheid vanuij de overheid (ZZP's, doorgang vastgoedcomponent in huidige 
vorm) 

• Ondoorzichf heid van de z markt 

Dienst vastgoedparlij.' Opsiel/an PvE 
Binnen de huidige markt komt met regelmaal voor dat aannemers 10% onder de 
marktconforme prijs duiken tijdens de aanbesledingsfase :no De zorgpartijen selecleren 
doorgaans op de laagste prijs en als gevolg hiervan krijgt men dus een aannemer die een 
prijs aanhoudt waarvoor hij het werk eigenlijk niet kan uilvoeren. In slechte gevallen gaat de 
aannemer vervolgens kijken waar de hiaten zitten In he! PvE lin op basis hiervan cre&erl 
men meer- en minderwer1o:, zodal men uileindelijk nog een flink aantal koslen kiln verhalen 
op de zorgpartij. Voor het waterdicht maken van hel PvE ID (en in lalllr stadium het Deslllk 
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indien men op zoek is naar een aannemer) is deskundigheid noodzakelijk, deskundigheid 
waar de vastgoedpart ij over beschikt. Het PvE is namelijk het fundament waarop verder 
gebouwd moet worden gedurende het proces, maar waar ook op teruggegrepen kan worden 
wanneer nodig. Het is noodzakelijk dat dit PvE goed in elkaar zit, zodat men later niet voor 
onverwachte problemen komt te staan. Deskundigheid van de vastgoedpartij kan worden 
getriggert met het opstellen van een prestatie- en outputgerich! PvE. Hierin word! door de 
zorgpartij ingezoomd op 'wat' wit ik in mijn huisvesting en niet op het 'hoe', Met 
outputgerichte PvE's speelt men in op de core-business van de vastgoedpartij , deze kan 
namelijk haar in n ovativ~eit en creativ~e~ aanboren om goode vastgoedoplossingen te 
bedenken voor de outputspecificaties (Bij/age 10). Deze PvE's zijn opgesteld met als basis 
de exploitatielasten, bijvoorbeeld met behulp van de TotBi Cost of Ownership (TeO) 
benadering (lie § 8.4.5.2.). 

• Prestatiegericht 
• Outputgericl1t 
• Gericht op explo~atiefase, niet op de omwikkelings- en realisatiefase 

Dienst IIastgoedpartij: Opstellen samenwerklngscontract 
Er moel gebruik worden gemaakt van een meetbaar, prestatiegericht .contract (§ 6.4.2.). De 
meetbaarheid wordt gewaarborgd door mee!punten in te bouwen gedurende het 
ontwikkelingsproces. Ais de vastgoedpartij volgens de zorgpartij niet aan de voorwaarden 
voldoot. moot deze mogelijkheid hebben om het contract op elk moment te be!indigen (van 
Duuren, Blanxx, 2011). Op deze manier wordt de vastgoedpartij getriggert om te presteren. 
De zorginstelling moet he! vo lgende heel goed overwegen: wat vind ik als partij heel 
belangrijk en wil ik heel nadrukkelijk inbrengen in het contract, zodat deze elementen 
gewaarborgd zijn? Daamaast: waar wil en kan ik de vastgoedpartij de ruimte geven om mee 
te denken oller optimal iseringen vanuit hun kennis met betrekking tot vastgoed? Het 
opstel len van d~ type contracten vraagt om een solide vertrouwensbasis 

I 
. Meetbaar 
• Prestatiegericht 
• Flexibel 

Dl€lnst vastgoedpartlj. Opstellen van een siuitenoo businesscase 
De business case is het meest cruciale en complexe onderdeel binnen de in~iatief- en 
definitiefase: geen sluitende businesscase staat gelijk aan geen project. Het grootste 
knelpunt binnen de businesscase zit in het rond krijgen van de final"lCil!! le puzzel 
(financiering, exploitatiekosten- en opbrengsten, en risicomanagement) , zodat men kan 
voldoen aan de eisen van de bank. Binnen dit gedeelte ligt de grootste toegevoegde waarde 
van de vastgoedpartij . De eerste stap die de zorginstelling moot zetten is zich ervan bewust 
worden dat rendement geen vies woord; De doorgang van het project is afhankelijk van geld. 
Een BSe kan altijd rondgerekend worden; het is een grote knoppenkast, maar he! is zaak 
dat het fundament good is. Aile aannames en getallen moeten voortkomen uit gefurldeerde 
argumenten, bijvoorbeeld uit marktonderzoek. 

De financil!!le paragraaf heeft als input de productie van de zorgpartij en vergoedingen die 
daaropvolgend vanuH de ZZP's worden ve~trekt ". Op basis van deze scm kan de 
maximale huurprijs, met behulp van een kasstromenoverzicht, van de zorginstelling vast 
worden gesteld. Vervo lgens moet men overwegen hoe het totala integrale tarief 
onderverdeeld kan worden oller de vastgoedexploitatie en de zorgexploitatie. Daze kunnen 
vervolgens gel inkt worden aan de beoogde initiale vastgoedinvestering. 
De vastgoedpart ij moot altijd kunnen faci literen bij het opzetten of narekenen van de 
vastgoedexploitatie. Wat zijn de huisvestingsiasten, hoeveel is de investering en hoe kan dat 
beheersbaar gemaakt en beI10uden worden lloor de toekomst. Naast de kennis van 
vastgoodexploitatie is het heel belangrijk om inzicht te hebben in de opbouw van de 
zorgexploitatie en hoe hier besparingen in gerealiseerd kunnen worden. Er moet inzicht 
verkregen worden in aile kosten die aan deze kan! van de totale exploitatie snijden, zodat de 
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vaslgoedpartij wanneer nodig kan facilileren bij hel opzelten van de zorgexploftalie; de 
zOfgverlening kan namelijk allijd effici~nler. Deze kennis van de zorgexploHalie is meeslal 
niel gewaarborgd bij de vaslgoedontwikkelaar, zadoende is hel nultig om deze in te huren of 
in partnership Ie hebben. Hel meesl complexe onderdeel binnen de businesscase is om alles 
in relalie 101 elkaar Ie zien. Bij elk onderdeel moel bekeken worden: Wal is mijn inveslering 
en wallevert hel op binnen elk onderdeel? 

• Berekenen maximale huurprijs op basis van zorgpraductie 
• Inbreng kennis over vastgoedexploitalie 
• Inbreng kennis over zorgexploHalie 
• Afslemming lussen zorg- en vaslgoodexpioilal ie 

De gekozen financieringsslrategie van de zorgpartij mel bijbehorend renleris icobeleid is een 
slrikle voorwaarde waar de businessease aan moel voldoen. Vaslgoedpartijen zijn partijen 
met ervaring op finaneieringsgebied. Men moel facililerend optreden bij het opzelten van de 
strategie. Allereerst moet men een besluit maken of men wiltlkan financieren op basis van 
gedeellelijk eigen vermogen, of dal men genoodzaakl is vrijwel alles te financieren met 
vreemd vermogen. Dil heeft vervolgens weer zijn doors lag in de financieringsconstructie 
waarin men wilt participeren. 
I • Inbreng kennis over financieringsslralegie 

Vastgoedorganisaties zijn gewend om te werken vanuil een langelennijnperspeclief, omdat 
investeringen vaak pas ten.tg verdienl kunnen worden over een bepaalde tijdsperiode. 
Zorginstellingen moelen jaarlijks onderhandelen over hun productie en de bijbehorende 
ZZP's en budgetten, wat het zeer lastig maakt om dezelfde tijdshorizon in ogensehouw te 
nemen als de vastgoedontwikkelaar " . Omdat de hoagie van de NHc nog niel duidel ijk is. 
moet aHijd worden gewerkt met scenario's binnen de businesscase. A1s de NHe niet 5,5% 
wordt maar 5,6%, wat heef! dit voor consequenties voor mijn exploitaliebegroting, voor de 
geldstromen en wat heelt dil voor weerslag op hel vaslgoed. Er blijft altijd een risico aan 
verbonden, maar op deze manier kan enige duidelijkheid versehaft worden over de riehling 
die de opdraehtgever moel volgen wanneer eon bepaald scenario in werking Ireed!. 
I • Inbreng kenn is over lijdsplanning 

Zorginstellingen zijn gewend om Ie denk.en vanuit de koslenkant ". Er wordt gekeken naar 
hoeveel patienlen noodzakelijk zijn om de exploilatie stuilend te maken, en niet naar de 
behoefte van de mark!. Daamaasl wordt de vormgeving van hel vastgoed ook puur 
beredeneerd op basis van de kapltaallaslen binnen de ZZP·s. Wanneer men het budgel 
vanuit de ZZP's heeft bepaald, wordt vaak leruggegrepen op de bouwkosten per vierkanle 
meier en de maatstaven van he! Col lege BolJW voor hel bepalen van de oppervlaklen van de 
kamers en de verdere invulling van hel gebouw. Deze benadering vanuil de kostenkant zorgl 
ervoor dal de flexibil iteil en de eourantheid van hel gebouw bepelilt blijven en daamaasl 
vindt er geen optimalisalie binnen het vastgoed plaats die zijn doorwerking kan hebben naar 
de zorg- en vastgoedexploitatie. De vaslgoedpartij moe! de zorgpartij faci literen in het 
denken vanuil de opbrengstenkan\; de focus moet liggen op het creeren van waarde. Oil wil 
zeggen: Kijken naar de behoelte van de markt en berekenen hoeveel patienlen gehuisvest 
kunnen worden om hel zorgvastgoed optimaal vorm Ie geven zodal besparingen op kunnen 
treden in de zorg- en vastgoedexplortalie. De Iolale opbrengslen vanuil de ZZP's worden dan 
als uitgangspunt genomen en op basis hiervan kan men gaan afwegen of en waar 
investeringen in vaslgoed terugverdiend worden 
I • Inbreng kennis over waardecrealie 

Dienst vasJ!J06dparlij: Finl:lncieringsprob/l:lmen op/ossen, bBstl:ll:lnd8 bouw 
Hel incourante vastgoed binnen de portefeuille van de zorgpartijen drukl zwaar op de balans 
door de lekorten binnen de exploilatie. Door hel aandragen van erealieve oplossingen op het 
gebied van renovalie kan de vastgoedpartij hierbij haar meerwaarde bewijzen. Het 
optimaliseren van hel vaslgoed kan leiden 101 besparingen binnen de exp\oijalie. 
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• Balans zorgpartiJ op orde maken 

De zorginstellingen hebOOn veel grote terreinen met incourant vastgoed in eigendom die toe 
zijn aan vervanging. De boekwaarde die onder het desootreffende vastgoed ligt kan meestal 
niet opgelost worden door renovatie of nieuwbouw te plegen ai leen met betrekking tot de 

• 

In samenwerl<.ing met een vastgoedontwikkelaar kumen er woningen en zorg op de 
locatie ontwikkeld worden. Een gedeelle van de winst op de woningen kan 

worden besteed aan het (gedeeltelijk) oplossen van het boekwaardeprobleem 

aanpakken; gezamenlijk ontwikkelen van grote grondposities 

Dienst vastgoedpartij. Financieringsproblemen oplossen, n!euwbouw 
Creatief kunnen omgaan met tinanciering speelt een zeer grete rol binnen de zorgsector. Aile 
geinterviewden geven aan dal projecten staan of vallen met de financiering. Je als bedrijf 
kunnen opslellen als financierder ot belegger heeft zodoonde enkele zeer grote 
meerwaarden: zeit financieren kweekl vertrouwen len oversla.m van de zorgpartij . het 
project kan een interessant beleggingsobject zijn en financiering kan wernen als een 
katalysator wanneer dit het project doorgang laal vinden. Tegenover deze drie meerwaarden 
slaat echter dat een financiering slaat of valt met he! kloppend maken van een 
businesscase. Als de businesscase kloppend is gemaakt, dan moel de zorginsteHing 
vokloonde goode uitgangspunlen hebben om zichzelf slaande te houden. Hier zou de 
vastgoedpartij niet voor nodig moeten zijn en he! zou nlet noodzakelijk moeten als 
financierder op te treden puur voar het tonen van betrokkenheid en he! kweken van 
vertrouwen. 

Door als solvabele vastgoedpartner garant te staan voor hel zorgproject kan wellicht 
goedkoper een lening worden afgesloten door de zorginstelling bij de bank. Doordat de 
vastgoedpartij garant staat voar het plan inclusief investering- en explokatiellegroting en 
bereid is risico hierin Ie delen, kunnen banken eerder geneigd zijf1 fk1anciering te 
verstrekken. De goode solvabil~eit van de vastgoodorganisatie heeft zijn doorslag in de 
solvabiliteit en liquiditeil van de zorginstelling met betrekking tot het belreffende project; het 
risicoprofiel van de zorginstelling wordt ver1aagd. Doordat rente bij de banken gekwalificeerd 
wordt als risico, neemt met de afname van het risicoprofiel ook het rentepercentage al. Hoe 
kleiner de bank het risico acht om financiering te ver1enen aan de zorgpartij, hoe lager het 
rentepercentage wordt . Het verschil tussen een lening met een rentepercentage van 4% of 
5% schee~ enorm veel op de lolale terugbetaalkosten. 
1 • OpsteHen als solvabele par1ner bij de bank 

Optreden als {mede)financierder kan door de vastgoedpartij op \wee manieren ingevuld 
worden. Ten eerste kan de vastgoodpar1ij sen financiering verstrekken aan de zorgpartij 
zodal deze haar eigen vermogen op kan waarderen. Dil heeft tot gevolg dat de solvab~itek 
van de zorginstelling toeneemt en banken wellichl eerder geneigd zijn om een financlering te 
verslrekken. Hiermee kan de zorginstelling ook inspelen op de toekomstige badkuip binnen 
de eerste jaren na oplevering. Daarnaast kan men als vastgoedpartij een bijdrage leveren 
aan de financiering aan een project. Bijvoorbee1d wanneer een bank aileen bereid is om het 
project voor 80% te financieren, kan de vastgoedpartij directe toegevoegde waarde tonen 
door de ovenge 20% te financiering, waardoor het project doorgang vindt 

• Optreden als (mede)financierder 
• Oplossingen bieden voor badkuipproblematiek 

Ais een zorginsrelling het vastgoed niet in eigendom wit nemen en zodoende niet op de 
eigen balans wi! hebben, dan kan de vastgoedontwikkelaar zijn meewaarde tonen door een 
externe belegger te zoeken in he! eigen netwerK. Daarnaast hebOOn sommige ontwikkelaars 
een eigen beleggingstak, wat moge~jk maakt dat de vastgoedpartij zeit het vastgood k1 
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aigendom nE!ami. In he! geval van een Sale & leaseback oonstn.JCiie kan men optreden als 
tijdelijke belegger 

• Optreden als belegger 
• Exteme be ger meenemen I zoeken 

Dienst vastgoedpartij" Risicomanagemenl IZel<erheid bieden 
Risicomanagement is een begrip waar zorgpartijen onder het oude beleid geen ervaring mee 
hebben opgebouwd. Men heeft geen gevoel bij de risico's en geen instrumentarium 
ontwikkeld om de risico's inzichtelijk Ie maken. Vastgoedpartijen hebben daarentegen a~ijd 
met M ico rekening moeten houden; ontwikkelaars gaan projecten aan op basis van risico's 
en nemen daamaasl altijd een winst- en risicopercentage mea in hun projecten. De risieo's 
over het gehele vastgoedontv.'ikkelingsproces moet men als vastgoedpartij in kaart kunnen 
brengen en kunnen kwantificeren. au~en de nsieo's over het vastgoedontwikkelingsproces. 
moet men ook op de hoagte zijn van de risico's en kansen die de marKt met zich mee 
brengen. Een goed voorteeld is de kans om de badkuipproblematiek Ie ontlopen als men nu 
kiest voor nieuwbouw (Wijn, van Aarie de Laat, 2011). De transi~elase is verlengd tol 2018, 
dus tol die tijd is nacalculatie van loepassing. Het is bekend dal de badkuip binnE!n de 
integrale prestaliebekosliging ongeveer 9 jaar in beslag neemt (:zie figuur 3.4.1. in Hoofdstuk 
3), dus die badkuip kan men bijna geheel via nacaiculatie opvangen als men als zorgpartijen 
kieslom nu te bouwen. 

• In kaart brengen risieo's en kansen vastgoedontwikkelingsproces 
• In kaart brengen nsieo's en kan,en in de mar\(! 

Een echte meerwaarde ontstaat als de ontwikkelaar nsico's kan alnemen van de zorgpartij. 
Oit alnemen van de nSioo's hang! at van de diensten die de vas!goedpartij kan bieden en 
van de gekozen samenwerl<ingsvorm. In la~ 8.2. is een overzichl weergegeven van 
samenwerKingsvormen en de (mogel ijke) gevolgen hiervan voor het alnemen of delen van 
de risico's. Hoe groter het dienstenpakket van de ontwikkelaar is. hoe meer risico's men op 
zich kan nemen het vel1lchil tussen de risiooverdeling binnen een samenwerKingsvorm op 
basis van een aanbesteding en een samenwerking op basis van ean vaslgoed BV is heel 
groot. Een groot voordeel van in zee gaan mel een bouwende ontwikkelaar is dat de:ze in 
een vroeg stadium zekemeid kan bieden over de bouwl<.oslen. Ort risioo, daze zekemeid, kan 
vervolgens afgenomen worden door de ontwikkelaar. Wanneer de bouwkosten vervolgens 
hoger uitvallen, dan komi dit voor de rekening van de bouwende ontwild<.elaar. 

Bouw1eam Is een team van: Zorginslelling, Ontwild<.elaar, Aannemer, Installateur en Archilect 
Vastgoed BY is een samenwerking van: Zorginstelling en de (Full-service ontwikkelaar). 

T.~ '.2: o..mehl""""_klng.~.,..,., on ~~~Ing """ ~ "" .. _IJkho~n~"'" ~ ~.Ico·. [Zorg1C, 2(11) 
~r\t .. ~vukI rntI! eigNl ~ 

Ontwerprisico 
Ontwlkkelingsrisico 
Realisatierisico 
Financieringsrisico 
Llegstandrlslco 
Rl$twaard"rieico 
o n derliou derisi co 

• Risico's kunnen alnemen of delen 
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Door gebruik Ie maken van hel dashboard principe .. kunnen in een vroeg sladium van de 
samenwerking de uilgangspunlen good in kaart worden gebracl1t, zocIat men zekerheid naar 
elkaar kan uilspreken. Het dashboard principe maakt gebruik van een aantal vaste en 
variabele parameters, die allemaal binnen de haalbaarileidsfase aan de orde moeten komen 
(label B.3.). Met behulp van daze parameters komt men tot de keuze of de totale 
vastgoedinvestering terugverdiend kan worden binnen de exploitalieperiode. De vaste 
parameters worden vastgeklikt aan de voorkant van het project, daar gedurende de 
onlwerpfase n~ aan de variabele knoppen kan worden gedraaid. De variabele parameters 
zijn elementen die ergens naar toe leiden, zodoende kunnen deze niet aan de voor!c.ant van 
de onlwerpfase vastgezet worden. Met daze variabele parameters wordt net zo lang 
geschoven tot het optimale resultaat bereikt is. Op deze manier kunnen part yen reeds vroeg 
in het proces beslissen of het project en de samenwerking rendabel is of dat men uit elkaar 
moet gaan. De vaste parameters worden als uitgangspunl genomen voor de verdere 
samenwerking. Op deze manier kan de samenwerlling sneller verlopen en heeft men geen 
irrilatie over onduidelijke waarden, alles is immers transparant en duidelijk besproken. 
I • Gebruik maken van dashboardprincipe 

Vaste parameter. 
Di$OOnteringsvoet IIRR-eis zl)r9partij 
Te huisvesten productie van de Zorgpartl) 
Maximaie hUlli"prij& v'an de zorgpartij (budget) 
Financienngs~",nle ZOrgpart~ 

O!ltwikkelingslee onlwikkelaar 
Rend"'mentseis ontwlkk ... laar 
lnll,l\Iepereen lage 

8.4.3. Ontwikkelingsfase 

E:qlIoltalieduur = b • 

Ex~oitatiekosten 

investeringskosten 
Capaciteil (oppervlakte sebouw) 
Bouwkosten 
Restwaarde van .\Iebo:>\iw 

• 

Nu het samenwerkingscontract is getekend en de haalbaarheidsfase is afgerand, wordt 
verder gegaan met de ontwikkelingsfase: het thuisterrein van de commercillie ontwikkelaar. 

8.4.3.1. Vraagstukken van de zorgparlij 

Een belrouwbare en vakkundige vastgoedontwikJce/aar 
Uit de iniliatiel- & derlfl~ielase komt naar voren dat men op zook is naar een partner. J:lln 
absolute voorwaarde waar deze partner aan moet voldoen is betrouwbaarheid. Deze 
betrouwbaarileid komt zal voomamelijk moeten blijken gedurende de core-business fase van 
de ontwikkelaar, namelljk de ontwikkelingsfase. In deze fase heeft de zorgpartij behoefte aan 
een vastgoedontwikkelaar die haar vakkundigheid op hel gebied van vastgoed toepast 
binnen de opgeslelde kaders van de z~. Een juiste vertaling van het Plan van Eisen naar 
het ontwerp is het eerste vraagstuk van de zorgpartU dal binnen daze lase aan txx:I komi (§ 
4.2.3.). Oil vraagsluk verschill van grootte alhankelijk van de intrede van de ontwikkelaar. 
Wanneer de zorgpartij het totale PvE opstelt en aanlevert en de ontwikkelaar pas binnen de 
ontwikkelingfase bij he! plan wordl gehaald, dan ontstaal vaak een grater kneipunt binnen 
deze lase. Zeker als de ontwikkelaar (en belegger) op een flexibel gebolNo' willen sturen dan 
past vaak het totale PvE van de zorgparlij maar voor 90% of minder in het ontwerp. Oil geeft 
nogmaals aan waarom het zo belangrijk is dat if1 de initiatieffase al contact wOrdt gelegd 
tussen beide parlijen 
De zorgkennis moet altijd aanwezig zijn bij de vastgoedparlij vaor een juiste verlaling van hel 
PvE naar het ontwerp, anders is er Ben gralere kans dal de belangrijke elementen van de 
zorgparlij niel op de juisle waarde kunnen worden geschat. VastQoedpartijen zijn gewend om 
aileen hun vastgoedkennis aan te spreken vaor de ontwikkeling van een gebouw, op deze 
manier geeft men ook leiding aan het ontwil<kelingsteam. De juiste vakkundigheid op zorg
en vastgoedgebied moe! oak gewaarborgd zijn binnen het ontwikkelingsteam. 
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• Een juisle vertaling van PvE na<lr ontwerp 
• Vakkundigheid in hel ontwikkelingsteam is een vereisle 

ExpJoitatiegericht ontwikkB/an 
Hel is bekend bij zorginslellingen dal men grote besparingen ken realiseren binnen de zorg
en vaslgoedexplo~atie. men weel ect1ler ai leen vaak niel hoe (Orbis. Proleion, V~alis, 2011). 
Binnen de inlerviews komi naar voren dal eIlkele partijen al nadenken over hel zo effectief 
mogelijk inzetten van de grole pol personeelskoslen (plusminus 70% van de lotale 
vergooding komend uil de ZZP·s). Wanneer men hierop kan besparen dan kan dil 
vervolgens weer lell geede komell aan andere onderdelen binnen de exploitalie, zoals het 
vastgoed. Exploitaliegerieht ontwikkelen betekend het optimaal aan lalen slu~en van hel 
vastgoed bij de wensen en eisen van de toekomstige gebruiker. Doordat de zorgpartij vaak 
nag bezig is om de wensen en eisen van de gebruiker in beeld Ie brengen, heett men de 
stap riehling exploitatiegerichl ontwikkelen nog niet kunnen maken. Het is een loegevoegde 
waarde vcor zorgpartijen wanneer een vaslgoedpartij gedurende de oniwerpfase 
oplimaliseringmogelijkheden binnen de vaslgoodexploilalie en de zorgexploaalie inzict1telijk 
kan maken. 
lorgpartijen welen dal dornotica, duurzaamheid of hel inlegreren van een healing 
environmenl binnen hel vaslgoedcomplex belangrijke elementen zijn voor de toekomst. Hel 
is aehler heel lastig om inzichlelijk la krijgen wal een half miljoen extra aan domotica
invesleringen voor gevolgen heen op de zOrsl- en vaslgoedexplortalie. Hoe kunnen deze 
maatregelen worden gekwanlificeerd? 

