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Voorwoord 

 

1 

 

VOORWOORD 

Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek met het onderwerp de ‘QuickScan Verzorgingshuis’. De QuickScan is 

een financieel afwegingsmodel ten behoeve van het strategisch portefeuillemanagement van een 

zorgorganisatie. Het onderzoek ondersteunt de zorgorganisatie bij de keuze voor een alternatieve 

bestemming van een leegstaand verzorgingshuis. 

 

Het rapport is tot stand gekomen in het kader van de afronding van de studie bouwkunde, 

afstudeerrichting Real Estate Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het 

afstudeeronderzoek is uitgevoerd tijdens een stage bij het management- en adviesbureau Kontek. Het 

onderzoek is vanuit de Technische Universiteit begeleid door Jos Smeets en Stephan Maussen en vanuit 

Kontek begeleid door Jim Teunizen en Woud Jansen.  

 

Graag wil ik nog enkele personen bedanken voor hun betrokkenheid, medewerking of ondersteuning 

tijdens mijn afstuderen. Om te beginnen bij mijn afstudeerbegeleiders van de Universiteit, de heren Jos 

Smeets en Stephan Maussen. Ik wil jullie bedanken voor de begeleiding, adviezen en sturing tijdens het 

onderzoek. Daarnaast wil ik mijn stage begeleiders Jim Teunizen en Woud Jansen met name bedanken 

voor het behouden van het overzicht tijdens het afstudeertraject en het in contact brengen met de juiste 

personen zowel collega’s intern als specialisten extern. Verder wil ik de collega’s van de Brink Groep 

bedanken voor de prettige werksfeer, interesse en hulp bij specifieke onderdelen van het onderzoek. In 

het bijzonder de collega’s Jack van Doormaal voor de ondersteuning bij het opzetten van een financiële 

database en Bart van Moll voor de adviezen bij de aanpak van een pilot studie. Ook gaat dank uit naar 

de heer Edgar Zoon van de zorgorganisatie Archipel Zorggroep voor het verschaffen van de benodigde 

informatie ten behoeve van de uitvoering van de pilot studie. 

 

Tenslotte een dankwoord richting mijn vriendin Andrea, ouders, broer, zus en vrienden voor de steun, de 

adviezen en het bieden van een luisterend oor tijdens mijn afstuderen.  

 

Terugkijkend heb ik het afstudeertraject als zeer leerzaam ervaren en ben ik tevreden met de behaalde 

resultaten.  

 

Victor Grootswagers 

Eindhoven, april 2015 
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SAMENVATTING 

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de gevolgen van de ontwikkelingen in de langdurige 

zorg. Door de ontwikkelingen in de langdurige zorg komen op korte termijn verzorgingshuizen leeg te 

staan, met alle maatschappelijke problemen en financiële risico’s van dien. De zorgorganisaties moeten 

daarop reageren, bijvoorbeeld door te zoeken naar een alternatieve bestemming voor het 

verzorgingshuis. De transformatiestrategieën voor het leegstaand verzorgingshuis zijn in hoofdlijnen 

bekend, maar in de praktijk is de zorgorganisatie niet altijd in staat de strategieën te concretiseren tot 

een haalbaar plan. Om de zorgorganisatie te ondersteunen bij de keuze voor een alternatieve 

bestemming van een leegstaand verzorgingshuis, wordt in dit onderzoek gefocust op de volgende 

doelstelling.  

 

“Het ontwikkelen van een financieel afwegingsmodel dat ten behoeve van het strategisch 

portefeuillemanagement de transformatiepotentie van het leegstaand verzorgingshuisvastgoed 

inzichtelijk maakt.” 

 

Voor het bereiken van dit doel is voor dit onderzoek de volgende hoofdvraag gesteld. 

Op welke wijze kan een zorgorganisatie voor een leegstaand verzorgingshuis, op basis van de 

vastgoedexploitatie, een keuze maken voor een transformatiestrategie? 

 

De beantwoording van de hoofdvraag wordt vormgegeven via de volgende deelvragen: 

1 Wat zijn de consequenties van de ontwikkelingen in de langdurige zorg voor het in eigendom hebben 

van verzorgingshuizen door zorgorganisaties? 

2 Welke strategieën voor alternatieve bestemmingen van verzorgingshuizen sluiten aan bij de taken 

van een zorgorganisatie en dienen nader te worden onderzocht? 