• Hel optimaal lalen aansluilen van hel vastgoed bij de wensen en eisen van de 
loekomslige gebruiker 

• Inziehl in oplimallseringrnogelijkheden van de vaslgoedexplortalie 
• Inzichl in oplimaliseringrnogelijkhedell van de zorgexploaalie 
• Inzichl in de weel1ilag van veranderingen binnen de invesleringskoslen op de 

exploilalielasten 

Rf!stwaardecraaUe 
Binnen de koslengeor~nteerde denkwijze van de zorgpartij (§ 4.3.1.) is geen ruimle vcor 
begrippen als exploaaliegerichlheid, flexibiliteit of restwaaroo. Om de courantheid van hel 
gebouw voor de loekomst Ie waarborgen moet men zich afvragen hoe he! zorggebouw 
dusdanig flexibel ontworpen kan WQrden, dal wanneer er in de zorgwereld dingen 
veranderen, he! geoouw heel eenvoudlg en goedkoop aanpasbaar is. Hoe crej!er ik als 
zorgpartij sen geoouw dat loekomstwaarde heett zowel binnen als bui!en de zorg? Hoe kan 
mijn zorgvaslgoed en mijn organisalie meebewegen met de veranderende 
we~omstandigheden en de veranderende vraag uil de zorgmarKi over 10 of 20 jaar? ua de 
inlerviews blijkl da! vcor de meesle zorgpartijen deze slap een brug Ie ver is op da moment. 
ledereen binnen de sector rea liseert zich !!chler wei dat dit hele belangrijke vraagslukken 
vocr de nabije loekomst zijn ". 
lorgvaslgoed moel geoouwd worden met hel oog op allematieva aanwendbaarheid. De 
geoouwen moeten fiexibele plattegronden hebben en moet indien nodig een andere 
doelgroep kunnen huisvesten dan waar hel geoouw oorspronkelijk voor bedoeld was. Hoe 
zwaarder de te huisveslen zorgbehoevende groep, hoe moeilijker hel word! om de flexibilaea 
van he! vaslgoed Ie waarborgen. lwaardere doelgroepen slellen namelijk specifiekere eisen 
aan hel vaslgoed waardoor de incourantheid hiervan slijgt. Wanneer de zorgbehoefte daa~ 
en hel gebolJW nlet meer door de zorgpartij gebruikt ken worden als bedrijlsmiddel, moet het 
pand nog een bepaalde waarde herbergen: de restwaarde. Restwaarde is een elemenl dal 
heel erg lastig Ie kwanliflCeren is. Een financiering moet worden beargumenteerd op basis 
van direct rendement [van de lande, 2010). Restwaarde ken ect1ter gelypeerd worden als 
indirect rendemenl; restwaarde word! gezien als een gecr~erd gegeven, geen vast 
gegeven. om een reslwaarde op Ie voeren bij hel ve~rijgen van een financiering is dus een 
zeer goede onderbouwing nodig. 
I • Flexibilrteil en courantheid 
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De samenwerking tussen de Dntwikkelaar en de zorginstelling: Reallteit of Utopia? 

A1lerna!ieve aanwendbaarheld 
Restwaarde 

Dlensten van de vlfIlgoldpartlJ 

Vakkunciig vormgeVl~n van he/ ontwikkelingsprores 
Hel eerste en meesi voomame doel binnen ooze fese ligl in he! maken van de juisle 
vertaling van hel Plan van Eisen near het ontwerp "'. Wanneer de ontwikkelaar samen met 
de zorgpartij gedurende de initiatief- & definitiefase he! PvE heefl opgesteld, dan vormt de 
vertaling rnervan meestal geen groat knelpunt. Beide partijen kennan he! PvE geed en weten 
zodoende goad welke elementen absoluut geborgd moe!en worden in het antwerp. Dit is 
echler enders wanneer de ontwikkelaar pas in de antwerpfase wordl ingeschakeld, omdat de 
vaslgoedpartij nag geen gced gevoel bij hel project en bij de zorgpartij ontwikkeld heefl 
Daarbij komi dal er nog geen vertrouwensbasis ten grondslag aan de relalie lig\. 
Een vakkundige ontwikkelaar zorgl ervoor dal het ontwerp zo wordl ontwikkeld dat hel 
belaalbaar is en legelijkeriijd voldoel a.m elle kwalileilseisen die door de zo~pariij aan hel 
gebouw gesteld zijn. Hel is belangrijk dat je als ontwikkelaar de juiste mensen om je heen 
verzameld die gezamenlijk een goede invulling aan het PvE kunnen geven. Binnen het 
projectteam moet de vaslgoedpartij conslant een Yinger aan de ~Is houden. Elke slap 
binnen het projectteam moet duldelijk gecommuniceerd worden richting de zorgpartij . Oit 
ontwikkelingsteam moel oak een oepaalde mate van flexlbilileit herbergen. ZOl"Slpariijen 
willen gedurende de ontwerpfase nogal eens veranderen van standpunt (casesludyl· Hier 
moel op een vakkundige manier op ingespeeld worden door hel team. Een good projectteam 
denkt proactief mee mel de zorgpartij. Mel behulp van de archilect als intermediair tussen de 
vaslgoed- en de zorgparlij kan elke verandering gevisualiseerd worden richling de zorgpariij. 
De meerwaarde van een goede arch~ect z~ in het begrijpen van de uRgangspunlen van de 
zorg en die op een creatieve en innovatieve manier verla aid worden naar een ontwerp. 
Hiervoor moet een arch~ect, naast de aanwezige vastgoedkennis, oak een bepaalde male 
van zorgvaslgoed kennis in huis hebben. 
Zoals gezegd in paragraaf 4.3.1 . moet er sprake zijn van een integraal proces en niet van 
een seriegeschakeld proces; de haalbaarheids/ase en de ontwerp/ase binnen de 
ontwikkelingBfase moeten gelijk Iopen. Op deze manier kan men direct visualiseren en 
inzichtelijk maken welke gevolgen bepaalde veranderingen binnen het antwerp met zich mee 
brengen voor de exploitatiekosten. Het gelijk Iopen van de sse en de ontwerpfase is 
zodoende een absolule voorwaarde voor een exploitaliegerichl proces. 

• Hel op een juisle manier verla len van PvE naar ontwerp 
• Inbrengen kennis van projectontwikkeling 
• Het waarborgen van de flexibilileil 
• Samenstellen van en leidinggeven aan een vakkundig ontwikkelingsteam 
• Het elik lalen 10 en van de oniwer lase met de sse 

He( vormgeven van een exp/oitatiegerich/ ontwikkelingsproces 
Zorginsteliingen moeten excelleren in hel bedrijlsproces: het leveren van zorg. Als 
zorginslelling moel men zodoende oak excelieren in hel opzetten van een explo~alie die 
sterk gerichl is op routing en efficiency. Het is aan de vastgoedpartij om de noodzakelijke 
kennis op het gebled van dil onderwerp in Ie brengen. UR de interviews komi naar voren dal 
veel zorgplannen niel realiseerbaar zijn, omdal de businesscase niet rond kan worden 
gerekend (§ 4.2.3.). Binnen de exploRalie vaft de meesle winslle behalen, hel is dan 001< hel 
ideale uitgangspunt om te nemen voar het doorrekenen van de businesscase. Zorgpartijen 
beredeneren vaak nag vanuit de oude functionele normen gebaseerd op capacile~ (§ 
64,1 .1.). De vastgoedparlij kan zijn meerwaarde tonen door de zorginsteUing Ie overiuigen 
dal men minder moet dimensioneren (capaciteitmaximalisaiie) en meer moel positioneren 
(resultaatoptimalisatie: indeling en capacReit van hel vastgoed afslemmen op personen- en 
goederenslromen). Het anders inrichten van een gebouw leverl vaak een besparing op van 
de lotale vloeroppervlakle, omdal de efficiency van he! gebouw sterk slijgt door het anders 
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positioneren van elementen binnen het vastgoed (Bijlage 8). Kort gezegd: Het ontwerp van 
het vastgoed wordl optimaal afgeslemd op de wensen, eisen en kenmer1l:en van de 
loekomslige gebruiker. 
De exploitalie is een inlegraal geheel en op deze manier moe! hier ook naar gekeken worden 
door de partijen ". Oil 'Nil zeggen dal de zorgex~oilalie en de vastgoedexploitatie aan elkaar 
gelinkl moelen worden. Investeringen in hel vaslgoed middels duurzaamheidmaalregelen, 
vormgeving. delai llering, malerialisatie of hel cret!ren van een efficiente routing hebben 
namelijk gevolgen voor zowel de vaslgoedexpioilatie (Iagere onderhoudskosten door 
duurzaamheid) als de zorgexploilalie (lagere koslen omdat personeel wordt uilgespaard door 
efficientere rouling). Aile invesleringen in hel vastgoed moe!en doorgerekend worden naar 
de gevolgen binnen de explo~atiekoslen en omgekeerd. Elke verandering binnen het 
ontwerp moet volgena dil principe onder de loep worden gehouden; wat belekenen de 
veranderingen binnen hel antwerp voor de personeelskosten, de schoonmaakkoslen. de 
energiekoslen etc. Op basis van dil lolaalplaalje moet vervolgens de lolale businesscase 
worden hefijkt en opnieuw vaslgekliki . Hiervoor is het noodzakelijk dal je als partij elke 
maalregel binnen de exploitatie of inveslering kunt kwanllficeren. 
D~ gehele praces moe! de vastgoedpartij samen met de zorgpartij doortopen. Bij aile 
ontwerpkeuzes moe! de afweging gemaakt worden tussen irwestering en exploitalielaslen. 
De exploitalielaslen voor de gehele explortatieperiode moelen gedurende de ontwerpfase 
bekend worden. D~ exploitatiegericht ontwikkelen is echt lolaal nieuw voo!" zorginslelling. Als 
je als vastgoedpartij een echt exploitatiegericht gebouw 'Nil ontwikkelen, dan zul je 
bereidheid moeten tonen om ook risicodragend te zijn binnen deze explo~alie "'. 

• Inbreng kennis van exploitatiegericht ontwikkelen 
• Ontwerp optimaal afstemman op de wensen en eisen van de toekomstige gebruiker 
• De exploilatie bekijken vanuil zijn integrallte~ 
• Vertaling maken van investeringskosten naar exploitatielasten en vice versa. zowel 

op zorg- als op vastgoedgebied 
• Het kwantificeren van exploitatiegerichte maatregelen 

Innovalle bi6den op h6t gabled van rastwaard6creali6 
Een grote toegevoegde waarde van de ontwikkelaar met het oog op restwaardecreatie ligt in 
hel kunnen inbrengen van maridkennis en he! gevoel voor de veranderende zorgmarkt. Hoe 
beter men de vraag van de toekomstige klant in beeld kan brengen, hoe beter men met het 
vaslgoed hierop kan inspelen. Doordat de vraag van de klant dermale aan verandering 
onderllevig is en de zorgvraag nag maximaal 20 Jaar loeneemt (§ 2.-4.1.) is hel ontwikkelen 
van een flexibelgebouw noodzaak. Voor de komende 20 jaar moe! het gebouw mee kunnen 
ademen met de zorgorganisatie zelf en na 20 jaar moet het well ict1t aanwendbaar kunnen 
zijn om een andere functie te vervullen. Hoe flexibeler en couranter men het vastgoed kan 
ontwikkelen, hoe hoger de restwaarde van he! gebouw word! . Hel ontwikkelen van courant 
vastgoed houdt in dat ingespeeld wordt op hel feit dal hel gebouw na, of tijdens, de 
contractduur aangewend kan worden voo!" een andere funclie. Een grotere restwaarde heeft 
101 gevo~ dal het gebouw een kleinere waardevermindering gedurende de exp!o~atiefase 

doonnaaki, wat lot gevolg heeft dal de huurprijs lagB!" kan uitvarlen. De duur van de 
exploitatieperiode is een belangrijke factor voor de bepaling van de huurprijs. Wanneer 
vaslgoed ontwikkeld word! dal aHernatief aanwendbaar is, dan komi de funclionele 
levensduur zeer dicht bij de econornisct1e levensduur Ie l!ggen. De fundionele levensduur is 
dan bepalend voor het berekenen van de huurprijs. 
Men hoeft niet mel restwaarde rekening te houden wanneer men een gebouw wee! Ie 
ontwikkelen dat binnen 20 jaar is afgeschreven. Voor de komende 20 jaar slijgt de 
zorgbehoefte namelijk (§ 2.4.1.). Als het gebouw vervolgens in 2030 is afgeschreven, dan is 
er geen sprake meer van een boekwaarde. Wanneer hel gebouw na deze periode nag in 
goede staat is, en er dus spr-ake is van restwaarde, kan er een goede winst op worden 
gemaakt. 

I . Inbrengen kennis van de (Ioekomstige) zorg- en vastgoedmar!ct 
• Inbrengen kennis over a~ernatieve aanwendbaarheid en flexibil~eij 
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• Het ootwikkelen van een gebouw dat Dinnen 20 jaar is afgeschreven 

8.4.4. Realisatiefase 

Wanneer de Go/No Go beslissing met betrekking tot de start bouw positief is verlopen. kan 
gestart worden met de realisatiefase van het ontwikkelingsproces, 

11.4.4.1. Vraagstukken van de zorgpartij 

Het afnemen van risico over de realisaliefase 
De allerbelangrijkste voorwaarde die men stelt aan een vastgoedpartij is dat deze 
risicodragerKI kan optreden over de realisatie \Ian het project "". 

DIJ markt is ideaai voor aanbestedmg, waarOOl een samenwerking aangaan met elJn 
ontwikke/aar voorzien van een interne bouwer? 
Door gebruik Ie maken \Ian een aanbesteding voor de realisatie \Ian he! project op basis van 
de laagste prijs kan de zorgpartij 10% tot 20"A, orKIer de mar1<.tconforme prijs uHkomen "". Dit 
\loordeel kan niet ver1<.regen worden wanneer men in zee gaat met een bouwende 
ootwikkelaar. Daarbij komt dat een bouwende ontwikkelaar nlet orlafhankelijk besehouwd 
wordt door de zorgpartij . Wanneer de zorgpartij een samenwer1<.ing aan gaat met de 
ootwikkelaar dan wordt men meestal gedwongen am ook met de inteme bouwer in zee te 
gaan. De vooroordelen o\ler bouwers en ontwikkelaars zijn al besproken in de 
U~gangspos~ie onder het kopje 'bereid zijn om vertrouwen te geven'. Voor he! aangaan \Ian 
deze samenwerking moet er gedurende de beginfase \Ian het ontwikkelingsproces 
geln\lesteerd worden in de vertrouwensbasis_ De onafhankelijkheid van een op zichzelf 
staande ontwikkelaar en bouwer spreekt de zorginstel ling meer aan "". 
Aan de andere kant weet de zorgpartij bij een open bare aanbesteding op basis van de 
laagste prijs niet wat men in huis haalt. Voor de geboden som van 20% onder de mar1<.tprijs 
kan de aannemer het vastgoed niet realiseren, dus de aannemer zal proberen dit 'verties' 
Dinnen de realisatiefase Ie compenseren 

• Op basis van aanbesteding duikt men 10% tot 20% onder de marktconforme prijs 
• De afhankelijkheid \Ian een inteme bouwer 

Een befrouwbare bouwpartner-
Als ge\lolg \Ian de crisis en het veranderende beleid in de zorg is men op zoek rlaar een 
betrouwbare bouwpartner voor invulling te geven aan de realisatiefase. Op dit moment (1 
mei 2011) zilten de zorgpartijen in een spanningsveld tussen het kiezen voor de laagste prijs 
of de beste garantie voor de realisatie van het project, De zorgpartijen moeten afwegen 
binnen welk soort partijen de meesle toegevoegde waarde zit gedurende de realisatiefase, 
Men wilt de garantie dat het gebouw daadwerkelijk gerealiseerd word! en dat de aannemer 
gedurende de bouw niet om\lalt. Ais tweede wil de zorgpartij de garantie dal het vastgoed 
gerealiseerd wordt tegen de verwachte (en beste) prijs-kwaliteitvertlOuding en dat meer- en 
minderwerk ook voor de rekening komt \Ian de vastgoedpartij, De beste prijs krijgt men 
waarschijnlijk met behulp van een open bare aanbesteding_ De beste garantie kan 
waarsehijnlijk geboden worden door grote solvabele bouwconsortia die werken mel behulp 
\Ian een interne \lastgoedootwikkelaar. Deze kunnen echter niet de onafhankelijkheid bieden 
van een adviespartij die werkt op urenbasis, Vanuit de interviews komt naar \loren dat het 
doorvoeren van het kwaliteitsbesef van de opdrachtgever naar de werkv loer vaak voor een 
probleem zorgt ". Hoe krijg je het personeel van een (exteme) partij op de werkv loer zo ver 
dat ze helzelfde kwaliteitsni\leau nastreven als de vastgoedmensen bij de zorgpartij of bij de 
vastgoedpartij? 

• Garantie op daadwerkelijke realisatie \Ian het gebouw 
• Garantie op de verwachte prijs-kwaliteitvertlOuding 
• Geen nSlco lopen op meer- en minderwerk 
• Het doorvoeren \Ian het kwaliteitsbesef Mehting de werkvloer 
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8..1.4.2. Dlensten Vln de vastgoedpartij 

Hel afnemen van hel risico over de reelisering van het project 
Adviespartijen die werken op urenbasis gaan uit ven een inspanningsverplicl1ling gedurende 
de samanwerking. Risicodragende partijen werken binnen de samenwerking echler op basis 
van een resultaatverplichting. Deze verplichting op hel leveren van he! verwachte resuHael 
houdt in dal men hat risico op zich neemt gedurende de realisatiefase. Binnen het 
overnemen ven dit risico hoort ook de verantwoordelijkheid over moor- en minderwerk. 

Als boowende ontwikkalaar de kalila V()Ol'" hal se/actarsn van een aannemer over/alen aan 
de lorgpatt~ 
Het grote nadeel van het hebben van een interne bouwer is dal men de keuzevrijheid van de 
zorgpartij beperkt. De zorginstelling wordt doorgaans gedwongen om 001<: gebruik Ie maken 
van de bouwer wanneer men een samenwerking aangaal met de vaslgoedontwikkelaar. De 
moosle zorg lnslellingen voelen lich beklemd en in asn hoek gadrukl wan near men lotaal 
omgeven word! door 1 partij "". Het kunnen bieden van de keuzevrijheid om binnen de 
semenwerking mel een bouwende ontwikkelaar een samenwerking aan Ie gaan met oon 
exteme bouwer werkt vaak bevrijdend. Bouwen moe! door deze partijen gelien worden els 
een optionele diensl, niet als een verplichting. Op deze manier kan de bouwende 
ontwikkelaar zicl1 profileren in de merkl Oils oon onafhankel ijke ontwikkelaar en een 
onafhankelijke bouwer. Het selecteren van de exteme aannemer kan op basis van een 
aanbesleding gebeuren. 
Het betrekken van een lokale bouwpartij bij het project kan beslissend zijn voor de doorgang 
van een project. Lokale partijen hebben meeslal goade banden birmen de gemeente en 
openen deuren die voor andere partijen gesloten blijven. Daamaast worden nieuwe marklen 
aangeboord en kan wellicht aen volgende keer wei een beroep worden gedean op de inteme 
bouwer van de vastgoedpartij 

• Onafhankelijkheid 
• Het Bieden van (keuze)vrijheid 
• Beslissend veor de doorgang van he! project 
• Belreden van Iokale marklen 

Intame bouwer biadt garentre 
Een interne bouwer is vrijwel altijd onderdeel ven een groot solvabel bouwconsortium. De 
kans is minimaal dat deze bedrijven failliet gaan gedurende de looptijd van het project, 
waardoor de oplevering van hel gebouw gegarandeerd kan worden. Wet dil soort grote 
bouwconsortia adviseren, dal kan men ook daadwerkelijk bouwen. Een ontwikkelaar met een 
interne bouwpartij kan in vroeg stadium hel risico afnemen over de onlwildleling en realisalie 
van hel project. Door de goade afstemming tussen de bouwer en de ontwikkelaar is de 
vestgoedpertij In slaat om de gestelde kwalilert binnen hel PvE en beslek Ie waarborgen. De 
bouwer is namelijk betrokken bij de samenstell ing hiervan en kan zodoende een garantie 
algeven dal het PvE daadwerkelijk gerealiseerd ken worden binnen het afgesproken budget. 
Deze kenmerken zorgen ervoor dat de zorgpartij al in een vroeg stadium van het proces 
zekerheid in huis haal!. Omdal men als bouwende ontwikkeleer he! bouwpersoneel zelf op 
de loonlijsl heeft staan, zal men een hogere garantie kunnen bieden dat de k:waIHeit die voor 
ogen is ook lerugkomt binnen de uitvoering. 
Een voordeel van een samenwerking aangaan met een ris icodragende partij binnen de 
initiatieffase is dat men in een vroeg fase al een bouwieam kan vormen waardoor de 
bouwkennis al in een vroeg stadium kan worden ingebracht. DH kan vervolgens leiden tot 
kostenbesparingen, omdat men in deze fase al ken part iciperen op wal wei en niel mogelijk 
is binnen het ontwerp. 

• Garanlie op daadwerkelijke reelisalie van het gebouw 
• Garantie op kwaliteit vastgesteld binnen het PvE en bestek 
• Garantie op he! doorvoeren van het kwalitertsbesef richting de werkvloer 
• Garantle op realisetie van het projed binnen hel budget 
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8.4.5. Beheer- & Exploltatiefase 

De zoeklochl van de zorgpartij naar een partner en naar zekerheid speell zich zowel op de 
Korte als op de lange lermijn af. Hel is daarvoor ook nodig om als ontwikkelaar in Ie spelen 
op de vraagstukken en onzekerheden die zich binnen de beheer- & exploitalielase alspelen. 

S.4.S.1. Vraagstukken van dl l.orgpal1IJ 

NieuwbouW in eigendom nemen I Sale & leaseback I huren 
Het in eigendom nemen van de nieuwbouw word! niel meer als vanzelfsprekend beschol.M'd 
door zorgpartijen (§ 2.3.2. & Braun. Radar. 2011). Veelal baseren de zorgpartijen de keuze 
tussen huur en eigendom op de zorgzwaarte van de Ie huisveslen doelgroep. Enerzijds is er 
ean selectie zorgpartijen die graag hel vastgoed mel betrekking 101 de zwaarsle 
zorgbehoevende groep in eigendom houdt. dit omdat men voor deze doelgroep niel 
afhanke~jk wiK zijn van een belegger. De zorgexploitatie moet hier voor alles gaan en men 
hoodt dit liever zell in de hand. Anderzijds is er een groep zorgpartijen die prefereren om de 
volledig inlramurale gebouwen voor de zwaarste doelgroep al Ie stoten bij een belegger. 
Daze gebouwen zijn namelijk hel meest incourant en daardoor aileen allernatief 
aanwendbaar te maken legen hoge kosten. Deze groep zorginstellingen will liever 
zorggebouwen voor de lagere ZZP's in eigendom, omdat binnen deze gebouwen de 
flexibiliteit beter gewaarborgd kan worden en zodoende sprake is van grotere courantheid en 
restwaarde. 
Zorginstellingen vragen zich al of men over 5 jaar nog wei liquide is als er geen vaslgoed 
meer op de balans staat. Als zorg instellingen bij nieuwbouw huur prelereren boven koop en 
legelijkertijd al hun vastgoed gaan alsloten om lucht Ie creeren op de eigen balans. dan 
vervreemden ze tegelijkertijd de liquide middelen die als onderpand kunnen dienen voor het 
aanvragen van een financiering bij de bank. 

Risioomaoagement g6durend6 de expiOitetieperiode 
Zorglnstellingen zijn cashflowgeor~nteerde bedrijven: hat kapitaal van daze inslellingen zit in 
de mensen en niet in het vastgoed. Zorgpartijen %ljn langdurig aan hun vastgoed gerelaleerd 
en moelen binnen het nieuwe marklsysteem gedurende daze gehele periode risico's dragen. 
Uit de interviem komt naar voren dat de meeste zorginstellingen nog totaal geen idee 
hebben wat hun exploitatielaslen inhouden en ri sicomanagement niet lot hun col'B-business 
kan worden gerekend ". Het is heel beiangrijk am de risico's en exploilatielasten binnen 
zowel de zorgexploitatie als de vastgoeclexploitatie aan de voor1o::ant van het proces 
inzichtelijk te maken en Ie kwantificeren. 

• Inzichtelijk maken van risico's 
• Kwantfficeren van riIico's 

Exploitatleciienslen uitbestecien of in eigen beheer hoIJden 
Zorginstellingen gaan zich steeds meer focussen op hun core-business: hat vertenen van 
zorg aan de zware inlramurale groep zorgbehoevenden " . Daarbij komi dat de exploitatie ligt 
binnen het nieuwe marksysteem in de zorg behoortijk onder druk in de inlramurale sector (§ 
3.4.1.) doordal deze verre van optimaal is vormgegeven en zell vanurt de ZZP's bekosligd 
moe! worden. Bovenslaande elementen bieden kansen veor het uit handen geven van 
explortatiedienslen door de zorgpartij. Veel zorgpartijen zien echler op legen het uit handen 
geven van exploitatiediensten: onbekend maaki onbemind Bij zorginstellingen draait namelijk 
alles om de klanlbenadering en de klantbehandeling. Wanneer men dienslen binnen de 
exploitatie uit handen gaa! geven dan is men bang oak deze kernwaarden Ie vertiezen ". 
Aan de andere kant zeggen ane zorgpartijen dal ze aileen het verlenen van zorg 101 hun 
core-business rekenen. De overheid gaa! In de toekomst met behulp van kwalitertseisen de 
zorgpartij ook alieen maar beoordelen op het leveren van zorg (Vos, RVZ, 2011 & Markus. 
Actiz. 2011 ). Dit wil Z8ggen dal aile andere exploilatiediensten niet tot de core-business van 
de instelling behoren. Als zorgpartij moet men dus helemaal niet willen om het beheer, de 
schoonmaak, de catering, de ICT, de energie, de beveiliging, de receplie. inlerne 
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verhuilingen en hel reslstofienmanagement in eigen handen Ie houden. Daamaast biedt het 
uit handen geven van exploilatiediensten wellichl de kans voor de zorgpartij om de 
belrokkenheid van de vaslgoedpartij na de oplevering van hel geoouw Ie vergroten en Ie 
waarborgen ... 

• De core-business van de zorgpartij is het vertenen van zorg 
• Exploitat le komt binnen hel nieuwe mar1<tsysteem onder druk Ie Hggen 
• Exploitaliedienslen uitbesleden: onbekend maakl onbemind 
• Uil handen van dienslen aan de vastgoedpartij vergrool de belrokkenheid van 

N.B. BTW-problemaliek bij de u~besleding van exploitatiedienslen door de zorgpartij. 
Zorginslellingen zijn op dit momenl (1 mei 2011) gevrijwaard van het belalen van 8TW over 
de dienslen die men met hel eigen personeel Ultvoert (Vos, Minislerie van RVZ, 2011). Oit 
wil zeggen dal men geen BTW betaald over de schoonmaakdienst, caleringdiensl, leT elc. 
[Geveke, 2011]. Wanneer men deze dienslen gaal uilbesleden aan privale partijen, dan 
moeten deze partijen wei BTW afdragen. 
Op d~ moment is men binnen hel Minislerie van RVZ bezig met hel onderzoeken of de BTW
afdracht bij de uitbesteding van dienslen door zorgpartijen gecompenseerd kan worden, 
zedat hel voorde liger wordl om in de loekomsl meer u~ handen Ie geven (Vos, RVZ, 2011). 

8.4.5.2. Diensten van de vastgoedpartij 

Keuzes betmffende de eigenOOmS!lituatie inzichtelifk maken 
Wanneer noodzakelijk moel de vastgoedpartij facililerend kunnen optreden bij het inzichtelijk 
maken van de keuze betrefiende het in eigendom nemen of huren van het vastgoed door de 
zorgpartij. Deze keuze moet niet gebaseerd worden op de zorgzwaarte van de te huisvesten 
doelgroep, zoals nu vaak gebeurd, maar moel gemaakt worden op basis van de zorgvisie en 
het opgestelde SHP "". Pas wanneer de gehele portefeuille financieel, technisch en 
functioneel is doorgelicht kan men de beslissing maken over het feit of de zorgpartij zich de 
komende tijd beter op huur in een bepaald segment kan concentreren of juist vastgoed in 
eigendom moel nemen om de liquidite~ van de organisatie te waarborgen. 
I • Op basis van de zorgvisie en het SHP 

Risioomanagement over de expioitatiepenode 
Vastgoedpartijen ziin , in tegenstel~ng tot zorginstellingen, vermogensgeori!nteerde bedrijven 
die vertrokken zijn na de oplevering van het vastgoed, Door dit principe is men in oorsprong 
niet gewend om te den ken op de lange termijn. Binnen hel nieuwe marktsysteem ligt op deze 
lange termijn wei een duidelijke meerwaarde voar de ontwikkelaar. Het is een belangrijke 
toegevoegde waarde om als vastgoedpartij in staal te zijn de exploilalierisico's aim de 
voorkant van het proces inzichtelijk te maken. AI deze risico's moeten geTdentificeerd en 
gekwantificeerd worden, zedal de jaar1ijkse exploltatielasten gedurende de ontwerpfase 
reeds duidelijk zijn. Voor ieder exploitatiegevoelig element moet een scenarioanalyse worden 
opgesteld. Het is bijvoorbeeld lastig om de energieprijzen over 20 jaar in te schatten. Het 
opstellen van een aanlal what if .... than elS8 .. . scenariomodellen met vel1ichillende 
stijgingen binnen de gasprijs kan dan een uilkomsl bieden. Op deze manier krijgl de 
zorgpartij ook een bepaal gevoel bij de gevoeligheid van de parameter. Daarnaast dienen 
deze scenario's voer het schatten van de vergoedingen vanuit de ZZP's, zoals is besproken 
in de haalbaarheidsfase (§ 8.4.2.3). 
Een grote meerwaarde van de vastgoedpartij kan uitgedrukt worden door vervolgens (een 
deel van) het risico op zich te nemen tijdens de exploitatie. In de ontwikkelingfase wordt al 
aangegeven dat als de vaslgoedpartij echl explo~atiegericht wiM ontwikkelen, deze ook 
bereid moeten zijn om risico op zich te nemen binnen de exploitatiefase. Zorginsteilingen 
hebben op d~ moment neg geen inzicht in de exploitalierisico's en -kosten, waardoor men 
maar tot een bepaalde hoogte bereid is om te investeren in innovatie en optimalisatie. In de 
interviews wordt aangegeven dOlt het lastig is om zorginstellingen te overtuigen om extra te 
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investeren in hun gebouw met als gevolg dat de exploitatielasten op een lager niveau komen 
te liggen ". Zeker als men als vastgoedpartij na oplevering weer vertrokken is. Als de 
vastgoedpartij het risico voor de exploitatie kan afnemen. dan geeft dit ook het vertrouwen 
dat nodig is om de investeringen aan de voorkant van het proces met betrekking tot 
bijvoorbeeld duurzaamheid te rechtvaardigen. 
Exploitatierisico's afnemen en delen kan men bijvoorbeeld in de vorm van een vastgoed BV, 
weergegeven in tabel 8.2. in § 8.4.2.3. Dit schema geeft per fase van he! vastgoed
ontwikkelingsproces de risico's weer en koppeH deze naar de betrakken partijen. Zo word! 
binnen de haalbaarheidsfase at duidelijk welke risico's bij welke partij liggen. 

• Ris ico's inzichtelijk maken en kwantificeren 
• Explortatierisico's delen 
• Exploltatierisico's afneman 

Exploitafledlf'msten 8fnemen 
Het is aan de opclrachtgever om te bepalen welke diensten men in eigen beheer wit houden 
en welke men wenst u~ te besteden. Deze keuze kan gemaaid worden op basis van 
efficilmtie, maar ook op basis van gewoonte. bepertt inzicht in de kosten of de angst om 
belangrijke diensten uit handen te geven. Voor het ioslaten van elementen die men altijd als 
zorginsteliing zel! heeft uitgevoerd , is vertrouwen in de exteme partij noodzakelijk 
Een eerste stap om binnen de exploitatiefase van zorgvastgoed effic~ntievoordelen te 
behalen met uitbesteding, is een duidelijke scheiding aanbrengen tussen echte zorgdiensten 
en overige diensten. Deze scheiding komt oak terug in de vergoeding binnen de ZZP's '. 
Diensten die onder de zorgactiviteHen worden geschaald in de ZZP's behoren tot de core
business van de zorgpartijen, deze moet men zodoende oak niet willen uitbesteden. De 
ovenge niet-zorg activiteiten die beta aid moeten worden uit 22% van het totale ZZP budget 
erelateerd aan de niet-zorgactiviteiten biaden wei potentie om te worden uHbesteed. 

• Scheidin aanore en tussen zor diensten en overi e dlensten 

Uit de interviews komt naar voren dat in de toekomst, binnen de zorgmarkt en het V&V 
segment, de behoefte is om als vastgoedpartij een totaal ootzorgingsproces te kunnen 
bieden ". Dit ontzorgingsprincipe moet gebaseerd zijn op de behoefl:e van de klan!. Het 
onizorgingsprincipe kan globaal onderverdeeld worden in de volgende twee principes: 
1. Ontzorging op basis van het afnemen van diensten (het DBFMO of Full-service principe); 
2. Ontzorging op basis van samenwerking. 
Voor punt 1 is een totaal DBFMO praces gericht op outputspecificaties zoals besproken in 
By/age 10 niet toepasbaar binnen de care-sector (van Beek, TNO, 2011 ; Markus, Actiz. 
2011 ), deze projecten worden namelijk pas interessant vanaf € 50 miljoen en zijn 
waarschijnlijk ai leen van toepassing binnen cure-sector (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het 
Zaans Medisch Centrum). In de care zien experts daarom wei kansen weggelegd voor een 
DBFMO-light constructie die toepasbaar is vanal een investering van € 15 miljoen. De 
ontwikkelaar brengt bij deze projecten wei kennis en expertise gedurende de initiatieffase en 
gaat vanaf dit moment samen aan de slag met de zorginstelling om het project te realiseren. 
Het gaat om he! vroegtijdig samenbrengen van zorgkennis en vastgoadkennis waarbij wordt 
gestuurd op het omlaag brengen van de faalkosten en het cre!ren van een lagere Total Cost 
of Ownership (voor uilleg lie volgende onderdeel). Door zorgvuldige en vroegtijdige 
afweging van de mogelijkheden en consequenties onlslaat binnen de iniliatieffase al een 
duidelijk beeld van de exploitatielasten en de uiteindelijke haalbaarheid van de piannen. 
Het verschil lussen DBFMO en DBFMO-light zil onder andere in de verhour1ing lussen de 
opdrachtgever en opdrachtnemer; de zorgpartij en de ontwikkelaar. Bij een DBFMO contract 
doet de vaslgoedpartij vrijwel alles en levert hel project turn-key op. Uil de interviews komt 
naar voren dat zorgpartijen niel aftijd zitlen te wachlen op hel fe~ dat de vastgoedpartij aile 
elementen van de zorgpartij uit handen neemt " . Bij een DBFMO-light contract is de relatie 
lussen beide partijen gelijkwaardiger op alie aspeclen. De basis van dit contract ligl in het 
samen invulling geven aan het gehele proces in plaats van hel zoveel mogelijk ontzorgen 
met behulp van het afnemen van diensten. 
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• Ontzorglng op basis van het afnemen van diensten 
• Ontzorging op basis van samenwerking 

Mel behulp van de 'Life Cycle Cosf benadering kunnen de exploilalielasten per diensl if1 
samenhang beschouwd worden. Mel behulp van deze benadering krijgt de zorginste lling 
Inziehl welke exploilalle lasten de gehele levensduur van het vastgoed op hen afi<omen 
(verdere u~leg in By/age 6, BijJage 10 en § 4.3.1 .). 
Daamaast kan de Total Cost of Ownership (TCO) benadering helpen om inziehlle krijgen in 
de totale koslen van de huisvesten [SDB, 2009). Hiemij wordt gekeken naar de 
investeringskosten, kap~aallesten , koslen voor ondemoud en beheer, rerlOvabekosten, 
facilitaire dienslen en energiekoslen. De eerste drie onderdelen bepalen de bedrijlswaarde 
van het vasigoad (wat is het gebouw waard aan grand en stenen?), waar de laatste drie 
onderdelen de markwaarde van hel gebouw bepalen. Wanneer al deze elemenlen mel 
betrekking 101 de huisvesting in beeld zijn gebraehl. word! gekeken naar de manier waarop 
he! vaslgoed hel besle gemanaged kan worden. Hierbij moet worden meegenomen welke 
diensten goedkoper zijn om uit Ie besleden en welke diensten de zorgpartij he! besle in 
eigen behoor kan houden. 

• Lyfe-Cycle Cosl benadering 
• Total Cost of Ownership 

8.5. Uitdieping zachte 
vastgoedontwikkelingsproce& 

procesfactoren uitgangsposltie 

Binnen deze paragraaf worden de zachte procesfactoren uit hel procesinstrument 
besproken. Deze proceslactoren worden opgedeeld naar de uitgangsposilie en het lolale 
vastgoedontwikkelingsproces, omdat dezelfde zachte kanten binnen elke fase lerugkom en 
zodoende over het gehele vaslgoedontwikkelingsproces geborgd moelen worden. Ze gelden 
over het elgemeen voor beide partijen, enkele hebben exclusief betrekking op de zorsl- 01 
vaslgoedpartij. De conclusies per zachte procesfactor die zijn meegenomen in het 
procesinstrument worden gedee~elijk omkaderd weergegeven. 

8_5_1_ De uitgangspDsitie 

Bereidheid om Ie investerBn in hel proces, nlet in hel producl 
Vastgoedpartijen zijn vaak geneigd am heel snel Ie sluren richting hel product: de 
nieuwbouw. UK de IHeratuursludie komi naar voren dal de inHiatief- & definiliefase oak bij 
zorgpartijen onderbelicht is. Echler, lien van de absolute succesfactoren binnen 
samenwerkingen in de zorg is een lolale locus op de inilialieffase. Binnen daze fase moe! 
juist heel veel moeile en tijd in hel proces gestopt worden. Men moet bereid zijn om in elkaar 
Ie invesleren, zadat gedurende de ontwikkeling- en realisaliefase alies goad verloopt. Omdat 
beide partijen elkaar (1109) niel goed kennen, zit een grote meerwaarde in jeze/f als partij en 
levens de overslaande partij de tijd Ie gunnen om een goede slart te maken. 

Het spreken van dezeffde tsal 
Aile gelnlerviewden zijn het er over eens dal zorginsleliingen een compleel andere taa l 
spreken dan de taa l die professionele vaslgoedorganisalies zoals onlwikkelaars hanleren ... 
Een illustrerend voorbeeld hiemij is he! begrip 'huur'. Bij vastgoedorganisa\ies wordl de huur 
jaarlijks gei"ndexeerd mel de infilitie, lerwijl het in de zorgwereld gebruikelijk is om de huur Ie 
definW!ren als een vergoeci ing voor renle en aflossing. In de zorg gaal de huur bij Ben lineaire 
lening dus omlaag, lerwijl de huur in de vastgoedwereld ieder jaar slijgt. Ais men niel 
dezelfde taal spreekt, weet men dus niel wat men van elkaar kan verwachten en kunnen 
grote pro~emen ontstaan als gevolg van verkeerd verwachtingsmanagemenl. 
Het vaslgoedontwikkelingsproces moet worden ingegaan op basis van gelijkwaardigheid 
Zander kennis van de zorg word! je als vastgoedpartij met terminologie am de oren geslagen 
en krijgt de zorgpartij snel genceg door dat hier geen partij aan tatel z~ waannee een 
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samenwerking in het vat zit. Zonder kennis van de zorg is men namelijk niet in staat om de 
vragen vanuit de zorginstelling te begrijpen en op een juiste manier te vertalen . Hierdoor 
ontstaat discrepantie in de manier van benadering zoals de vastgoedpartij is gewend, en de 
manier van benadering waar de zorgpartij het meeste gebaat bij is. Vanuit de vastgoedpartij 
worden aile vraagstukken direct omgezet in stenen, terwijl de zorg gebaat is bij een 
probleemoplossende benadering. Deze oplossing is meestal niet meteen te vertalen in 
stenen. 