3 Welke contextuele factoren hebben invloed op de keuze voor een specifieke transformatiestrategie? 

4 Met welke methode kan de waarde van het vastgoed na een transformatie worden bepaald? 

5 Op welke wijze dient het financieel afwegingsmodel te worden ingericht? 

6 Welke afwegingen kun je met de resultaten uit het model maken? 

 

Ontwikkelingen in de langdurige zorg 

De ontwikkelingen in de langdurige zorg hebben grote gevolgen voor de zorgorganisaties actief in de 

sector Ouderenzorg. Door wijzigende wet- en regelgeving hebben zij te maken met een afname van het 

aantal cliënten die intramurale zorg ontvangen. De Extramuralisering beperkt namelijk de toegang tot 

het verblijf in een instelling voor cliënten met een lichte zorgzwaarte (ZZP 1 t/m 3 + 25% van ZZP 4), 

waardoor de instroom van nieuwe cliënten stopt. Het verzorgingshuisvastgoed ondervindt hier de 

grootste gevolgen van, aangezien de desbetreffende cliënten daar hun zorg ontvangen. Aan de andere 

kant is er ook een snelle uitstroom van cliënten die overlijden of van cliënten die een hogere zorgzwaarte 

behoefte krijgen. In de praktijk wil dit zeggen dat de verzorgingshuizen op korte termijn leeg komen te 

staan. 

 

De leegstand van het verzorgingshuis samen met de invoering van de productiegebonden 

kapitaallastenvergoeding resulteert voor de zorgorganisaties in een aantal maatschappelijke problemen 

en financiële risico’s. Deze consequenties worden hierna puntsgewijs aangegeven: 

– Maatschappelijk consequenties: 

 Overcapaciteit aan verzorgingshuisvastgoed 

 Gedwongen verhuizingen onder ouderen 

 Het wegvallen van de ondersteunende functie in de wijk 
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– Financiële consequenties: 

 Onzekerheid over de toekomstige exploitatie 

 Mogelijkheden op (her)financiering nemen af 

 Afwaarderen van boekwaarde 

 

Mogelijke transformatiestrategieën 

De zorgorganisatie dient voor de leegstaande verzorgingshuizen een alternatieve bestemming te vinden. 

In dit onderzoek zijn alleen de transformatiestrategieën die aansluiten bij de taken van de 

zorgorganisatie verder onderzocht. Dit zijn: 

1 Het verzwaren naar een hoger zorgzwaarte aanbod; 

2 Het verhuren van appartementen met zorg; 

3 Het verhuren van appartementen aan een andere doelgroep; 

4 Het afstoten in de vorm van verkoop of sloop; 

5 Het afstoten in de vorm van het opzeggen van de huurovereenkomst; 

6 Het herverdelen van bewoners naar één verzorgingshuis. 

 

In dit onderzoek worden daarentegen niet alle strategieën verder uitgewerkt. De afbakening is op de 

volgende uitgangspunten gebaseerd.  

– De kerntaak van de zorgorganisatie (het verlenen van zorg) moet in de strategie terugkomen; 

– Het vastgoed dient in eigendom van de zorgorganisatie te zijn; 

– De focus dient op de lange termijn zijn gericht. 

 

De selectie heeft tot de volgende drie hoofd-strategieën geleid: 

1 De eerste strategie ‘het verzwaren naar een hoger zorgzwaarte aanbod’ omvat het omzetten van de 

verblijfvoorzieningen in het (voormalig) verzorgingshuis naar verblijfeenheden bestemd voor cliënten 

met zware zorgvraag. Kortom, het (voormalig) verzorgingshuis wordt naar een verpleeghuis 

omgezet. 

2 De tweede strategie betreft het verhuren van wooneenheden met de mogelijkheid op (thuis)zorg in 

het (voormalig) verzorgingshuis aan ouderen met (of zonder) een lichte zorgvraag.  

3 De derde strategie ‘het afstoten in de vorm van verkoop’ omvat het verkopen van gebouw en grond 

en wordt in dit onderzoek als ‘exit-scenario’ beschouwd. De strategie wordt daarom wel als 

transformatiestrategie genoemd, maar bij de keuze voor de strategie wordt geen financiële 

doorrekening gemaakt. 
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De transformatiestrategieën ‘verzwaren’ en ‘verhuren’ zijn afhankelijk van doelgroep- en 

vastgoedkenmerken opgedeeld. Hierdoor is een grote diversiteit in transformatiestrategieën ontstaan, 

welke voor het ‘verzwaren’ en voor het ‘verhuren’ in Figuur 1 en Figuur 2 zijn aangegeven. 