• Gelijkwaardige gesprekspartners 
• Verwachtingsmanagement 
• Manier van benaderin 

Bewustzijn van cultuurverschillen 
ledereen binnen zowel de vastgoed- als de 
zorgorganisatie die in aanraking komt met een 
persoon van de andere partij , moet zich bewust zijn 
van de verschillen tussen het speelveld waarin men 
acteert. Dit verschil in speelveld valt terug te 
herleiden tot drie elementen: Het 
vastgoedontwikkelingsproces, dit proces verschilt 

"Samenwerking tussen lorginstellingen 
en verschillende private partijen beidt 
ruimte voor innovatie, ontwikkeling en 

risicoverdeling." [Slemmer, 2010J 

tussen de beide sectoren en per organisatie. De spelers, er is grote differentiatie in 
zorginstellingen en vastgoedpartijen. Daarnaast worden de zorgpartijen publiekelijk 
gefinancierd en de vastgoedpartijen zijn voornamelijk private partijen. Met de verschillende 
cultuurachtergronden van de spelers zal rekening gehouden moeten worden. Tot slot de 
verscheidenheid binnen de omgeving, namelijk het aldoor veranderende speelveld binnen de 
zorg en de crisisachtergrond binnen de vastgoedorganisaties. Deze drie-eenheid moet 
gewaarborgd zijn bij degenen die in aanraking komen partijen van de overstaande sector. 
I • Verschillen tussen het speelveld 

Het is noodzakelijk dat beide partijen inzicht hebben in de verschillende achtergronden van 
beide organisaties. De basis ligt in het kennen van elkaars verschillen en elkaars 
overeenkomsten 51, wat meteen de sterke en zwakke punten van de samenwerking zichtbaar 
maakt. Wanneer men deze elementen weet, die vaak voortkomen uit de verschillende 
culturen van de partijen, dan weet men dat er binnen bepaalde onderdelen van het 
samenwerkingproces strubbelingen kunnen optreden en waar deze strubbelingen hun 
oorsprong hebben. Wanneer hier niet meteen in de beginfase strak op gestuurd wordt en 
desnoods aile plooien glad worden gestreken, dan kunnen onverwachte irritaties optreden. 
Een treffend voorbeeld van miscommunicatie voortkomend uit de verschillende 
cultuurachtergronden is genoemd door 1 van de ge'interviewden: Deze partij had 
afgesproken met de zorginstelling dat er op basis van een orienterend gesprek en het 
bijkomende goede gevoel van beide partijen, een vervolgafspraak zou worden ingepland 'Op 
de korte termijn'. Het initiatief voor het maken van de vervolgafspraak lag bij de zorgpartij. Na 
een aantal weken had de zorginstelling nog niets van zich laten horen ten overstaan van de 
vastgoedpartij en deze raakte vervolgens ge·irriteerd. De vastgoedpartij verstond onder 'Op 
de korte termijn' iets anders dan de zorgpartij. De zorgpartij heeft te maken met een andere 
tijdsplanning en verstaat onder 'Op korte termijn' dat men binnen een maand een 
vervolgafspraak inplant, terwijl dit bij de vastgoedpartij binnen een week is. Beide partijen 
hebben de beste bedoelingen, maar er spelen irritaties op doordat men niet op de hoogte is 
van elkaars cultuur en de manier waarop men met vastgoedontwikkelingen omgaan. 
I • Interne familiecultuur vs Externe marktcultuur 

Ais vastgoedpartij is het goed om te weten dat de zorgpartij intern gericht is en kwaliteit van 
de zorg en personeel binnen een maatschappelijke context bovenaan heeft staan. 
Daartegenover is het goed om als zorgpartij te weten dat de vastgoedpartij externe 
gerichtheid en winstgerichtheid belangrijk vinden. Het laatste element waar zorgpartijen op 
besparen is personeel. Het kapitaal van de zorg zit in de mensen 52. Wanneer het bij een 
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ontwikkelaar slechl gaal, is snijden in hel personeelsbestand een van de eersle stappen die 
men neeml. Als partij is hel noodzakelijk am zich voor de samenwerking bewuslle maken 
van deze verschillen, dan weet men dat men als partij Ie maken krijgl met belangen die 
afwijken van je eigen belangen, Beide partijen komen dan nie! meer voor verassingen Ie 
staan gedurende het proces. Als er geen winst op een project wordl gemaakt dan kan hel 
project vanu~ de harde kant van de onlwikkelaar worden beschouwd als misluld, al wordl er 
nog zo veel maalschappelijke goodwill mee gekweelct, Beide partijen zullen op een gegeven 
momenl water bij de wijn moelen doen. Ais de belangen van beida partijen aan de voorkant 
duidelijk zijn en geaccepteerd worden, dan kan het proces vloeiender verlopen. 
I • Verschillende belangen 

8ereid zijn om verlrouwen fa gaven 
Een groat gedeelte van hel wantrouwen naar de onlwikkelaar is gebaseerd op beeldvorming: 
ik denk van de ander dal.. Deze beeldvorming is gedeeHelijk gegrond op waarheden zoals 
de vaslgoedlraude, maar vervolgens wordt oon ongegronde generalisatie toegepast op aile 
vastgoedpartijen. m mag niet doordringen in de samenwerking, wanl de vastgoeclcultuur is 
per bedrijl venochillend en aan verandering onderhevig. Van de andere \(ant moeten 
vastgoedpartijen de zorgpartijen gaan zien als een volwaardige, professionele 
gesprekspartner, Als ontwikkelaar moel men zich realiseren dal hel om maalschappelijk heel 
belangrijke goederen gaal. Er moet bij de commerciele vastgoedpartij gewerkt worden aan 
het gevoel en begrip len overstaan van de zorgpartij, 
Wanneer men Ie veel in de oorspronkelijke negatieve beeldvorming blijft hangen, is men als 
partij niel in slaal om het gezamenlijk belang boven het eigen belang Ie zetten. Oil is een 
grote voorwaarde voor een goedlopend proces. 

• Beeldvorrning lerzijde schuiven 
• Gezamenhjk belang gaat boven eigen belang 

Het kunnen vormgeven van een transparant proces 
Transparantie wordt door aile experts aangeduid als een duidelijke vOOfWaarde voor een 
samenwerking tussen een vastgoed- en een zorgpartij . Transparanlie zit enerzijds in de 
houding van de betrokken personen en anderzijds in het vrijgeven van de kosten en de 
methoden hierachler. Zorgpartijen zijn onverdeefd van mening dat ontwikkelaars nag allijd 
heel veel geld verdienen aan het onlwikkelen en bouwen van vastgoed "'. Aileen al vanuH dil 
oogpunt is het noodzakelijk om als ontwikkelaar bereid te zijn am lransparant en open over 
bepaalde percentages Ie praten Neem hel voortouw en leg uil wal venotaan wordt onder een 
winSI- en risicopercentage van 5%, Van de zorginstelling wordt immers ook verwacht dal 
men openheid geeft over hoe de maximale huurprijs wordt berekend. Een andere manier om 
transparantie te tonen is vrijwillig de bouwkoslen vrij te geven en aan te geven als 
ontwikkelaar dat een exteme partij de bouwkosten moet nacalculeren op marktconfonnheid, 
Deze externe partij mag uitgekozen worden door de zorgpartij, Aan de andere kant moet de 
zorginstelHng op een gegeven moment vrede hebben met een bepaald percentage winst 
voor de ontwikkelaar, De ontwikkelaar heeft winsl nodig am de conlinuering van de 
organisatie te waarborgen. Er moe! aftijd sprake zijn van Olen win-win situatie voor beide 
partijen. 
Het is belangrijk om transparant te zUn in je houding als betrokkenen. He! gaat dan om: hoe 
breng je het verhaal? Hoe sleken beide partijen enn? De hele wereld wereld hangl aan 
elkaar van gunnen en gegund krijgen. Overetaande partijen hebben heel sne! door als 
iemand niet authentiek en betrokken is, 
Ten derde z~ transparantie oak in het vastleggen van de eigen expertise en he! open laten 
wat de andere partij tot haar expertise rekent; hiervoor is het noodzakelijk om openheid te 
geven in bedrijfsprocessen. 

• Transparant ie In kosten 
• Transparantie in bedrijfsprocessen 
• Transparantle in houding van betrokken penoonen 
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8.5.2. Het vastgoedontwikkel ingsproces 

08 ootwikk81aar mOBt zich opstel/en als Pflrin8f" 
Uil de vraagslukken van de zorgpartij komt naar voren dal men op zoek is naar een partner, 
nlel naar een gebouw. Vaslgoedpartijen zijn gewend om binnen een proces direct op slenen 
te sturen, terwijl dit in veel gevallen nlet de gewsnste focus van de zorgpartijen fa 
(Brekelmans, HEVO, 2011; Wijn, van Aarle de Laal, 2011). Veel zorgpartijen bevinden zich 
nag in de eerste deelfase van de lransitiefase en kunnen vaak zelf de vastgoedvraag nlel 
duideliJk definieren. De vastgoedpartij moet dan in staal zijn om Ie onldekken waar de 
opdrachtgever nou echt naar op zoek is; men moel de vraag achter de vraag ontdekken. 
Binnen een partnership gaat hel erom dal men samen een proces aangaal. Niet aileen op 
vtak van de ootwikkeling van het gebouw, maar ook op persooolijk vlak. Zander kennis van 
de zorg en de verscl1illen in cultuur is men als vastgoedpartij niet in staat deze ra! van 
partner in te vulten. 
De zoektochl naar een partner geeft weer dat men in de grole lijnen niet slaal Ie wachlen op 
samenwerking met partijen op projectmalige basis. De focus ligl bij hel opbouwen van een 
duurzame relaue. Uit de interviews en casestudy 2 komt naar voren dat veel 
adviesorganisaties (en woningcorporalies) reeds een partnership hebben opgebouwd met 
zorgpartijen ". Door deze manier van samenwerken fa men in de staat de zorgpartij beter 
van dienst te zijn. Men spreekt elkaar op regelmatige basis. wat tot gevolg heeft dat de 
kennis van elkaar vergrool wordl en de adviesorganisatie beter in kan spelen op de 
(toekomstige) vraagstukken van de zorgpartij . Gedurende een duurzame relatie moet er altijd 
sprake zijn van een gezamenlijk belang; er moe! een win·win silualie aanwezig zijn. Zonder 
gezamenlijk belang valt de relatie al sne! terug in een projectmatige basis. 

• Focus op de vraag achier de vraag 
• Focus op hel opbouwen van een duurzame re latie 
• Focus op hel gezamenlijke belarlg 

Gedurende de ontwikkeling komi de vastgoedpartij met veel verschillende mensen in 
aanraking. Per onderdeel van het proces moe! good gekeken worden wie aan tafel d; iedere 
'klanl' of persoon prefereert een andere benadering en sleft een ander soort vragen. Zit er 
medisch personeel aan tafel, dan moet iemand vanuil de vastgoedpartij aan lafel zitten die 
verstand heeft van zorg. Zitlen er mensen van de clil'!ntenraad aan lafel, dan breng je een 
archilect mee die aile elementen meleen inzicl1lelijk kan maken mel behulp van tekeningen. 
Vaslgoedmensen worden heel snel gezien als commerc~1e mensen, om loch de taal te 
spreken moelen samenwerk ingen worden opgeslart mel mensen die wei u~ de zorg komen, 
maar tegelijkertijd oak verstand van vastgoed hebben. 
Samenwerki~en mel een zorginslelling zijn over hel algemeen veel inlensiever dan 
samenwerkingen met andere commerciele partijen "'. De vaslgoedpartij moel echt samen 
mel de zorgpartner het gehele Irajecl doortopen. Het fulltime doorcommuniceren van hel 
ontwerp naar de mensen binnen de zorgpartij is heellijdrovend. Aile geledingen meelen het 
eens zijn met het antwerp: past het antwerp nag bij wat jullie van het gebouw verwacl1ten? 

• Ken je klanl 
• Samenwerken mel een zaer h e intensiteit 

Of de vastgoedpartij goed werk heeft geleverd kamt voor een grool deel pas na de 
oplevering van het gebouw 101 uiling. Om de belrokkenheid van de ontwikkelaar Ie 
waarborgen moet deze tijdens de exptoitatieperiode van he! vastgoed oak risicodragend zijn. 
A1s hel beheer van het gebouw uitbesteedt wordt aan de ootwikkelende vastgoedpartij, is 
deze genoodzaald om ervoor Ie zorgen dal er een eenvoudig schoon Ie maken gebouw 
wordt onlwikkeld. Op ooze manier krijgt de zorgpartij een bepaalde garantie dat er een 
explo~atiegericht en eenvoudig te onderhouden gebouw opgeleverd wordt. Wanneer de 
vastgoedpartij dit niet doet, dan ziet deze de hoge beheerkosten terug in de eigen 
portemonnee. Mel hel uil handen nemen van exploitatiediensten kan zodoende snel hel 
vertrouwen van de zorgpartij worden genomen. 
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• He! waa!borgen van de betrokkenheid van de vastgoedpartij 

Het kiezen van de juiste benooooflg door de oolwlkke/aar 
In hoofdstuk 6 komt naar voren det bestuurders een samenwerl<.ing met een bepaalde partij 
verkiezen op basis van slech\$ 15% ralionaliteit [Wi lfred Opheij, 2010 in S~mmer. et al. , 
2010. p. 43]. In de afgenomen interviews " word! dit principe bevestigd. Het onderbliikgevoel 
gooll vrijwel altijd de doorslag voor een project. Door de zorgpartijen word! de onlwikkelaar 
geselecieerd op onderscheidingsvermogen; de onlwikl<elaar moet laten lien dat h~ zict1 
onderscheid van de massa en van de algemene beeldvorming. De onlwikkelaar moe! 
aantonen dat zorgkenn~ aanwezig is en dat hij zich bewust is van de cultuurverschiHen 
tussen beida partijen, zoals is beschreven bij de uTtgangsposTtie Vanuit daze kennis moet 
men acteren tijdens de bijeenkomsten. 

• Het onderbuikgevoel 
• Reputat~ is belangrijk, toon als vastgoedparlij je onderscheidend vermogen 
• Aantonen dat men zich bewust is van de cuHuurverschilien 

Met de zachte basiskwalificaties binnen de uilgangspositie wordt de grondslag gelegd voor 
hel kunnen vormgeven van een goedlopende samenwerking tussen beide parlijen op 
persoonlijk vlak. Vanuit deze kwalificaties komt naar voren dat de benadering van de 
vastgoedparlij ean grote rol speel!. De benadering moe! op een juiste manier vormgegeven 
worden, aangezien de basis voor een persoonlijke match word! gelegd in het eerste gesprek. 
Het belang van de opdrachigever, in dit geval de zorgpartij , moe! aHijd vooropgaan in de 
manier van benaderen. De eerste gesprekken zouden zodoende al!ijd moeten gaan over de 
zorg; je als vastgoedpartij gedragen als een aannemer is vol gens de geTnterviewde 
zorgpartijen de mins! goede keuze. 
Als de benadering breder word! bekeken over het gehete vaslgoedontwikkelingsproces, dan 
is hat belang om als vastgoedpartij kennis Ie hebben van de verschillen op organisatieniveau 
lussen zorg- en vastgoedpartijen. Hel grootsle verschil ligt binnen de 
beslissingsverantwoordelijkheid. Bij ean vastgoedpartij is sprake van een duidelijke 
hierarchische opbouw, de Raad van Bestuur heell de volmacht over de personete en 
financi!le beslissingen. Binnen een zorgparlij is de beslissingsverantwoordelijkheid echter 
nie! zo duidelijk gescheiden. Een Raad van Toezichl, hel medische personael en de 
vastgoectmensen Kunnen stuk voor stuk de Raad van Bestuur afrekenen op haar 
vastgoedbeslissingen. Hierdoor zit de RvB van de zorgpartij in sen bepaald spanningsveld, 
wat tot gevolg heeft clat men earst de totate organisatie mee moet lien te krijgen aivorens 
men een beslissing kan maken. Ais vastgoedpartij is hat zodoende noodzakelijk om Ie 
investeren in hel cre~ren van draagvlak bij de zorginstelling. Men moet de gehele 
zorgorganisatie over de drempel helpen richiing een samenwerking. dus er moe! met aile 
belanghebbenden binnen de organisatie worden gecommuniceerd. Het is belangrijk dat 
binnen al~ lagen van de zorgpartij de overtuiging ontstaat van de toegevoegde waarde van 
de vastgoedpartij. Wanneer aile geledingen binnen de zorgpartij vanaf de in~iatieffase 
worden meegenomen. dan kan veel wrijving in latere lasen worden voorkomen. Door de 
experts " wordt geadviseerd gebruik te maken van een lo~down approach voor het CI'e1!ren 
van draagvlak. De gesprekken beginnen op Raad van Bestuursniveau en hier wordt een 
vervolg aan gegeven binnen aile geledingen van de zorginslelling. Het is ook de taak van de 
RvB van de zorgparlij om intern iedereen te overtuigen van haar vastgoedplannen. Voor het 
cre!ren van draagv1ak middels de top-down methode ~ het noodzakelijk det de mensen van 
de vastgoedpartij die in aanraking komen met de zorgpartij . verstand hebben zowel zorg als 
~aslgoed . Men moet de laal kunnen spreken van de opdrachigever. 

• Benadering vanuit het belang van de zorgpartij : Ken je klan! 
• Draagv1ak cre!ren binnen de gehete zorgorganlsatie 
• Top-down benadering 
• Zorgkennis moe! aanwezig z:ijn bij aUe directe contactpersonen 
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A1s vastgoedpartij moeten de behoeften van de zorgpartij ook worden vertaald naar de 
vormgeving van de werkwijze birmen de benadering. Sommige partijen weIKen graag met 
projectgroepen (tiguur 8.7.), waar anderen behoefte hebben aan 1 aanspreekpunt binnen de 
vastgoedorganisatie (figuur a.a.). Wanneer men met 1 aanspreekpunt werkt richting de 
zorgpartij, dan moet men intern een projectteam vormen. Beide manieren van benadering 
vere isen basiskwalificaties en communicatieniveaus (§ 6.5.1 .) die gewaarborgd moeten zijn 
binnen de con\actpersonen. 

Communical ienlveaus Projectgroepen 

STUURGROEP 

PROJECTGROEP 

,.-

WERKGROEP 

FigUIJ' 1.7: VOrmgo"O'ing nn bonadoring op basis van projKtg'o.pen 

e...i.kwatifocatin en zachle 
kanten 

I ProfMlionMtopdollChlga,Ir 

1-

T,an&paratJlie I openheid 

De structuur stuurgroep (directie/RvB/ontwikkelaars), projectgroep (proje<:tmanagersf
co6rdinatoren), werkgroep (uijvoerenden) is heel duidelijk. Het meet zo ingericht worden dat 
de match tussen beide organisaties al vroeg in het proces gemaakt word! op 
stuurgroepniveau. De projectgroep maakt vervolgens he! plan, hier neemt de 
projectmanager van de vastgoedpartij en de vastgoedmanager van de zorgpartij in plaats. 
Wanneer men er op projectgroepniveau niet uitkomt, moe! men onafhankelijk van elkaar 
naar de leidinggevende kunnen stappen. Op dat moment is er een matd1 op bestuurtijk 
niveau. Binnen de stuurgroep worden de zaken uitgesproken en vervolgens onafhankelijk 
terug gecommuniceerd richting de projectgroep. Het is noodzakelijk dat zowel de zorgpartij 
als de vastgoedpartij vanuit de stuurgroep een eenduidige en duidetijke opdracht vergeven 
aan de projectgroep. 

Vanuit de interviews en de casestudy's komt naar voren dat het hanteren van 1 
aanspreekpunt verhelderend werio;t voor de zorgpartij . Drt aanspreekpunt communiceert 
vervolgens alles door richting de interne projectgroep die het plan verder vormgeven. 
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1 aanspreekpersoon 
va t'IIJ it de 

v_tg~rtij 

e .... lo:ulll:.,.. ...... ZllChIe --
I • Hel geed vormgeven van de benadering gedurende het proces 

Zorgpartij 

Zonder de juisle kennis is men als vaslgeedpart ij niel in slaal de ju~te wagen Ie slellen 
lijdens de onderhandelingen. "De kunsl van hel ondamande/en is hal onldakken van hal 
be/ang van de ander" (AI Vermeeren, zorggroep Meander, 2011 ). Hel kunnen slellen van de 
juiste wagen is noodzakelijk om hel werlo;elijke vraagstuk van de zorgpartij Ie achlerhalen. 
I • Hel kunnen slellen van de juisle vragen gedurende de onderhandelingen 

Hat craeran van aan varlmuwansbasis 
8innen elk interview werd benadrukl dal hel hebben van vertrouwen in de overslaande partij 
een absolute succesfactor is voar hel behalen van een goed projectresuHaal. Vertrouwen (§ 
6.4) kan gedefinieerd worden als een risico: kan de overslaande partij waarmaken wal 
beloofd wordt? Mensenwer1c. is de belangrijkste schakel binnen hel ontwikkel ingsproces. 
Alles beginl daarom mel de juisle mansen op de juisle plaals binnen de organisatie Ie zetten. 

Men moel elkaar in de loekomsl gaan selecteren op samenwer1c.ing. Partijen moelen mel de 
juisle inlenties aan een project beginnen. Tonen beide partijen genoeg 'wil' in de beginfase 
en wi l men een proces aangaan op basis van samenwer1c.ing en gelijkwaardigheid? Hier 
moel een goede opdrachlgever-opdrachlnemer verhouding uil naar voren komen. Wanneer 
men een proces aan wil gaan op basis van gelijkwaardigheid, dan moel men hel 
gezamenlijke doel boven hel eigen doel slellen. Naasl hel hebben van een gezamenlijk doel 
is risicobereidheid van beide partijen een voolWaarde om een geed proces vonn Ie kunnen 
geven. Hel lonen van risicobereidheid levert vertrouwen op. Heefl men geen gezamenlijk 
belang en geen gezamenlijke inbreng (risico), dan levert een samenwerking noDiI een win
win situalie op. Alvoren! men de daadwer1c.elijke samenwer1c.ing aangaat, is het belangrijk dat 
partijen ervaringen kunnen delen. Onder ervaringen kan worden verslaan dat men samen 
referenlieprojectan gaa! bekijken of samen uit eten gaal-
Om een vertrouwensbasis op Ie bouwen moel men zich als partij kwetsbaar durven op Ie 
slellen (§ 6.4). Man moet bereid zijn krilisch naar de eigen bedrijfsvoering Ie kijken en de 
hand in eigen boezem durven steken wanneer dit noodzakelijk mochl zljn. Om deze 
vertmuwensbasis vervolgerlll in sland Ie houden moel men zich Ie allen lijde houden aan 
afspraken en moelen verantwoordelijkheden genomen worden. Hel kan voorkomen dal de 
bouwkoslen van een project hoger uitvallen dan de vastgoedpartij binnen de 
haalbaarheidsfase had geschal. Wanneer dit onder he! risico van de ontwikkelaar vaH, dan 
moet deze hier ook de verantwoordelijkheid voor nemen en niet dit probleem bij de zorgpartij 
proberen Ie !eggen. AIs laalsle punt is het noodzakelijk dal er een vertmuwensbasis 
aanwezig is voordal men de samenwerlo;ingsovereenkomsl tekenl (§ 6.4.2.). 

• De juisle hoeveelheid 'wil' l onen door Ie invesleren in he! samenwerkingsproces 
• Hel aangaan van een proces gebaseerd op samenwer1c.ing en gelijkwaardigheid 
• Hel sle llen van duidelijke doolen in begrijpbare lermen 
• Het lonen van risicobereidheid 
• Het delen van ervaringen 
• Kwelsbaar op durven slellen 
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• Zich houden aan gemaakte afsprak.en en verantwoordelijk.heden 
• De samenwerkingsovereenkomst word! getekend op basis van vertrouwen 

Het vormgaven van een ifBnspafBnl proces 
Vanu~ de uitgangspositie komt naiilr voren diilt transparantie terugkomt binnen aile 
elementen van een samenwerking gedurende he! ontwikkelingsproces. Transparantie word! 
dan ook gecrooerd in de samenhang van de elementen. Openheid in kosten is pas openheid 
iills de vastgoedpartij oak uitlegt hoe men aan deze kosten is gekomen. De echte 
transparantie is dan: als partij niets achter willen houden, maar openheid geven van 
besluiten en de manier waarop dit gebeurt. Men moet van beide kanten bereid zijn om 
proaetie! in te willen zetten op transparantie "' . 
Beide partijen moeten binnen de initiatieffase al duidelijk en open zijn waar men elkaar op 
gaat toetsen gedurende het gehele proces. Deze toetsingsmomenten moeten vast komen te 
liggen en de doelen moeten meetbaar worden gemaakt. Een duidelijk toetsingsmoment ligt 
aan het einde van de haalbaarheids!ase Binnen de eerste gesprekken moet de 
vastgoedpartij duidelijk maken dat de zorgpartij zelf een onafhankelijk kostenbureau in moet 
schakelen om de totale bouwkosten te toetsen op markteonformheid. Daamaast moet het 
oak mogeHjk zijn voor de vastgoedpartij om het besehikbaar gestelde budget van de 
zorgpartij Ie toetsen. Deze toetsingsmomenten komen terug op het einde van de VO en DO 
lase. Hier wordt getoetst of beide ontwerpen voldoen aan de geschetste uitgangspunten in 
het PvE. Daamaasl wordt aan het eind van de ontwikkelingsfase de Go I NoGo beslissing 
genomen om door te gaan met de realisatiefase. Gedurende het realisatieproces moet de 
mogelijkheid bestaan voor de zorgpartij om het gebouw te toetsen aan het vastgestelde 
concept en antwerp: worden inderdaad de voorgeschreven kwaliteitseisen nageleefd en 
voldoet het gebouw aan de uitgangspunten van het concept Daamaast moet men bij 
oplevering toetsen of het gehele bestek daadwerkelijk in het gebouw is verwerkt. Gedurende 
de beheer- & eXpioitatie!ase moeten duidelljke terugkoppelingsmomenten ingebouwd 
worden, zadat men op een transparanle manier de samenwerking voor! kan zetten. 

• Bereidheld tonen door proactief in te zetten op transparantie 
• Openheid in toetsingsmomenten 
• Inbouwen van toelsingsmomenten 
• Het vaststellen van meetbare doelen 

Zorginstellingen hebben vaak een geheel eigen gedachte van hoe hun zorgvastgoed eruit 
komt te zien. Door aile genomen stappen gedurende de ontwikkelingsfase te visualiseren en 
te toetsen bij de zorgpartij kan inzlcht verkregen worden 01 het daact.Yerkelijke ontwerp 
aansluit bij de visie die de zorgpartij voar ogen heeft. Vaak komt een zorgpartij gedurende de 
ontwerpfase pas lot inzicht dal de huisvestingsvisie die zij voor ogen hebben niet aanslui! bij 
de zorgvisie '" . Schetsen en tekeniogen kunnen met behulp van de juiste uitleg dienen als 
universeel communicatiemiddeL Hierdoor is deze manier van eommuniceren ideaal om aile 
betrokkenen binnen aile geledingen (Rv8, zorgmanagers, elientemaden, projectleiders etc.) 
te overtuigen van het plan. Gelijktijdig met de veranderingen binnen het antwerp moeten oak 
veranderingen binnen de initiele investeringskoslen en de exploitatielasten inziehtelijk 
worden gemaakt Alles moe! doorgerekend worden en helder overgebracht worden op de 
zorgpartij. 
I • Visualiseren om te communiceren 

Als bouwende ontwikkelaar is goed om een open hoOOing hebben als het aankoml op het 
selecleren van een aannemer voar de bouw van het project. Ais de bouwende ontwikkelaar 
zich echt wH richten op de vraag van de klant. dan moet deze ook de keuze met betrekking 
lot het wei of niet aanbesteden van het beslek in de markt overlaten aan de zorgpartij. 
I • Het bieden van (keuze)vrijheid voor het selecteren van de aannemer 
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B.6. Conclusie 

Gedurende de lrans~iefase zullen de zorgpartijen een professionaliseringsslag doormaken 
op vaslgoedgebied waarmee men inspeeH op de veranderingen van de mar1ct en hel belekL 
De Irans~ie die men doormaaid Is globaal Ie beschrijven als een omslag van een 
overheidsgestuurde instelling naar een professionale marklpartij. Samen mel de 
professionaliseringsslag za l de vraag van de zorgpartij richling de vaslgoedpartijen ook 
anders worden vormgegeven. Mel he! Dog op loekomstige samenwerkingen zullen de 
vaslgoedpartijen flexib~ileil moelen lonen door met hun dienslenpakket Ie kunnen 
anticiperen op de specHieke vraag van de zorgpartij . Dil dienslenpakket is verspreid binnen 
de fasen binnen het vastgoedontwikkelingsproces. 
Hel generieke procesinslnJment (Bij/age 15) is binnen de conclus ie specif~k gemaakl naar 
de besproken transitiedeeHasen. De zach!e procesfactoren zijn in hel geheel van loepassing 
voor aile specifieke lransiliedealfasen. 

Fase 1. Afscheld nemeo vall hel ~Ude 
De focus Iig! binnen deze fase helemaal nlet op vaslgoed. Vastgoed is bij de zorgpartijen die 
zich in deze fase bevinden vrijwel nooit geborgd op Raad van Besluumiveau, wal lot gevolg 
heet! dal vastgoed niel op slrategisct1 niveau, maar op ad-hoc niveau wordt ontwikkeld. De 
zorgpartij is nag niel bazig mel de omslag naar maridwerking, maar neaml bimen deze fase 
de earste stappen om de eigen bedrijfsvoering door Ie 1ict1len. Door het gebrek aan een 
duidelijke zorgvisie en het gebrek aan vastgoedkennis is men nlet in staal de vraag richling 
de vastgoedpartij op een juiste manier Ie stellen. De zorglnstelling heelt geen goed idee 
waar hat op dil momenl slaal en welke slappen men moet ondememen om Ie komen tot de 
gevraagde ondememing die f'lOOdzakelijk is Ie kunnen functioneren binnen een marktgerlcht 
systeem. Men is op zeek naar een deskundige en betrouwbare partner die inzichl kan geven 
in de plaals van de zorg instell ing op zorg- en vastgoedgebied. Deze partner moel kennis 
hebben van de zorg en vanuil deze zorgkennis elk vraagsluk benaderen. 
De enige rol die de vaslgoedpartij kan irwullen binnen deze lase is die van een partner om 
de zorgDrSlanisalie op weg helpen de elgen bedrijfsvoering op orde Ie krijgen. De vraag IIg! 
helemaal vooraan in hel va61goedontwikkelingsproces en heet! op het cog niets Ie maken 
mel de core-business van de ootwikkelaar. De diansl die de vaslgoedpartij moe! aanleveren 
is hal helpen lormuieren van een duidelijke zorgvisie die over de gehele organisalie word! 
gedragen. Vervolgens kan pas begonnen worden mel de overtuiging over Ie brengen dal 
vastgoed ean heel belangrijk ondersteunend en beslissend middel is bij het ieveren van zorg. 
Sluren op nieuwbouw is binnen daze lase nog niet aan de orde. 
Hel specifieke procesinslrument toegepast op het vragen- en dienslenpakket gezien over 
fase 1, is terug Ie vinden in Bijlage 15a. 

Fase 2.' De overgaogsla5e 
De zorgpartij heeft hel bouwregime ex W"DIlosgelalen en is bezig stappen Ie zetten richting 
de marktwerking. Binnen deze lase heet! de zorgpartij de zorgvisie gelormuleerd en is men 
overtuigd van de prominenle rol die vastgoed gaal vervu llen binnen de totale bedrijisyoering. 
Hel maken van een juisle vertaling van de zorgvisie naar een slrategisch huisvestingsplan 
(SHP) vormt het groolsle slruikelblok binnen daze fase. Doordal men de inlerne 
bedrijfsvoering goed doorgelichl en redelijk op erde heeft, komI nieuwbouw 001\ weer aan de 
orde. Hel begrlp oosinesscase (BSC) wordt ge"inlroduceerd en de zorgpartij moel, naasl 
risicomanagemenl , rekening gaan hollden mel de eisen van de bank veor hel rood krijgen 
van de financiering. Doordat de vastgoedportefeuille inzichlelijk word! krijgl men zichl op de 
problemen die spelen mel belrekking lot de l inanciaring van de beslaande bouw. 
Vaslgoedpartijen meeten binnen deze lase facil~eren in hel op erde brengen van de 
vaslgoedzaken bij de zorgpartij. De elementen van de zorgvisie moelen geborgd worden 
binnen de vaslgoedvisie en vervolgens binnen hel PvE. Daarnaasl moe! men facilileren in 
hel invulling gaven aan de businesscase en een bijdrage leveren aan hel oplossen van de 
financiering mel belrekking lot de bestaande bouw en de nieuwbouw. Wanneer er sprake is 
van een vastgoedontwikkeli~sproces dan moet de vastgoedpartij gedurende de 
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ontwikkelingsfase haar vakkundigheid mel betrekking lot de ontwikkeling van he! vastgoed 
tot uiting brengen en borg staan voor belanglijke uitgangspunlen van de zorgpartij binnen het 
PvE. Daamaast moe! hellisico en de verantwoordelijKt1eid over de realisatie van hel project 
gedragen kunnen worden en kan er faciliterend op worden getreden bij risicomanagement 
over de exploitatieperiode. 
Hel specifieke procesinslrument toegepasl op het vragen- en dienslenpakkel gezien over 
fase 2, is terug te vinden in Bijlage 15b. 

Fase 3. Vormmg van de nieuwe identiteit 
De zorgorganisaties hebben de vastgoedvisie vastgelegd in het Strategisch 
HuisveslingsPlan (SHP) en zijn in staat om een duidelijke vastgoedvraag te formuleren. Men 
is goed op weg met het opzetlen van een sluitende businessease en gaal zich steeds meer 
richten op he! zo optimaal mogelijk vonngeven van he! vastgoed, zodat er winst kan worden 
behaald binnen de vastgoed- en de zorgexploilalie. De zorgpartijen zijn ed1ter niel in staat 
om beide exploitaties apart en in samenhang te optimaliseren. Daamaast hebben de 
zorginsleliingen nag geen inziehl in de kosten van de diensten gedurende de 
exploitatiepeliode. 
De groatste vraag van de zorgpartijen Hgt niet meer in de initiatief- & definitiefase, maar 
verspreid zicl1 over het gehele vastgoedontwikkelingsproces. Naast de financiering wordl 
exploitatiegericht ontwikkelen en het uit handen geven van vastgoedelementen steeds 
aannemelijker. Het begrip ontzorging op basis van samenwerking komI binnen deze fase 
aan de orde. Hiervoor is het noodzakelijk dat de vastgoedpartij faeilileerd in het identificeren 
en kwantifieeren van de exploitatiediensten en -kosten. Binnen de businesscase gaal men 
werken op basis van de Tolal Cost of Ownership methode en doordat de exploilatierisico's 
iozichtelijk zijn voor de zorgpartij kan men deze als vastgoedpartij ook af gaan nemen 
Hel specifieke procesinslrument loegepasl op het vragen- en dienstenpakkel gezien over 
fase 3, is terug te vinden in Bijlage 15c. 

Fas(J 4: 'Na 2018' 
De professionaliseringsslag is voltooid en de 
onzekerheid vanurt de overheid is verdwenen. De 
grotere zorgondememingen hebben een intern 
vastgoedbureau in dienst waarmee ze het gros van de 
vaslgoedvraagstukken zelf kunnen aanpakken. Voor 
complexe en zeer grote projecten hebben de 
zorginslellingen niel de capaciteit in huis. Daamaast 
heeft men hier oak geen behoefte aan, omdat men 
zich steeds meer gaat toespitsen op de core-
business. Voor deze projecten is men op zoek naar 
een samenwerkingspartner. De kleinere zorgpartijen 
zijn ofwel opgeslokt door grolere zorgpartijen ofwel 
hebben ze vaste samenwerkingspartners waarmee de 
projecten worden ontwikkeld. Doordat men een 
dusdanige professionaliteit heeft ontwikkeld op 

• Als wordr g~k~k~n nQQr d~ 
ond~rwfi=or en ~ cur~-s«ror 

dan kan ~n constatt~n dar binn~n 
d~u 1 ~croren w~IQI 

QQnM.t~ding~n op /xlsi. van DB, 
DBMD ~n DBFMOln d~ mark! 

wo'*n g~ur'. [11 g~lnte rvi e wde 

partijen] Beide.moren worden 
gezien al. de voorlcpers van de ca re-
secte r. Zodol'nde valt te verwKhten 
dude.., vragoo lich oak binnen de 

c. re-. eclorgun oMwikkelen. 

vastgoedgebied en ervaring heeft opgedaan binnen de zorgvaslgoedsector met de 
ontwikkelaar, is men in staal om een integrale vraag In de markt Ie zetten en he! 
dienstenpakket da! de ontwikkelaar hiertegenover zet goed te beoordelen. 
De baSis voor de vraag vanuit de zorg komi binnen de exploita!ie te liggen. Integrate 
processen op basis van DBFMO-light en volledige ontzorging inelusief het uitbesteden van 
dienslen worden van toepassing. Het blJdget van de zorginstelling wordt opgesleld op basis 
van de vaststaande vergoeding uit de ZZP's en men heeft inzichl in aile bedrijfskosten. De 
vastgoedpartijen zullen in slaat moe!en zijn een integraal antwoord Ie gevllrl op de vraag 
vanuit de marl<l. 
Het specifieke procesinstrument toegepast op he! wagen- en d~nstenpakkel gezien over 
fase na 2018, is leNg Ie vinden in Bijlage 15d. 
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Hoofdstuk 9: Conclusies en 
aanbevelingen 

Binnen dit hoofdstuk worden zowel de conclusies als de aanbevelingen van hel 
afstudeeronderzook besproken. De conclusie zal, via hel chronologisdl doorlopen van de 
onderzoeksvragen binnen dit onderzoek, een antwoord geven op de hoofdvraag gegeven in 
Hoofdstuk ,. Deze wordl in paragraaf 9.1. beantwoord. De aanbevelingen komen in 
paragraaf 9.2 aan bod. 

De probleemsielling van dil onderzoek is als voigt geformuieerd: 

Wat zijn de vraagstukken binnen samenwerkingen van projectootwiAAelaars en 
zorginstellingen in het vastgoedontwikkelingsproces voor woonzorgvasfgoed. die 
ontstaan rus gevolg van de gewijzigde wetgeving en het nieUWB spee/veld in de zorg, en 
hoe kunnen deze inzichfelijk worden gemaakt binnen een procesinstrument dat als basis 
kan dianen voor het good laten verlopen van samenwerkingen? 

9.1. Conclusies 

De aanleiding voor dit onderzoek vindt zijn oorsprong in de beleidsverandering difl op dit 
moment gaande is in de zorgsector, waarbij een omslag plaatsvindt van centraie 
aanbodsluring naar gereguleerde marktwerking. Deze omslag zou oorspronkelijk in 2012 zijn 
afgerond, maar is nu uitgesteld tot 2018. Binnen het nieuwe marktsysteem staat de overheid 
niet meer garant voor de linancie!ing van het vastgoed van de zorginstellingen, maar worden 
de zorginslellirlgen zelf verantwoordelijk voor investerirlgsbeslissingen en de totale 
huisvestingslasten. Het zorgvastgoed gaat zodoende een voomame plaats imemen binnen 
de zorgsector en de zorginslellingen zullen grip moelen krijgen op de bestaande 
vastgoedportefeuille en de nieuwbouw. Door de toename van de complexiteit binnen de 
huisvesting- en financieringsopgaven zull8ll zorginstellingen samenwerkingspartners moelen 
zooken voor de ontwikkel ing van zorgvastgood. Vastgoedpartijen in de vorm van 
ontwikkelaars behoren 101 deze samenwer1<:ingspartners. De huidige samenwer1<:ingen lussen 
beide partiJen verlopen echter vaak verre van optimaal. 

A. Wat zijn de kenmerken van de sector Vetpleging '" Verzorgrflg bmnen het zorglandschap 
van Nederland en welke p/aats neemt het vastgoed in bmnen deze sector? 
De V&V sector is de grootste sector binnen de AWBZ-gefinancierde zorg. Een groot 
gedeelte van het huidige vastgoedaanbod in de sector voldoet niet aan de eisen die gesteld 
worden door de overheid in de vorm van hat CBZ, de zorginslellingen zelf en de diiinten. Oil 
vindt zijn oorsprong in de veranderende lunetie van het zorgvastgoed binnen de sector; waar 
vroeger sprake was van een zorggebouw met een woonfunctie, ligt de nedruk nu op een 
woongebouw met zorgfunctie. Doordat er andere eisen aan het vastgoed worden gesteld, is 
een groal gedeelle van het bestaande vastgoedaanbod binnen de V&V sector Ie typeren valt 
als incourant en verouclerd. Van dit type vastgoecl is de functioneie levensduur dalende door 
de veranderde mar1<:tomslandigheden, wat mel zich meebrengt dat een discrepantie ontstaat 
tussen de boekwaarde van het gebouw en de wer1<:elijke marktwaarde. Doordat de 
zorginstellirlgen van oudsher gewend zijn om al hel vastgOOd in eigendom te nemen, krijgt 
men nu te maken met een enorm boekwaardeprobleem binnen de gehele 
vastgoedportefeuille, dat vervolgens ervoor zorgl dat de behoelte voor het p1egen van 
nieuwbouw bij de zorginstelling wordt afgeremd. Gezien de demografische ontwikkelingen 
zal de zorgvraag, en dus ook de vraag naar een passende huisvesting, in Nederland 101 
2030 toonemen. De zorgpartijen zul len hier op een goode manier op in mooten spelen met 
hun vastgoecl. 



.. _--------
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B. Welke be/eidsveranderingen vinden plaats binnen de wet- en rege/geving van de 
zorgsector in NederlanC en wat zijn de gevolgen voo( de zorginstellingen op 
v8stgoedgebied? 
De moderniseriog van de Ngemene Wet Bijzondere Ziek.tekosten (AWSZ) is voornamelijk 
gerich! op het verlagen van de overheidsbemoeienis en he! verhagen van de 
verantwoordelijkheid van zorginslel~ngen en de zeggenschep van de cliMten, zodet een 
meer vraaggestuurde zorgmar1ct word! gerealiseerd. De integrale prestatiebekostiging 
inclusief kapiiaallasien word! met behulp van productiegerichte, integrale Ian even (ZZP's) 
iIlgevoerd en heen tot gevolg dat aile zorginstellingen volledig risicodragend worden over 
hun huisvesiingslasien. De groats!a risico's op vastgoedgeOied zijn he! kapitaallastenrisico, 
het winstrisico, het concurrentierisico en het leegstandrisico. Daarnaast zijn er gevolgen voor 
de interne bedrijfsvoering van zorgpartijen. Deze was onder het oude bauwregime 
afgestemd op een budgetgestuurde omgevillSl met weinig tot geen risico, maar moe! binnen 
het nieuwe vastgoedbeleid o.a. een antwoord geven op he! te voeren straregisch 
vastgoedmanagement, de linancieringsstrategie en de keuze voor het in eigendom nemen 01 
huren van het vastgoed. Dit alles moet worden vormgegeven in het Strategisch 
HuisvestingsPlan (SHP), dat als basis dient voar het gehele vastgoedbeleid van de instelling 
en ervoor moet zorgen dat elke vastgoedinvestering van de zorgpartij in zijn geheel 
terugverdiend wordt vanu~ de integrale tarieven. Binnen het SHP word! de zorgvisie van de 
zorgpartij toegepast op de vastgoedportefeuille waar vervolgens een toekomstvisie en een 
visie op concurrentie aan wordt gekoppetd 
Daarnaast staat de zorg voar grote u~dagingen op het get>ied van ktantgerichtheid. De rol 
van de bewoners veranderd van patient naar consument en de zorginstelling moe! meegaan 
in deze omslag. De consument krijgt een groter keuzevrijheid en de zorgpartij die het beste 
kan voldoen aan de eisen van de toekomstige consument op zowel zorg- als vastgoedgebied 
neemt een voorsprong op de concurrentie. 
Geconcludeerd kan worden dat er complexe huisvestingsvraagstukken op de wachtlijst staan 
voar de zorginstellingen terwijl de druk op de financiele middelen toeneemt en veel 
instellingen pas recent gestart zijn met de professianalisering van de interne bedrijfsvoering 
op het gebied van vastgoed. 

C. Op welka mamer werd het vastgoedontwikke/ingstrflject in de zorg onder he! bouwregime 
ex WZV vonngegeven en welke lekortkomingen herbergl dit traj9CI in relalie tot de 
toekoms!igB marktwerl(lng? 
Tot en met 31 december 2008 was het balM/regime ex Wz:,; yan kracht. Binnen het 
ontwikkelingstraject onder dit bouwregime was sprake Yan een seriegeschakeld proces 
zOnder risico en zOnder integraliteit. De financilile aansprake~jkheid lag bij de oYerheid, wat 
ervoar zorgde dat het voortbestaan yan de zorginstelling niet afhankelijk was yan het wei of 
niet slagen van yastgoedprojecten. Oit seriegeschakeld praces liet zich kenmerken door een 
kostenbenadering die voortkwam uit het budgetbekostigingssysteem inclusief een 
genormeerde Yergoeding per vierkante meter, De lasen binnen het traject (figull"' 9.1.) 
werden sterk algebakend doardat bepaalde documenten ten grondslag lagen aan het 
Yerkrijgen van een 'vern/aring yan behoefte' binnen de initiatief- & delinitiefase, en he! 
yerkrijgen yan een bauwvergunning vanuit het CBZ na de 'centrolarase'. Bij de zorginstelling 
was bekend welke stappen uilgevoerd moesten worden yoar het Yerkrijgen van de 
yergunningen, het gebouw werd yervolgens afgestemd op het gegeyen budget door de 
overheid Deze zekerheid binnen het proces en binnen de financiering zorgde yoar een 
weinig innoyaueye en een afwachtende houding bij de zorgpartijen. 
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Onder het nieuwe beleid wordt hat risico over het bouwen en explo~aren van zorgvastgoed 
verlegd van de overheid naar de zorginstellingen zeit. Het door de zorgpartij onder he! 
bouwregime ex wz:v gehanteerde vastgoedontwikkelingslraject sluil echter nial aan bij de 
eisen die worden gesteld aan een marktgerichl onlwikkelingsproces. Dit komt binnen de 
volgenda vijf puntan naarvoren' 

• Er ligt geen locus op de irl itiatief- & delinitiefase 
• De inlegraliteit binnen he! vastgoedontwikkelingstraject onlbreekt 
• Ean degelijke businesscasa Iliniincieringspilragrailf onlbreekt 
• Er ligt geen focus op waardecreatie 
• Da huidige cuMuur en orgiiniSiitieslructuur van da zorgpartij ill niet milrKtgaricht 

D Op welke manier wordt hel vaslgoedontwikkeJingsproces van de r.;ommerci~/e 
ontwikke/aer wxmgegeven en op welke punten vsfl)(;hill dil proces van h91 
ontwikkeJingstraject dal de lorgpartijen doorliepen fljdens hel bolIWrogime ex I--VZV? 
Het sariegellchakelda procas wat voor de lorgpartijen viln toepassing wall ill voor da 
commerciale ontwikkelaar niet toereikend. Het 

I -marklgerichte ontwikkelingsproces is een Herabef 
proces waarbij de uitkomst op voorhand onzekar 
is en waar de ontwikkelaar een risicodragende rol 

1- ...... I?\ """"'" in heaft. Er is sprake van Ben integraal proces r-1 
waarbij veel interactie aanwezig is tussen aile 
procesfallan en actoren en er ligl een grote focus 
op de initiatief- en defin~iefase, omdat binnen 
deze fase da grootsle veranderingen 
doorgevoerd kunnen worden met de minste 
gevol9an op koslangebied. De financiering van 
een protect vorm!, zeker na de crisis , het grootsta 
knalpunl binnen de vastgoedwereld. Hierdoor is 
de ontwikkalaar bekend met het opstellen van 
een sluitende oollinesscase en het begrip 
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risicomanagamanl. De ontwikkalailr bekijkt een FI!i"U"'.2: HetYHtuoe_iI<kelirogopro<:_ yin 

project allijd vanuit rowel de kosten- als de do orrtwikkelal' 

opbrangstenkant an er wordl gedacht over restwilarde. flexibilHeH en hat vastgoed wordt 
gelien als een primair bedrijfsmiddel. Door deze andere benadering van het 
vastgoedontwikkelingsproces en de andere oplat van de interne bedrijfsvoering zit ar een 
groat cuHuurversct1i1 tussen de vastgoedpartij (de ontwikkelaar) en de zorgpartij . 
Wannear beide onlwikkelingsprocessen en denkwerelden aan elkaar worden gespiegeld, 
komen de vijf volgende knelpunten naar YOren: 

• Kostengeori(mteerd onlwikkelen vs Opbrengslangeorienteerd (expioHatiegaricht) 
ontwikkelen 

• Seriegellchakeld vastgoedontwikkelingstraject vs Inlegraal vastgoedontwikkelings
proces 

• Financiele zekerheid vs RisicoV{lI ontwikkelen 
• Vertrouwen vs Wantrouwen 
• Zorgcultuur VII MarktcuHuur 
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E Welke roI Bpe/en dB lachta procasfaci()(fHJ binnan de samenwerking tussen een 

ontwikkelaar en een zorginstelling? 
De belangrijkste oorzaak van het mislukken van 
samenwerkingen ligt in de cuHuurverschillen tussen 
beide sectoren en de daarmee samenhangeOOe 

organisatievariabelen van het 7S-model (figuur ;~~:~~~~~~~~s 9.3.). Vastgoedpartijen hebben een sterke focus op 
de harde kanten van de organisatle, te weten ,.... 
Strategie, Structuur en Systemen, wat terugkomt in 
een sterke locus op het vastgoed en het hiervoor 
benodigde kapitaal. Zorgpartijen zijn van oorsprong 
rneer gericht op de mensen, wat terugkomt in de ~1g ...... ~.3:7S""~1 

elementen Stijl. Stal en Vaardigheden van het 7S-
model. Deze culturele verschillen zijn zichtbaar binnen de gehele organisatie en komen terug 
bimen de samenwerking. Te vaak word! voorbijgegaan aan het feit dat beide partijen zich 
altijd hebben bewogen in een totaal aOOer speelveld. De cultuur van de ontwikkelaar is te 
typeren als een extem gerlchte marktcultuur, waar de zorgcultuur te typeren is als een intern 
gerichte familiecuHuur. 
Om de harde proceslactoren succesvol in te zetten binnen de samenwerking, moet 
tegel ijkertijd aandacht worden besteed aan de zachte (kritische) succesfactoren. Rationale 
argumenten van partijen zijn ondergeschikt aan zaken zoals vertrouwen, een k~k hebben, 
transparantie, bereidheid, reputatie, een prestatle willen leveren etc. Ais de commercii!1e 
vastgoedpartij wil slagen binnen de zorgsector, dan moet men niet meteen 'NiUen sturen op 
nieuwbouw, maar bereid zijn zich te verdiepen in de zorgcultuur, en vervolgens de zorgpartij 
benaderen vanuit haar belangen en overtuigingen . Beide partijen moeten openstaan voor 
elkaar en de velWachtingen aan de voorkant van het proces u~spreken en vastleggen. 
Zowel de zorg- als de vastgoedpartij meet zich van de volgenc:ie zachte procesfactoren 
bewust zijn: 

• Bereidheid om te investeren in het proces, nlet in het product 
• Het spreken van dezelfde taal 
• Het bewustzijn van de cultuurverschilien 
• Bereid zijn om vertrouwen Ie geven 
• Hel kunnen vormgegeven van Ben transparanl proces 

F. Blflnen welke onderdelen van de samenwerklng lussen de ontwi/(kelaar en een 
zorginstelling, gedurende het IIBstgoedoirtwikkelingsproces 118n wooozorgvastgoed, liggen 
de groatste vraagstukken en welke oplossingen kunnen hielVOOf geboden WOfden? 
De knelpunten binnen de samenwerking in het 
ontwikkelingsproces zijn terug te leiden tot drie 
lactoren: hel proces, de omgelling en de 
spa/ers (figuur 9.4.); respectievelijk de 
discrepantie tussen de vormgeving en invulling 
van het vastgoedontwikkellngsproces door 
beide partijen. het verschil in de 
culluurachtergrond van beide partijen en het 
continu veranderenc:ie speelveld van de •• 
zorgsector dat voor onduidelijkheid en omust 
zorgt. De elementen met betrekking tot het 
proces kunnen omschreven worden als harde Samenwerking 
procesfactoren. Daarnaast worden de zachte 
procesfactoren mgegeven door de verschillen 
tussen beide partijen. AI deze lactoren zul len Flguuri.4:3_nhm proc",omgoolrlll o.Upelo,.. 

goed op elkaar op moeten worden gestemd. 
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Proces: De vraagsluKken van de Lorgpartij mel belrekking 101 hel proces liggen in het begin 
van de transitlefase helemaal vooraan in hel vastgoedantwikkelingsproces. De vraag heefl 
nog niel zo;zeer mel vastgoed Ie maken, maar meer met het op orde brengen van de inlerne 
organisatie en he! opstellen van een visie op zorg. Naarmale de zorginslellingen gedurenc:le 
de Iransitiefase een professionaliseringsslag maken op vastgoedgebied, verschuift de vraag 
rict1ting de daadwerkelijke onlwikkeling van vaslgoed en vervolgens het vorrngeven van een 
integraal en exploitatiegerict1t proces. De vastgoedpartij moel f lexibil ileit lonen in hel 
dienslenpakkel door zich aan te passen aan de vraag vanuit de zorg. Dit dienstenpaKket kan 
geheel intem of met behulp van samenwerkingspartners vormgegeven worden. 
Spe/ers: De discrepanlie tussen de act1tergronc:l van de zorgpartij en de vastgoedpartij 
veroorzaakt knelpunten die aileen voorkomen kunnen worden als men bereid is zich te 
verdiepen in elkaars culluren, belangen, verwachtingen en de verschillen in de interne 
bedrijfsvoering. Men moet mel een open blik de samenwerkinQ ingaan. Een kr~ i sche houding 
is allijd gewensl, maar de bereidheid om vertrOl.Mlen te geven en een gedeelte van de eigen 
aulonomie in te leveren moet b~ elke samenwerking aanwezig zijn. Er moel een win-win 
silualie onlslaan. Hel proces moet eerst goed worden vormgegeven vcordal men pas aan de 
slag kan met het product. 
Omgeving: Zolang de marlctwerking niet volled ig is ingetreden, blijft er onduidelijkheid 
beslaan over de financiering van de zorg en de huisvesting. Daamaast is de zorgmarid 
OIldoorzichlig en hebben de zorginstellingen moeile om de {Ioekomslige} klanlvraag duidelijk 
in beeld Ie krijgen. De commerci1! le ontwikkelaar kan helpen met he! inschatten van de 
finanoie le ris ico's en de vraag uft de mark!. Daamaasl kan een vastgoedpartij risico's en 
wel lichl diensten {gedeeHelijk} afnemen over de onlwikkeling- en expioitatieperiocie. Op deze 
manier kan de vastgoedpartij een gedeelle van de onzekertleid wegnemen bij de zorgpartij. 

Probleemstelling 
De omvang en GOI11plex~eit van hel speelveld plus de samenwerkinQ hierin tussen 
vaslgoedpartijen en zorgpartijen binnen het vastgoedonlwikkelingsproces wordt inzichlelijk 
gemaakt met behulp van een procesinstrumen!. Omdat hel spanningsveld lussen de 
ontwikkelaar en de zorginstelling zich afspeelt op lOwel de proceskant als de mensetijke 
kant, wordt binnen dit procesinslrument een onderscheid gemaald lussen de harde en 
zachte procesfacloren. Willen beide partijen voor zichzelf een oplimaie uitgangsposilie 
verschaffen bij een samenwerking, dan zal de eigen organisalie moelen vo ldoen aan een 
aantal basiskwalificatles met betrekking tot deze harde en zachle procesfacloren. Mel behulp 
van dit inslrument kan de vastgoodpartij een samenwerking met een zorgpart ij opl imaal 
vormgeven door 'hard' sluren op de inhoud en 'zacht' sturen op de mens. 
Het instrument met betrekki~ tot de harde procesfacloren geeft de vaslgoedpartij inzicht In 
de vraagslukken van de zorgpartij per fase van het vastgoedonlwikkelingsproces. Op deze 
manier weet de vastgoedpartij welke vraagslukken men kan verwachten en kan men 
maximaal onizorgen op basis van de behoefte van de !<Jan!. Op basis van d~ inslrument kan 
de vastgoedpartij een vertaling maken naar de eigen organisalie en de specifieke 
samenweridng waar men aan deelneem!. He! generieke instrument is opgedeeld naar drie 
specifieke instrumenten ieder gekoppeld aan een deelfase binnen de transitie. Daamaast 
wordt de fase na de invoering van de marktwerkinQ binnen het procesinslrumenl 
gespecificeerd. Op deze manier word! per transiliedeelfase duidelijkheid gageven binnen 
welk onderdeel van het onlwikkelingsproces de concentratle van de zorgvraagstukken ziGh 
bevindt. De vastgoedpartij kan op basis hlervan een beslissing nernen over hoe en mel welk 
dienslenpakket men zich moot profi leren in de zorgmarid. Daamaast geeft het de 
zorgpartijen inzicht welke professionaliseringsslag men moet door1open om zich te vormen 
nailr de marictgerichle onderneming die wordt verwacht na de invoering van de 
kapitaallasten in 2018. 
De harde procesfacloren zullen nlet slagen wanneer men geen aandacht besteed ailn de 
zact1te procesfactoren. Deze factoren zijn gedurende het hele vastgoedootwikkelingsproces 
van toepassing en geven de kaders aan waarbinnen de harde procesfacloren moeten 
worden vormgegeven. 
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9.2. Aanbevelingen 

Binnen daze paragraaf worden de aanbevelingen voor de gebnJiker van het instrument 
besproken. Daamaast komen de aanbevelingen ten aanzien van het 
beslissingsondersteunend instrument en ten aanzien van het vervolgonderzoek aan bod. 

9.2.1. Aanbevelingen voar de gebruiker van het beBliSBingsondersteunend instrument 

Het instrument kan getypeerd worden als een generiek model dat naar de behoefte van de 
gebruiker gespecialiseerd kan worden. Hier volgen een aantal aanbevelingen voar he! 
gebruik van het instrument: 

• Op basis van het instrument kan de vastgoedpartij inschatten met wat voar type 
zorgpartij men te maken heeft binnen de samenwerking. De vraagstulo:ken kunnen 
gekoppeld worden aan de transitiedeelfase en op basis hiervan kan men het eigen 
dienstenpakket samenstellen. Op deze manier kan men maximaal ontzorgen op 
basis van de behoefte van de klant Het instrument geeft de vastgoedpartij inzicht in 
de vraagstukken die er op dit moment (1 mei 2011) spelen bij de zorgpartijen ~j de 
ontwikkeling van vastgoed. Samen met de beschreven punten in de 'Uitgangspositie' 
kunnen de vastgoodpartijen zichzelf de beste uitgangspositie geven om een 
samenwerking met een zorgpartij aan te gaan. Uit een match tussen de te voeren 
strategie en een interne analyse zal blijken over welke benodigdheden de organisatie 
zel! de beschilo:king heeft en voar welke zij partners mooten inschakelen. 

• Zowel voor de vastgoed- als de zorgpartij kan het instrument benut worden voor het 
inzetten en doortopen van de professionaliseringsslag, op respectievelijk vastgood
en zorggebied. Beide partijen kunnen het instrument als checklist gebruiken om te 
kijken wat men in huis heeft en wat men nag mist He! instrument maakt duidelijk wat 
van de zorgpartij verwact1t wordt na 2018 en welke vraagstulo:ken ingevuid mooten 
worden. De vastgoedpartij kan op basis van het instrument beslissen welke diensten 
men moet kunnen bieden om een antwoord te geven op aile vraagstukken uit de 
zorgmarkt 

• Het instrument moet voar wederzijds begrip zorgen. De zachte factoren binnen de 
samenwerklngen worden geanalyseerd en besproken. Op deze manier is men op de 
hoagte van de cuHuurversct1i1len en de lIevolgen hiervan voor de interne 
bedrijfsvoering. Door voar de samenwerking op de hoagte te zijn van de verscl1i1 len 
en overeenkomsten tussen beide partijen, kan men het proces wellichl sneller en 
beter vorrngeven. 

9.2.2. Aanbevelingen ten aanzlen van het beslissingsondarsteunend instrument 

Om het samenwerkingsproces tussen vastgoedpartijen en zorgpartijen ~nnen de 
vastgoedontwikkeling in de zorgsector te optimaliseren, is een instrument ontworpen. Oit 
instrument geeft een generiek inzicht in de vraagstukken van de zorgpartij en de diensten 
van de vastgoedpartij. Oaamaast worden deze harde procesfactoren omgeven door zachte 
procesfactoren die een kritische succesfector kunnen vervullen binnen de samenwerking. 
Ten aanzien van de !oepassing en het gebruik van het instrument worden een aantal 
aanbevelingen gegeven: 

• De focus voor dit onderzoek lig! op de V&V sector. Er zijn duide~jke overeenkomsten 
op het gebied van financiering en vastgoed te trelo:ken naar andere sectoren in de 
zorg zoals de ziekenhuissector, de GGZ-sector en de gehandicaptenzorg. Er zijn ook 
duidelijke verschillen waameembaar. Er is zodoende een solide basis aanwezig voor 
he! maken een vertaalslag van dit instrument naar een ander segment binnen de 
zorgsector. 

• Aan he! begin van het onderzook was de verwachting dat de kapitaallasten in 2012 
ingevoerd zouden worden. Gedurende het onderzoek is de trans~iefase verlengd en 
is de tolale invoering verplaatst naar 2018. Oit geeft weer dat de problematiek waar 
de zorgpartijen mee zitten erg complex is en ster\( onderhevig aan veranderingen als 
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gevolg van he! continu wijzigende beleid. In een laler stadium van de transrtiefase 
ZOlJ meer duidelijkheid aanwezig kunnen zijn. mede door de opgedane ervaringen 
binnen samenwerkingen; ean periodieke aanpassing van hel instrument zou daarom 
aan te bevelen zijn. 

• Het procesinstrument is te typeran als een generiek instrument. Zodoende is het 
noodzakelijk dat elke gebruiker het instrument loepast op de eigen 
vastgoedorganisatie an de specifieke samenwerking met de zorgpartij . Er zijn veel 
vertaalslagen mogelijk, wellicht is he! mogelijk he! instrument in te richten op basis 
van de individuale partners van zorgpartijen. 

9.2.3. Aanbevelingen ten aanzlen van hel vervolgonderzoek 

Oil onderzoek heeft het spanningsveld blootgelegd tus5en de ontwikkelaar en de zorgpartij . 
Enerzijds ligl de spanning in de harde procesfacloren gerelateerd aan he! 
vaslgoedontwikkelingsproces. Anderzijds ligt hel spanningsveld voor een groot gOOoolle 
binnen de menselijke kant van de samenwerking: de zacl1te procesfacloren. De meerwaarde 
van dit onderzoek is dat er inzicht gegeven wordt in de cu~uur van beide werelden en de 
vraagslukken die er spelen binnen de zorg. He! onderzoek !evert echler geen oplossing, 
maar slecl11s handvalen om een samenwerking gced vorm te geven. De weg is ingezet naar 
een vruchlbare samenwerking tus5en vastgoedpartijen en zorgpartijen. Ten aanzien van 
vervolgonderzoek zul lan hieronder enkele aanbevelingen worden weergegeven. 

• Binnen dit onderzoek komt hel begrip DBFMO ter sprake. Waar op dil moment als de 
eerste DBFMO-projecten in de cure·sector op gang komen. is het in de care-sector 
nog een onbekend begrip. De geinterviewde partijen verwachten dal toekomstige 
vastgoedonlwikkelingsprocessen in de care integraal zullen worden vormgegeven op 
basiS van hel DBFMO-~ght principe. Een vervolgonderzoek zou kunnen ingaan op 
he! vormgeven van een DBFMO-proces binnen de care-sector. 

• Binnen de vastgoedmarkt is danklij de cri sis oak een omslag gemaakt van een 
aanbodgesluurde markl naar een vraaggestuurde mark!. De steeds mondiger en 
kriHscher wordende klant, vemieuwende technieken en leefslij lanalyses dwingen de 
vastgoedontwikkelaar om het vastgoedproces anders vorm te geven. Oit heeft 
gevolgen voor de manier waarop de vastgoedpartijen zich het beste kunnen 
proflleren binnen de mark! en voor de eigenscl1appen die de werknemers en 
samenwerkfngspartners moeten hebben. De gevolgen van deze nieuwe vorm van 
vastgoedonlwikkeling (vastgoedontwikkeling 3.0.) zijn oak loepasbaar in de zorg. Op 
welke manier? 

• Binnen het onderzoek komen een aantal voorbeelden van huisveslingsconcepten 
aan bod. Men is echter neg duidelijk aan het zocken naar standaardisatie en een 
duidelijke typologie binnen de woonzorgsector. Er is nog geen huisveslingsconcept 
in de markl aanwezig dat door iOOereen word! herkend en gekoppeld 3an een 
'zorggebouw'. Het is wellicht aan te raden om binnen een vervolgonderzoek 
aandacht te besteden aan het ontwikkelen of defin~ren van een zorgtypologie. 

• He! inl ramurale vastgoed staat door de lange afschrijvingslennijnen vaak voor veel 
hogere bedragen in de boeken dan op grond van de kwalite it van het gebouw 
gerechtvaardigd is. Een vervoigscriptie zou zich kunnen richten op he! onderzoeken 
van de re!le waarde van de grond. 
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B ij lage 1: Boekwaardeproblematiek b innen de AWBZ 
Hel inlramurale vastgoed staal door de lange afschrijvingstermijnen vaak voor veel hogere 
bedragen ill de boeken dan op grond van de kwali!eil van het gebouw gerechlvaardigd is. 
Binnen he! oude regime was de verplicl1le afschrijvingslermijn vaslgesteld op 50 jaar, maar 
bijna geen gebouw in Nederland haalde daadwer1<elijk ook deze leeftijd. Uil ooderzoek van 
het College Bouw Zorginsleningen (2006c) komt naar voren dat de gemiddelde functionele 
levensduur van zorgvaslgoed 'slecl1ls' 33 jaar bevat. Het gevolg hiervan is dill veel 
zorginslel~ngen reeds overgaan tot nleuwbouw of renovatie lerwijl de afschrijvingslermijn 
van 50 jaar nog niel bereilct is. Wat hierurt voigt is de inslellingen hun bezitten veel hoger op 
de balans hebben s!aan, dan de wer1<e lijke mar1<twaarde ervan aangeeft. Oil 
boekwaardeprobleem wordt ieder jaar aangescherpl doordal de functionele ievensduur 
verder afneeml richling de 20 jaa/". Het scheiden van wonen en zorg en zodoende he! 
creeren van couranl vastgoed wordl heel belangrijk in de loekomst. Het verschH tussen de 
boekwaarde en de marldwaarde binnen de V&V sector wordl i1 een eerder onderzoek van 
Rigo (2002) geschal op E 5 miljard. 

De ernsl van hel boekwaardeprobleem wordl nog eens verergerd door het grolendeels 
verouderde zorgvastgoed. Uit een onderzoek van Arcares (2003) komi naar varen dOl! een 
groal gedeelle van hel zorgvastgoed OIls functioneel verouderd mag worden gezien. Hel 
fenameen van veroudering is sectorbreed aanwezig billnen de AWBZ [RVZ, 2006b], maar 
lijk:t het groalsl bij de verzorgingshuizen. Dit zorgl ervoor dOlt, mochl het 
boekwaardeprobleem opgelost worden, zorginste l ~ngen nogmaals grole invesleringen nodig 
hebben om hun vaslgoed kwali!a!ief op peN Ie brengen. 

Sector 

Verzorgingshuizen 
Verp!eeghuizen 
Geestelijke Gezondheidszorg 
Gehandieaplenzorg 

Function"1 matipa an slechta pabouwen 

73% 
34% 
35% 
41% 

Door de boekwaardeproblematiek ontslaa! na de invoering van de kapilaallaslencomponenl 
oneerlijke concurrenlie. De vergoeding voor renle en afschrijving word! slraks onafhankelijk 
van het huidige niveau van de boekwaarde en de fe itelijk geplande i1vesteringen bepaald 
[CBZ, 2006d]_ De boekwaardeproblema!iek wordt dus voar veel zorgbestuurders een blok 
aan hel been. Veel zorgorganisalie hebben te kilmpen moe! hoge boekwaarden op basis 
van afschrijvingsregel ingen binnen het oude bouwregime en moelen bij hel ontwikkelen van 
nieuwbouw. voordal de afschrijvingslermijn is afgeiopen, deze waarde aan het Rijk of de 
bank vanuil hun eigen vermogen compenseren. Voor veel zorginsle llingen is dit onmogelijk 
en deze kiezen ervoor om samenwer1<ingen met corporalies aan Ie gaan. Er zul len echler 
vele jaren overheen gaan voar deze financieringsproblematiek is opgelos! en men zich kan 
richlen op de toekomst. Op deze manier moeten de zorginstellingen eerst hel 
financieringsprobleem oplossen, alvorens ze zieh kunnen rid1len op de zorg. Vervolgens 
sluil men dan weer achteraan ill de rij, zodoende heboon zorginsten ingen met een kwali!a!ief 
goede vastgoedportefeuille mel een lage bcekwaarde een grool concurrent levoordeel bij de 
intreding van het nieuwe regime [Pelers- van Oommelen, 2008]. 

Om onder andere de beoogde sp l ~sing tussen wonen en zorg in de loekomst Ie kunnen 
waarborgen, moel het boekwaardeprobleem worden opgelost. Naast de verplichling om he! 
zorgvaslgoed Ie vervreemden tegen de boekwaarde, lijlct dil probleem aileen oplosbaar OIls 
de zorginste llingen. met veelal voorzieningen op grote terrei1en en centrale locatles, hun 
slille reserves in de vorm van locaties magen ver1<open en de winsl hieruit mogen besleden 
aan de zorg en deels aan het wegwer1<en van de schuld en_ De boekwaarde van een grool 
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deel van de gebouwen kan dan namelijk gedekt worden uit de grondprijs van de locatie die 
vrijkomt. Deze grandprijs is geen onderdeel van de boekwaarde van het zorgvaslgoed [Riga, 
2003]. Wei moel men rekening houden dat de grootste asset van de zorginstelling, namelijk 
de grond, verXocht wordt. He! gevolg hiervan is vaak dat de positie van de zorginstel ling 
dusdanig verzwakt word! dal de problemen voor de instening aileen maar grater worden. 
Wanneer de zorginstelling een grote lap grand veliloopt aan een ontwikkelaar die bereid is 
vervolgens samen met de zorginslelling woonzorgvaslgoed Ie ontwikkelen op dezelfde 
Iocatie kan dit mogelijk zijn. Er moet dan reken lng gehouden worden met verschil lende 
f inancieringsconstructies die tot op heden bijna niet zijn toegepast en zodoende veel tijd en 
kosten in beslag zul len nemen [Gijsber! van Beek, TNO]. De minister van VWS heefl op 9 juli 
2007 vaslgesteld dal Dij hel vervreemden van onroerend goed ten minsle de mar1ctwaarde 
van hel vaslgoed behouden moel bHjven v~~r de zorg. De verXopende instel ling wordl 
verantwoordelijk gesleld hiervoor [KPMG, 2009]. 

Bijlage 2: Ontwikkel ing van gezondheidssyslemen 
Uit een verge lijkend onderzoek van Culler (2002) naar de onlwikkeling van zorgsle lsels in de 
Leven belangrijkste OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)
landen komi naar voren dal al deze landen een soortgelijke ontwikket ing doormaken. In zijn 
vergelijking neeml Culier .o.a, de toonaangevende landen Verenigde Staten, Groot
Briltann~, Du~sland , Frankrijk op, vervolgens maakt hij een ruw onderllcheid in drie fasen: 

Tabel 2; OnlwikkeHng van gezondhel<lssystemon In _~.nd [Cutl .... 2~2] 

Fase 1 

Fase 2 

Faile J 

Kenmerken 

• Waarborgiog toegankelljkheid 
• Opbouw sociaal 

ziektekoslenverzekeringsslelsel 

• Koslenbeheersing 
• Grip knjgen op zorgUllgaven 

• Verstertrng prikkels voar 
doelmaligheid 

• Introduceren mar1ctwer1<:ing 

TIJdsperlode In Nederland 

Tot einde jaren '60 

Tot eind jaren '90 

Huldige s~uabe 

Bovenstaande driedeling is ook van toepassing op de ontwikkeling van de gezondheidszorg 
in Neder1and. Enkele mijlpalen Dinnen deze ontwikkeling zijn de invoering van een verptichte 
ziekenfondsverzekering door de Duilse bezetler naar Duits model, Oit nadat van 1904 tot 
1939 tien wetsonlwerpen voor een sociale ziektekostenverzekering waren afgewezen. 20 
jaar laterwerd het Duitse Ziekenfondsbesluil vervangen door de Ziekenfondswet (ZF'N) en in 
1968 werd het stelsel van socia le ziektekostenverzekeringen gecompleteerd door de 
invoering van de Aigemene Wet Bijzondere Zieklekoslen (AWBZ). Dankzij de ZFW en de 
AWSZ bestonden voar burgers geen belemmeringen meer om van de beschikbare 
zorgvoorzieningen gebruik te maken. Hiermee verdween tegelijkertijd elke prikkel voor een 
koslenbewusl gebruik van zorgvoorzieningen, Onder andere hel onlbreken van deze prikkels 
voor een doelmaug gebruik van voorzieningen bij patienten en verzekeraars leidde in hel 
eind van de jaren '60 en het begin van de jaren '70 101 een enorme expansie van de 
gezondheidszorg en de zorguitgaven [Schut, 2003]. In 1971 voer! men de Wet 
ZiekenhuisVoorzieningen ('jIIZ)J) in op meer grip Ie krijgen op de ongeremde stijging van de 
zorguitgaven en de capaciteil van de ziekenhuizen beter te plannen. In 1981 werd de Wet 
Tarieven Gezondheidszorg (WTG) ingevoerd om de overheid een instrument Ie geven om de 
tarieven te bepalen. Deze wet werd in de loop van tijd omgevormd van een pure prijzenwet 
tot een budgetteringswet. In 1983 werden ziekenhuizen gebonden aan een inslel lingsbudgel, 
een jaar laler gevolgd door de overige inl ramurale zorg instellingen. Met het in wer1<:ing treden 
van het eersle paarse kabinel in 1994 kreeg de zorgsector in de vorm van het Buclgeltair 
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Kader Zorg (BKZ) een strakker omlijnd macrobudget. Met behulp van deze wet konden de 
absoluut noodzakelijke uitgaven v~~r verstrekkingen die voor elke burger toegankelijk 
moesten zijn, gepast worden binnen het jaarlijks vastgesteld BKZ. 
De overgangsfase richting marktwerking (fase 3 in tabel 2) komt uitgebreid aan bod in 
Hoofdstuk 3. 

Bijlage 3: Samenvatting Februaribrief 
Op 8 maart 2005 heeft het kabinet ingestemd met de nota "Transparante en Integrale 
tarieven in de gezondheidszorg" , ook wei bekend als de februaribrief [VWS, 2005a]. De kern 
van deze brief is het hervormen van de zorgsector met behulp van transparante integrale 
tarieven inclusief kapitaallasten. De overheid wil meer vrijheden en verantwoordelijkheden 
met betrekking tot de volgende onderdelen van de intramurale sectoren binnen de 
gezondheidszorg: 

• Capaciteit van de intramurale zorgverlening 
• Afweging zoals bouwen, kopen of huren en het terugverdienen van kapitaallasten 
• Investering v~~r de benodigde capaciteit 

Op gebied van kapitaallasten wil de overheid naar een oplossingsrichting voor zowel de care 
als de cure sectoren. Uitgangspunten daarbij zijn: 

• Het afrekenen van de zorginstellingen op prestaties 
• Het realiseren van een betere vergelijkbaarheid van de zorgdiensten per sector 
• Het invoeren van de prestatiebekostiging ten koste van de budgetsystematiek 

[Voetelink & Wilders, 2005] 

Er is een transitiefase opgesteld, die oorspronkelijk duurde van 2006 tot 2012, die opgedeeld 
kan worden in 3 fasen. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste maatregelen per fase 
weergegeven volgens de februaribrief: 

Tabel 3: Fasering Invoerlng nieuwe zorgstelseJ volgens februaribrief [Voetellnk & Wilders] 

Contracteer Compensatie i.v.m. Omvang Bouwregime 
verplichting reallocatie volumerisico NHc 

'Oude' regime ja nvt 0% ja 
Fase 1 nee nvt 0% ja 
Fase 2 nee 100% 7 0% 0% ja 
Fase3 nee -0% 0% ~ 100% nee 

Er zal sprake zijn van twee reallocatie-effecten gedurende de transitieperiode, te weten: de 
nieuwe uniforme bekostiging over de jaren heen heeft een constant verloop Lp.v. een 
fluctuerend verloop. Dit heeft tot gevolg dat tijdelijke onder- of overbekostiging ontstaat. 
Daarnaast zal de optelsom van de NHc's gedurende de levensduur van de instelling niet 
gelijk zijn aan de opstelsom van de eerdere vergoedingen. De compensatie hiervan wordt 
geschaald in fase 2. Het huidige bouwregime zal in fase 3 helemaal doorbroken worden, wat 
tot gevolg heeft dat de zorginstellingen volledig risicodragend zullen worden. 

Een belangrijk punt binnen de februaribrief is dat er in de toekomst de mogelijkheid voor een 
opslag van 10% tot 12,5% op de overeengekomen tarieven voor de kapitaallasten zit. 
Hierover kan de zorgverzekeraar zelf een beslissing nemen op basis van de kwaliteit van de 
zorg welke de zorgaanbieder waarborgt. 
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BIJ lage 4: Budgetbekostiglngssysteem 
Tot 2006 was de Wet liekenhuisvoorzieningen 0NlV) van kracht binnen de gehele 
zorgsector. Het bouwregime dal hierin opgenomen was hield in dOlI de zorginsleliingen 
bouwplannen moeslen indienen bij he! College Bouw lorginslell ingen (CBl). Hel CBZ 
toetste vervolgens of de bouwinvestering binnen het macrobudget paste en incl ien passend 
een vergunning af voor de start bouw. Deze vergunning stond garanl voor de totale 
financiering van het project middels nacalculatie van de kapitaallasten. De zorginstell ing kon 
vervolgens risicoloos gaan onlwikkelen [\'WS, 2010b]. 
Op grond van de verstrekte vergunning door het CBl kreeg de zorginsle lling een voor de 
levensduur van het gebouw geldende vergoeding. De budgetten voor deze vergoedingen 
werden door het College Tarieven Gezondheidszorg I lorgauloriteit in oprichiing (CTG/Zaio) 
bepaald op basis van de vastgestelde 'aanvaardbare kosten'. Daze aanvaardbare koaten 
stonden vrijwel los van de feiteTijke kosten van de zorginstelling. Het ver100p van de 
vergoeding is in figuur 1 weergegeven. 

~ 
0 '- ---C'__ 

" • ~ -• 
i - - ----............ :.. 0-·--- -
i • 

• 
• B 

i 
0 20 <0 60 ... ' - - -- -

He! vertoop van de lijn ACDB in de figuur word! bepaald door de beleidaregels die he! 
CTGlZaio ter bepaling van de aanvaardbare huisvestingskosten heen opgesteld [\'WS, 
200601]: 

• De rentevergoeding is genormeerd via een koppeling aan de kapitaalmarktrente 
• De vergoeding van de afschrijving is gebaseerd op de historische bouwprijs en er 

word! u~gegaan van een economische levensduur van de zorginslelling van 50 jaar 
(Iijnsluk AB in figuur 1). 

• Op t=20 is een renovalie-investering voorzien (sprong naar niveau C) tot maximaal 
50% van de nieuwbouwwaarde. Deze renovatie-investering word! binnen 20 jaar 
afgeschreven (Iijnsluk CD in figuur 1). 

• Op 1==40 verval! de rente- en afschrijvingsvergoeding op de renovatie-investering en 
vervalt de lijn CD in haar oude patroon, namelijk lijnstuk AB. 
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Bij lage 5: ZZP's blnnen de V&V sector 
De ZorgZwaartePai<ketten binnen de V&V worden onderscheiden op drie onderdelen: 
clienlprofiel, functies en tijd per client per week en verblijlskenmerXen. Aan de hand van 
deze drie onderdelen wordt baslist welke zorgzwaarte banodigd is per cl!!n!. De intens ite~ 
van daze zorgzwaarte wordt vervolgens gekoppeld aan een van de tien ZZP's_ In 
onderstaande tabel zijn de intensrtertverschinen tussen aRe ZZP's in het V&V segment 
uitgedrukt. De reeks begint met een zorgzwaartepakket voor mensen die zichzelf nfat meer 
thuis kunnen redden en Ioopt op naar een zorgzwaartepai<ket voor mensen met zware 
zfakten die volledig zorgafhankelijk zijn en daarom iIltensieve verzorging en verpleg ing nodig 
hebben [VWS, 2009c]_ 
In de tabel is de intensiteit van de verschillende ZZP's weergegeven: een '0' betekent dill op 
dit aspect geen zorg nodig is, vervolQens loopt de intens ite~ van de zorg op naarmate er 
meer plusjes staan_ ++ .. toozienlstimuleren, ++++ "hulp en ++++++ " overname. 

T.beI .: Inlensiloilvwllchi ll.., I .... ' de V&V • UP'. [VWS, 2OO!k:] 
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Bijlage 6: Invloed Corporate Real Estate Management (CREM) 
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Aan het begin van de jaren tachtig verkeerde de economie in een recessie en was er sprake 
van een overschot aan kantoorvastgoed. Vanal dat moment ontstond het besel dat 
strategisch vastgoedmanagement van groat belang was voor organisaties om hun 
vastgoedportefeuille weer om de rails te krijgen [MOiler, 2008]. CREM heeft hierin een 
belangrijke rei gespeeld, Corporate Real Estate Management staat voor het management 
van de effectiviteit en efficiency van het onroorend good ten behoove van het optimaal 
facilite ren van de bedrijfsprocessen. De koppeling tussen het huisvestingsbeleid, de strategie 
en de zorgvisie van een zorg instel ling wordt samengebrachi in een strateglsch plan [Geest, 
2007]. 

In navolging van het bedrijfs leven zal deze integrale vastgoedbenadering ook steeds 
belangrijker worden in de zorgsector ]CaZ, 2ooSd]. Het CREM gaat bij instel lingen met 
vastgoodbezit het hUlsvesting· en vastgoedbeleid vormgeven en zorgt ervoor dOlt het 
vastgoed strategisch wordt benut om zo het primaire proces van een zorgorganisal ie 
opt imaal te kunnen ondersteunen [Van Driel, 2003]. Dit beleld is gerichi op waardegroei door 
naast he! voorzien in de behoefte van de organisatie in te spalen op de optimalisatie van 
explo~atieresultaten, he! onderzoeken van gebouw· en locatiestrategieen, en het verhagen 
van het rendement op het geinvesteerd vermogen door de zorginstelling. 
Vaak maakt de 'Iife cycle cost' benadering onderdeel uit van het integraal vastgoedbeleid_ 
Deze benadering zorgt voor een integrale afstemming tussen aile geldstromen, aangezien 
daze blnnen het nieuwe zorgstelsel niet meer gescheiden zijn. De verwachting is dat in de 
toekomst in voorXomende gevallen voor hogere bouwkosten zal worden gekozen, op basis 
van de '/ife cycle cost' benadering, Oils dit op de langere termijn leidt tot lagere 
onderlloudskosten, een langere levensduur of een daling van de exploitatiekosten [Geest, 
2007]_ 
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In tabel 5 is een overzict1t weergegeven van de vier velden van vastgoedmanagement 
binnen CREM. Deze vier velden beslaan aile belanghebbenden: de Bestuumer, de 
Controller, de Gebruiker en de Beheerder. Vanuit de bestuurder zijn de belangen gericht op 
de continuTteit van de organisatie. De belangen van de controller hebben betrekking op de 
wijze waarop de mlddelen en activite~en van de organisatie gefinancierd worden. De 
belangen van de gebruikers hebben betrekking op het prettig kunnen wer'Ken en 
welbevinden. Het belang van de beheerder is technisch van aard en gerict1t op het wind- en 
waterdicht hliisvesten van mensen en processen. Binnen het CREM beleid wordt tussen 
deze vier belanghebbenden de juiste afstemming bereikt waardoor he! optimale resultaat 
voor de zorginsteliing behaald word!. 

Organisatieperspeclief 

1. Be~tuurder 

Conllnu'ltBil 
Organisatie doelstellingen 

4. GebrUik: .: ,:::: 

Satisfaeatle 
Er\(ennlng 
Er bij horen 

CREM 
ilf~temming 

Gevolgen 1'001" de organ/satie van de zorginstellingen 

Vastgoedperspectief 

ontrollar 

Fhlanciele haalbaameid 
Investering vs e:q>lolta(JelBsten 

4. BeheardaT 

Techntsche kwallteit vastgoed 
Wind- en waterdichtheld (beschutUng) 

Het nieuwe zorgstelsel brengt veranderingen te weeg op de organisatie van de 
zorginstellingen. Na de invoering van kapitaallasten komi er een sysleem dal 1'001" 

zorginstellingen een heel andere kijk op vastgoed en financiering met zich meebreng!. 
Be'M.Istwording van de gevolgen van de verandering is hierbij de eerste stap. hiema zal men 
een vastgoedbeleld moelen opslellen gebaseerd op volledige risicodragendheid. 
Een nieuwe verhouding binnen de zorgorganisatie zal moeten worden gezocl1t, die ertoe 
feidl dal de verdeling van inkomsten een belangrijk nieuw Ihems wordt op de agenda van de 
bestuurders. Het formuleren van een vastgoedbeleid zal een steeds belangrijker gesprek 
worden binnen de zorginslelling. Wsar nu vooral san vastgoed wordt gedacht vanuit de 
facilitaire dienst, zal in de toekomst een afdeling kornen die geheel gericht is op he! 
formuleren van een lange en korte termijnvisie, waamit duidelijk wordt hoe om te gaan met 
eigen kosten en reselVeringen voor het vastgoed [Naute, 2006]. Er zal optimalisatie op het 
gebled van huisves~ng en vastgoed plaatsvinden. Belangrijk hierbij is dat er een goode 
verhouding ontstaal lussen de korte- en langetermijnt>elangen van de zorginslelling en dal 
deze niet langer slechts kijken naar de initi!1e investering, maar juist near de expioitatie- of 
lifecyctekosten [Hoonte. et al. , 2010]. 
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Bijlage 7: Het 'vastgoedontwikkelingstraject' onder het Bouwregime in de WZV 

T oisal vastgoedontwikkBlingsproces 

, 

Go ' '''' Go ---
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Uitwerking Controlefase 
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Bijlage 8: Voorbeeld omslag van kostenberedeneerd naar exploitatiegericht 
In de cure-sector is men OIl langer bezig de professionaliteilslag Ie maken naar he! 
commercieel vastgoeddenken. Het Gemini ziekenhuis (Den Helder) besloot al te slappsn 
van het oude bouwregime en if1 Ie spelen op het nieuwe beleid door in Ie zetten op 
nieuwbouw i.p.v. renovatie . Bij deze keuze was hel advies van het Bouwcollege ter harte 
genomen om te anticiperen op de nieuwe regelgeving iI1 het kader van de WTZi en een 
aanvraag voor vervangende nieuwbouw in te dienen. Renovalie van he! huidige gebouw 
leverde namelijk geen wezenlijke bijdrage aan het verbeteren van de exploitatie Het Gemini 
Ziekenhuis heefl vervolgens in hel kader van efficienter bouwen toekomstscenario·s 
antwikkeld waarmee in het antwerp rekening werd gehouden. De bekostiging van de 
nieuwbouw zal he! ziekenhuis voomamelijk meeten real iseren door anders, effici~nler en 
slimmer te gaan wer1<.en. Hel antwerp heefl een alschrijvingslermijn van 30 jaar i.p.v. 50 jaar. 
De uitkomst is dat het nieuwe bouwbeleid in de zorg bijdraagl aan het verminderen van de 
totale bouwkosten van ziekenhuizen. De kapitaallasten verschinen zo'n 11% bij de 30-jaar 
afschrijvingsvarianl. Ais men naast de kapilaallaslen ook de exploilaliewinsl meerekenllen 
gevolge van het kleinere gebouw dan komi men uil op een bespaling van 22% op de talala 
kasten [VWS, 2010b]. 

Tat.! !: Flnanc_ effe<:ten ,...,.,. bouwbtJeid n.l.v. businesscHo Gomlnl .Iok._ [VWS, 2D1Obj 

InYIIl1erlngllloio.t.n ,.-
Rente or do'markt 5.50% 

Rente oud<o dUM: -4.25% 

Afscm;jving 

Tatul kapiluH .. ten per 
j .... r 

Verschll cnderhoud & 
echoanm .. k 

V ..... chil.nergie 

ToInt kapilMH""tln per 
jalr incl. "",..chil in 
ondemaud, schoonmaak 
.n In,rgi, 

Total •• ~pl. Lasten 

Huidig antwerp met 
afsc hoi jvin!llterm ij n 
van 30 ) .. r 

€ 2, 17 rriIjoer1 

€5,7"miljoen 

Minus € 0,4'5 m'ljoon 

Minu:I € 0.3 mijoen 

gebouw, Ir>el. afschrijvirl\l € 3.SQ miljoen 
per ",.r 

Oud antwerp met de 
to.n !/IOb"'ike~jke 
afschrijving.terrnijn Vln 
SO) .. r 

~ 3.SQ mi80en 

€1,69miljoen 

€ 5.28 miljoen 

€ 5.28 miljoen 

OUd antwerp met 
ar.chrijll!ngstermlJn vln 
30 jaar 

€ 6,"1 mi10en 

€ 6,-41 mijoen 

€ 6." 1 miljoen 

• Uitgaandl v.n 30% meer koorten __ ""bouw door meer vierkante meters, zoals oorsprankelijk in 2000 
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Bijlage 9: 
proces 

Fasen, deelfasen en beslultvonning van het vastgoedontwikkelings-

T_ 1: F .... n. dnlfoun I n boolultvonnlng . In '* . utgo.dootwiku lingl pr""". INozernl n, 2QOI; .In do Ven. 2003] 

Hoofdfase 

Inrtiatief en de1'in~iefase 

Onlwikkelingsfase 

ReaWsaliefase 

Beheer- en exploitaliefase 

Oeelfalle 

A.cquisitie 
Visie 
C~~ 
Haalbaarheld 
Projectdefinille 

Schetsontwerp (SO) 

Voorlopig ontwerp (va) 

Oefinilief on\Werp (DO) 

Tedmisch antwerp (bestek) 

Prijs- en conlractvorming 

Wertvoorbereidlr'lg 

Uitvoering 
Oplevering 
IngebrUlkname 

N~"," 
Evaluatle 

Besluitvorming 
(fasedocumentan) 

Businesscase 
Plan Van Eisen 
Verwerving van posilie 

Schelsontwerp 
BouworganisalievO!lT1 
Ruimtelijk VO 
Functioneel va 
Sledenbouwkundig va 
TecmischVO 
RUlmtelijk va 
Functioneel va 
Sledenbouwkundig va 
Techmsch va 
Bestek 
Bestektekeningen 
Inveslenngsbegrobng (lB) 

Uitvoenngsplanning 
WeO\begroting 

Klanltevredenheid-analyse 
Projeclevalualie 
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Bij lage 10: Contractvormen 
Het sucres van de samenweri<ing kan bepaald worden door het moment waarop de partijen 
worden ingeschakeld bij de ontwikkeling, Door een vroegtijdige belrokkenheid van de privale 
partijen kan er voor een inlegrale aanpak gekozen worden en kan op die manier de grootste 
kans op meerwaarde ontstaan, Daarnaast zorgt een vroege betrokkenheid ervoor dat er 
draagkracht voor de plannen wordl gevonden, 

Traditioneel contract 
Het trad~ionele contract wordt 
gekenmerkt door het 
driehoeksmodel opdrachtgever, 
arch~ect, aanrlemer. Binnen dil 
trad itionele proces heeft iedere partij 
haar eigen doelen, die elk in 
verschillende lasen aan de orde 
komen. De opdrachtgever zorgt voor 
het PvE, de architect maalct op basis 
van d~ PvE een ontwerp waarbij hij 
zich laat bijstaan door adviseurs. Het 
ontwerp wordt technisch uitgewerkt 
en afgesloten met het bestek en 
werktekeningen [van de Yen, 2003]. 
Vervolgens wordt de opdracht 
aanbesteed en u~gevoerd door de 
aannemer. In het OOISpronkelijke 

/ 
Archlboct 

, , ""nneme. 

filLM" 1: D.iohDel"'nDd~ T .. d_1 8oI/wconl.KI 

driehoeksmodel was de functie 'managen' ondergebracht bij de architect. Omdat de 
opdrachten steeds complexer worden is de managementfunctie tegenwoordig meestal 
overgedragen aan een bouwmanagementbureau. Deze projectrnanager heeft als taak het 
geheel aan te sturen op basis van GOTIK {Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit}, 
Bovenstaand proces heen erg vee! weg van het ontwikkel ingstraject dat afgelegd werd onder 
het bouwregime ex W7:V. lJit deze beschrijving wordt duidelijk dal een ontwerpkeuze in een 
vroege lase van het proces andere partijen in een latere fase voor lastige sMuaties kan 
plaatsen [Meijer, 2010]. 

Bouwteam (onderdee/ van het traditione/e contract) 
Bij de keuze voor een bouwteam word! tussen de betrokken partijen in een vroeg stadium 
een samenwerkingsverband aangegaan. Zowel de opdrachlgever, arch~ect en uitvoerder 
maken deel uit van dH team[van de Yen, 2003]. Oe opdrachigever stelt het team samen en 
sluit met iedere deelnemer alzonderlijk contracten. Daarnaast moeten aile leden van het 
bouwteam een ·bouwteam overeenkomst" tekenen. Elke deelnemer in een bouwteam is in 
beginsel verantwoordel ijk voor zijn eigen bijdrage. Het komi echter ook vaak voor dat door 
de verwevenheid van de werkzaamheden, hel team als geheel de verantwoordelijkheid 
draagt voor het project. Het grote voordeel van een bouwteam is dat de deskundigheid van 
elk afzonder~j k lid al vroeg in het proces betrokken wordl waardoor een goode afstemming 
ontstaat met wederzijdse controle en a<tvles, Kritische betrokkenheid van elke deelnemer in 
het bouwteam is dan ook een vereiste [Bouwendnederland,nl, 2011] 

Gerntegreerd contract: DBFMO 
Er zijn veel verschijningsvormen en varianten binnen geintegreerde aanbestedingsvormen. 
In jargon belekent het geintegreerd aanbesleden de integratie van !wee of meer van de 
volgende lasen: ontwerp (Oesign). bouw (Build), linanciering {Finance}, onderhoud 
(Maintain) , en exploitatie {Operate}, In onderstaand schema is de verdeling van 
verantwoordelijkheden te zien per lase per aanbestedingsvorm 
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Oe samenwerking tussen ontwikkelBar en ZOfginsteUing: Realite~ of Ulopie? 

0- .-
• Bij dit soort aanbesledingen voert de private pllrtij meerdere projectfasen 

gefnlegreerd u~ 
• Er is een risicoverdeling lussen enerzijds de zorginsteliing en anderzijds de 

aanbiedende marntpartij. ledere partij doe! waar die goed in is, om tot de mees! 
optimale verilouding tussen prijs en kwal~eit Ie kemen 

• Een grotere risicodragende private betrokkenheid. Om de kwalilei! Ie bargen is de 
prestatie gekoppeld aan het betalingssysteem 

• Hel craeren van ruimte vocr innovatie door Ie sturen op output (funciionele eisen) 

Er behoeft een verschuiving in locus bij zorginslellingen van capaciteiimaximalisatie naar 
resultaatoplimalisalie. Deze vBnmdering in denken heeft veel gevolgen vocr de toe Ie 
passen conlractvorm bij de realisatie van een woonzorgproject. Nu word! er gewerkt met 
aanbestedingscontraclen en in de toekomst zal de contractvorm meer richting het integrale 
contract oftewel het DBFMO contract gaan. Deze stap is echter veel te groot voor de 
zorginsteHingen om in 1 keer te nemen, er is namelijk vee! vertrouwen nodig !ussen de 
partijen bij een integrale contractvorm. Tussen de twee contractvorm uiterslen liggen echler 
wei een aantal andere interessant contractvormen (o.a. bouwteam, DBFO) die toegepast 
kunnen worden bij de ontwikkeling van woonzorgprojecten. 

NU (aanbestedingscontract) 
Capacile~smaximalisalie 

• TOEKOMST' (DBFMO) 
Resultaatoptimalisatie 

De gehele levensduur van het gebouw word! op deze manier al in de initiaijeffase onder Oe 
Ioep genomen, Deze levensduur i5 zowel kwal ~atief al5 budgettair van OOlang: "de 
huisvesting mag de zorgvertening nu en in de toekomst niet in de weg staan" (Life Cycle 
Cost). Op deze manier kunnen zorginstell ingen een goede afweging maken, want er ontstaat 
inzicht in wat gedurende de levensduur van hel schoolgebouw op hen afkoml ConUnue 
kwaliteit van het vastgoed moet gewaarborgd zijn. Uilgesleld onderhoud, ineffICient beheer 
en hogere ondemoudskosten zijn namelijk risico's voor de con!inuTtei! van hel 
kwaliteitsniveau. AI tijdens het ontwerp worden beslissingen genomen die van invloed ziJn op 
het belleer. De projectfasen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bekijk ze daarom ook 
in samenhang. Een goed binnenklimaal, (duurzame) energie, nexibime~ en schoonmaak zijn 
facetten van he! beheer die bij he! ontwerp en de bouw reeds invulling krijgen [SCS, 2009]. 

Het Pv£ of een outputspecificatie geef! de kaders voorde huisvesling aan. Een PvE waarin 
veel wordt voorgeschreven bepertct de ruimle voor innovatie. Innovalie is de basis voor de 
uitvraag aan de aannemer. Schrijf je Ie weinig dan wee! de zorginstelling niet wal ze krijgt 
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Schrijf je leveel op dan beper1ct de zorginslelling de ruimle voor innovalie bij de ontwikkelaar. 
De kunsl is om daarin balans te vinden mel behulp van een goede samenwerking 

In een PvE is de uijvraag een bepaald Iype CV, mel daarbij vermeld he! vermogen. In een 
outputspecificat~ word! in een ruimte een temperatuur tussen de 18 en 22 graden 
gevraagd. Welke inslallalie he! best aan de eis voldoet bepaaH de opdrachtnemer. He! 
doel is om oon goede lemperatuur Ie hebben voor he! vertenen van zorg. 

Door de concurrenlie bij de aanbesteding en door de verantwoordeHjki1eid voor een langere 
periode zal de aanbieding binnen de kwalilalieve kaders koslenefficienl zijn. Hel beste 
ontwerp word! vervolgens geselecteerd en er is er de mogel ijkheid voor de zorginslelling om 
bij Ie sturen. Siuren door voar Ie schrijven of sluren door Ie loetsen. De procesinrichling dient 
de zorginstellingen inspraak Ie geven in het voor1opig en hel definHief ontwerp om Ie 
leclmische maar oak de ruimle~jke visuele kwalileij Ie bargen. De zorginslelling blijfl de 
opdrachtgever. 
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De samenwer1,;ing tussen ontwikkelaar en zorginsle il lng: Realile it 01 Utopia? 

Bijlage 11: Respondentenlijst interviews 

Tat>.ll: m.pto IntMv_ 

Respondent Functie ,. Ron ~oo de MoJengratt ConsuRant ~astgoed 

2. AI Vermeeren Controller ~astgoed 

3. Ruud Stemerdink Facillwir vastgoedmanager 

4. Herm Leenders Direcleur Thuiszorg en 
Vastgoed 

5. Rob Sprokel Projectmanager vastg(>ed 

6. Han Laumen Direcleur 
7 lAes Havermans Proleclman&ger vastgoed 
8. J""_ Manager vaslgoed 

9. Louis van Wljhe Bouwco6!'dinaklr ~astg(>ed 

10. Angela van Nordennen Ontwikkelaar 

11. Rene van Duuren Directeur 

12 Rob Goossen Directe!K 

13 Bart van Esch Manager zorgvas!goed 

14 Marga Bekker Dud dire.:;triGe (~: lid van 
Raad van Bestoor) 

15. P .... ter Vos Aigemeen secrewns 

16. Ad van Pel! PartrJer en Boowmanager 

17 Jan-Willem de Groot Senior projectmanager 

18. GJsbert van Beek Afdeling monitoring en kwa~teil 
Mark Allemekinders 

19 Lenard Markus Team Branchlbelang en 
Ondernemersch~ 

20 Marcella Bremer Opnchter en adv,seur 

21. Rieke Brekelmans Ad~iseur 

22 Amy W ljn-Ruijlen Senior Advisor 

23. Bas Sievers Manager Slrategoe 8-
OntwikJ<eling 

" GerlJan Vrornans Senior Ontwikkelaar 

BedrlJf 
Zmggr(>ep Noord· en m>dden 
limburg 
Zorggr(>eP Meander 
Zorggroep Florence 
Qrl;, 

VM, 
Proteion 
THEBE 
Zorggroep Vitalis 
RIVAS 
Waal Zorgvast (BAM) 
Blan .... (TBI) 
Zorg lD (V~kerWessels) 
CRA Vasigoed 
Hurils wooo- en zorgconcepten (00: 
Hurils Boowgroep) 
Raad voor de VoIksgezondheid!' 
Z~, 
Adviesbureau Stevensvandijck 

Complan 
TOO 

Actiz 

Kikker Groep 

"OVO 
Van AiJrIe de Laat 

Wonen Limburg 

Woonbedri lf 
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De samenwerking tussen ontwikkelaar en zorginstell lnll: Realite~ 01 Ulopie? 

Biilage 12: Voorbeeld interviewprotocol Zorginstellingen 

Bedrijf en huidige functie van de gefnterviewde. 

Deel 1: Inl8iding 

Voorstellerl: 
Onderwerp: 

Doel interview: 

Achtergrond 

Bas Sleegh. afstudeerendarzoak aarl da TUfa. Master REMO 
"Het vastgoedontwikkelingstraject in de zorg herbeschouwd en 
gespiegeld met hel mar1ctgerichl vastgoedontwikkelirlgsproces' 
Irlzichl ver1<.rijgerl rlaar de kll8lpurlten erl optimaliseringen birlrlerl he! 
vastgoedontwikkeling- proces varl zorgvastgoed in de V&V sector, erl 
de samerlwer1<.iflg daarbij tusserl de orltwikkelaar erl zorgirlstellingerl . 
De irlterviews bieden met rlame een aarlvullirlg erl daamaast earl 
toets ing varl de verwachtingerl ua het literatuurellClerzoek. 

Voor 2006 stond de ovemeid gararll voor de ienillgerl die wercterl verstrekt aan 
zorginste lWngen. Birmen het oude systeem kon het zorgvastlloed vrijwel risicoloos worden 
ge!xploiteerd en de werkelijke kosterl vocr rente erl afschrijving (kapitaallasterl) werden via 
budgetsystematiek erl nacalculalie vergoed. 
Sinds 2006 is de verantwoordelijkheid wat betreft het zorgvastgoed aarl hel verschuiven varl 
de overheid rl aar de zorginsle!liflgerl zeit; Het creererl varl eerl omschakeling varl cerltrale 
aanbodsturing rlaar gereguleerde marlctwerking. Sinds 1 januari 2009 is de 
zorgzwaartebekostiging voor zorg met verbiijf middels ZorgZwaartePakketten (ZZP's) 
iflgevoerd. Birlnen deze lallClelijke, integrale, productieafharlkelijke larieven wordt varlal2012 
een kapilaa llastancomponenl opgenomen arl taverlS wordt het verbod op winst in 2012 
opgeheven (standpurlt ingenomerl door de onderzoeker vocr lileraluursludie). 
De beleidsveranderingen brengerl grele lIevo lgerl voor de zorgirlsteHingen met zicl1 mee; 
o.a. kap~aal l astenrisico, winstrisico, concurrentierisico en leegstaildrisico. Allemaal 
vastgoedgerelaleerde zakerl . De focus varl zorgirlslenillgen is aan hat verschuiven van 
capacileilmaximalisatie rlaar resullaatop~malisatie, wat wil zeggerl dal zorgaanbieders hun 
inveslerirlgen in de loekomsl gaan optimal isererl op basis varl de zorgvraag. Er onlslaal 
noodzaak bim18n de zorgirlslellirlg voor slralegisch vastgoedbeleid erl het onderscheideilde 
vermogen wat vastgeed kan hebben voor de organisal ie. Men moe! zelf gaan afwegen hoe 
de lolale vaslgoedlaslen lerugverdiellCl kUrlnen worderl mel de leveri rlg van zorg. 

Naasl de risico's liggen er karlsen, voor zowel de zorgpartijen als ontwikkelaars, om in Ie 
spelerl op de mogel ijkhederl die de rlieuwe welgevill9 biedt door een sameflWerkill9 aan Ie 
gaan. Feil is dat beide organisaties elkaar goed kUrlnen aanvullen door kennis vanuil 2 
kanlerl in hel proces Ie breflgerl. De onlwikkelaar breflgl marldgerichm vaslgoedexpertise 
{erl well icht earl firlaflCieringsbronj met zich mee, terwijl de zorginslelling de kwalileit van de 
zorgverlening hel basle kan waarborgerl (\IV'IS, 2010b]. Zo karl elke partij zich richten op 
haar core-busirless. 
Ondanks hel fert dat er vandaag de dag steeds meer zorginstell irlgerl en ontwikkelaars 
toenaderill9 zoeken tot etkaar, verlopen veel ontwikkeling- erl samenwer1<.ingsprocesserl 
strce!. Oil heefl zijn grondslag In zowe! hel cuitUurverschi l tussen beide organisatie als hel 
verschil irl de berladBring varl het vastgoedontwikkelingsproces. Op welke maniar karl hat 
vastgoedorltwikkelingsprocel vonn worden gageven zodat er aen goedlopend proces 
orltstaat zonder tijd- en geldverlies en een wag irl wordt gezet rlur eerl duurzame 
8amarlwerkirlg? 
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De samenwerking tussen ontwikkelaar en zorginstelling: Realiteit of Utopie? 

Oeel 2: Interview 
Het is een open interview, het gaat om een inventarisatie van persoonlijke visies en niet om 
formele standpunten. Voelt u zich vooral vrij om uit te weiden. Ais er onderwerpen zijn die 
voor u belangrijk zijn, maar die voor uw gevoel niet of onvoldoende aan bod komen, dan 
hoor ik dat graag van u. Uw persoonlijke visie wordt samen met de visies van anderen 
binnen de sector meegenomen in het opstellen van een procesmodel. 

We bevinden ons op dit moment in een transitiefase in de zorgsector. 
A. Wat is uw visie over de invoering van het nieuwe zorgsysteem met betrekking tot 
het woonzorgvastgoed? 

Hoe inspelen op nieuwe beleid 

gevolgen (risico's) voor zorginstellingen 

Visie op rol van zorgvastgoed 

Het vastgoedontwikkelingsproces was binnen het Bouwregime ex WZV puur gericht op het 
verkrijgen van een 'verklaring van behoefte' en vervolgens een bouwvergunning. Dit proces 
zal opnieuw ingericht moeten worden binnen het nieuwe beleid. Sluitende businesscases 
zullen moeten worden opgesteld en nieuwe financieringsbronnen zullen aangeboord moeten 
worden. Verder zal men na gaan moeten denken over het strategisch vastgoedbeleid en de 
keuze daarin voor eigendom, huur of lease van het vastgoed. Sturing op exploitatiekosten en 
een integraal ontwikkelingsproces zijn ook dingen waar men rekening mee moet gaan 
houden. 
B. Vastgoedontwikkeling- en samenwerkingsproces 

Ideaal vastgoedontwikkelingsproces 

knelpunten zorginstellingen - ontwikkelaarsl woningcorporatiesl adviespartijen 

voorkomen/oplossing knelpunten? 

Succes- en faalfactoren binnen een samenwerking? 

Selectiecriteria voor toekomstige samenwerkingspartijen? 

C. Vertrouwen en Cultuur 
Vertrouwensrelatie en vertrouwensbasis 

Invloed cultuur 

Transparantie 

Onafhankelijke partijen 

Overtuiging 

D. Ervaringen bij samenwerking in het vastgoedontwikkelingstraject 
Keuze voor woningcorporatie of adviesorganisatie en niet ontwikkelaar 

Verschil samenwerkingen 

Samenwerkingspartners 

E. Toegevoegde waarde ontwikkelaar 
Grootste toegevoegde waarde, waar instappen? 

Faciliterend optreden 

volledige ontzorging 

F. Samenwerkingsovereenkomst 
Welke elementen moeten hier altijd in vermeld worden? Vertrouwenscontract 

Heeft dit document invloed op de onderlinge relatie? 
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Zijn er nog v ragen die u had verwacht, maar die niet geateld zijn? 

Dee13: Afsluiting 

Bedankt voor uw medewerking 
Indien gewenst kan de uitwerking van het interview opgestuurd worden (om 
misverslanden Ie voorkomen) 

Bijlage 13: Huidige en gewenste cultuur van zorginsteUingen in de V&V sector 

-
In het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur [Bremer el aI., 2008] wordt de huidige en gewenste 
cultuur in de Vfl.V sector onderzocht. Men doet d~ op basis van concurrerende waarden, Ie 
welen MarktcuHuur vs ZorgcuHuur, Hi!rarchische cuHuur vs AdhocratiecuHuur, Interne 
gerichtheid vs Externe gerichthekl en Slabjlite~ vs Flexibilijeit In paragraaf 6.2.2. z jjn reeds 
de kenmerken van de familiecu~uur en de marktcultuur u~gediept. Deze lwee begrippen 
staan centraal in dit onderzoek en vormen een solkle basis om een vergelijking op Ie zetten 
tussen beide weretden. Hieronder worden de begrippen adi10cratieculluur en 
h~rarch iecultuur, zoals bescl1reven in het NOZ 2008, voor de volledigheid in het kort 
uitgelegd: 

Adhocratiecu/tuur: 
Een dynamische. ondernemende en creatieve werkomgeving. De mensen steken hun nek uit 
en nemen risico·s. De leiders worden bescl10uwd als 'jnnovators' en risiconemers. Het 
bindmiddel dal de organisatie bijeenhoudt, is inzet voor experimenten en innovaties. De 
nadruk ligt op toonaangevendheid. Voor de lange termijn lig! in de organisalie de nadruk op 
groei en hel aanooren van nieuwe bronnen. Succes belekent de beschikking hebben over 
nieuwe producten of diensten: hierin voorop te lopen wordt als belangrijk beschouwd. De 
organisatie bevordert individueel initiatief en vrijhekl. 

HilJrarchiecultuuf." 
Een zeer geformaliseerde en gestructureerde werkomgeving. Procedures bepalen wat de 
mensen doen. De leiders zijn er trots op dat ze geede. op efficii!!ntie gerichte co6rdinatoren 
en organisatoren zijn. Instandhouding van een scepel draaiende organisa!ie is het meest 
crudaa!. Formele regels en beleidsstukken houden de organisatie bijeen. De zorg voor de 
lange termijn gaat u~ naar stabil ite it en resultalen, gepaard gaande met een efficienle en 
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De samenwen:ing tussen ontwikkelaar en zorginsleillng' Reallteil 01 Utopie? 

soepel verlopende uilvoering van taken. Succas word! gedefinieerd in hel kader van 
belrouwbare levering, soepele planning en lage kosten. Hat personeelsmanagement moet 
zargen voor zekertteid over de baan en voorspelbaartJeid. 

Bijlage 14: Samenvatting brief van minister van VWS: 'lorg die warier' 
Bimen daze brief ['vWS, 2011) zijn de beleidsdoelsleUingen geformuleerd door de huidige 
minisler van Volksgezondheid, Welzijn en Sport f'/WS). he! motto binnan de brief is 'zorg die 
werld' wat inhoudt dat iedere Nedertander moet kunnen rel<enen op zorg van hoge kwaliteit 
snel. goad, veilig en respectvol. De brief gaat verder in op de toenemende zorgvraag door de 
vergrijzende bevollting, de oplopende koslen binnen de zorgse<:tor, de kWlllileitsslag die de 
zorg moet maken en het dreigend tekart aan personeel. 
Het beleid dat drs. E.I. Schippers (minster van VoNS) voor ogen heeft is gebaseerd op 
verantwoordelijkheid, vertrouwen en (keuzevrijheid) . Om Ie komen lot zory die echl werkt 
wordt ingezet op drie gebieden met in totaal 9 speerpunten, In de brief worden deze 9 
pun!en ooncreet u~gewerkt en die Plmten hebben grate gevolgen voor zorginstellingen, 
zowel op de zorg, het finanei!le gebied en het vaslgoedgebied. Het is heel belangrijk om een 
vertaalslag te maken van het beleid naar het vastgoed. 

----
_ ............ , 
... 010,...... .. .... 

--
-----
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Bijlage 15: Beslissingsondersteunend Instrument: Generiek 
.... _ ... n""""'~ ... _" ... __ oon ___ .....,oon __ or __ bij ... _ ... m ..... _.E . ...., ..... _ .. «>wO<fij;.Il"k __ .. n_.-.g ____ .. ___ . 
..... _""""riOk~ ...... _1g_ .... __ """""'_...., .. ...., ....... " __ .. ",..."......._Io_ ... .-.-""'''''''-.., .. -..-oo'''' ... ..., .. _ ..., ... ''"''_-..; .... , __ .. _d~""'".._~"" ... _.,. .... ''"'_ .. ", .... Q_ ... .,,, ____ ... ,.oo_r-. __ , , .. o,g_, ....... ___ """"_ ............. "'''''"''P'''' ' ... '8.-..- .. ~ __ ... ...,.,......, ... _ ... ~IjO_go .... _______ .. "_ .... I&"". ___ 

Ulg.ng.po .... 

" 

Qo .. _..-....... _~ .. _"'- .. ........,..."..""" _______ .. _<>oi._"""' .......... ;_~_~ _ __ ~..-~ .... 4' ___ ... _ _ ... __ .. " ... _-"",...., ___ .... ,._, OJ ........ ___ * 
"'""_ ... ___. ___ •• -..-,.-__ • 1 .... , ____ ... 
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BiJlage 15a: Beslisslngsondersteunend Instrument: Fase 1 
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Bljlage15b: Beslissingsondersteunend instrument: FOlse 2 
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Bijlage 15d: Beslissingsondersteunend Ins1rument: Fast! 'na 2018' 
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