 

 

Figuur  1   Schemat i s che  voo rs t e l l i ng  van  d e  moge l i j ke  s t r a teg ie - va r i an ten  voo r  he t  keuzep ro ces  b i j  

de  s t r a t eg i e  ve rzwaren  
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Figuur  2   Schemat i s che  voo rs t e l l i ng  van  d e  moge l i j ke  s t r a teg ie - va r i an ten  voo r  he t  keuzep ro ces  b i j  

de  s t r a t eg i e  ve rhuren  

 

Contextuele factoren van de transformatiestrategieën 

Het vastgoedmanagementteam van zorgorganisaties heeft voornamelijk door een gebrek aan kennis 

problemen met het transformeren van het verzorgingshuis naar één van de transformatiestrategieën. Bij 

de zorgorganisaties bestaat namelijk onduidelijkheid, onbekendheid en onzekerheid over enkele 

contextuele factoren, te weten het toekomstig overheidsbeleid, de nieuwe rolverdeling, de wet- en 

regelgeving, de toekomstige vraag en het bijpassende aanbod, het afstemmen van ontvangsten en 

uitgaven en het verkrijgen van de benodigde financiering. Deze contextuele factoren bemoeilijken het 

realiseren van een sluitende business case. 

 

Om het vastgoedmanagementteam van de zorgorganisaties te ondersteunen zijn voor de 

transformatiestrategieën de contextuele factoren per betrokken partij inzichtelijk gemaakt. Deze factoren 

hebben evenzo invloed op de gekozen transformatiestrategie. De contextuele factoren worden als 

aandachtspunten aan de zorgorganisaties teruggekoppeld. De zorgorganisatie dient vervolgens op deze 

aandachtspunten bedacht te zijn. De factoren geven de zorgorganisaties ook handvatten om de interne 

besluitvorming voor een strategie weloverwogen te maken. 
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Hieronder volgen de concrete contextuele factoren die op de transformatiestrategieën van het 

‘verzwaren’ van toepassing zijn. 

– Zorgkantoor 

 De woon- en zorgfaciliteiten moeten geschikt zijn voor het leveren van zware zorg. 

 Er dient voldoende vraag naar verblijfsvoorzieningen in de zware zorg te zijn. 

– Rijksoverheid 

 Door meer regie op lokaal niveau ontstaat er een nieuwe rolverdeling. In deze transitiefase kan 

dit voor onduidelijkheden in zowel de uitvoering van de wetgeving als de exacte taakverdeling 

zorgen. 

 Intentie uitgesproken om op termijn het Scheiden van Wonen en Zorg / Extramuralisering ook 

voor de hogere zorgzwaarte indicaties door te voeren. 

 Vanaf 2018 is er een volledige productiegebonden bekostigingssystematiek. De zorgorganisatie 

wordt zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het vastgoed. 

– Gemeente 

 Als de Wet Activiteitenbesluit milieubeheer op het vastgoed van de zorgorganisatie van 

toepassing is, dan moeten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf 

jaar of minder worden toegepast. 

 Niet alle kosten voor energie worden volledig gedekt. Het toepassen van energiebesparende 

maatregelen kan mogelijk de overschrijding op de vergoeding terugbrengen. 

– Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector 

 Zorgorganisaties kunnen voor de financiering van bouwprojecten bij het Waarborgfonds voor de 

Zorgsector (WFZ) borgstellingen aanvragen op nieuwe of bestaande leningen. 

 

Hieronder volgen de concrete contextuele factoren die op de transformatiestrategieën van het ‘verhuren’ 

van toepassing zijn. 

– Zorgorganisatie 

 Het bepalen of woonruimten als structureel verblijf of tijdelijk verblijf worden verhuurd. 

 Het bepalen welke huurprijzen worden gehanteerd (sociaal of geliberaliseerd). 

 Bij sociale huur is het woningwaarderingsstelsel van toepassing. 

 Bij de verhuur van meer dan 10 zelfstandige woonruimten in de sociale huur is de 

verhuurdersheffing van toepassing. 

 Het bepalen of de verblijfseenheden als zelfstandige of onzelfstandige woonruimten worden 

verhuurd. 

 Het woonzorgconcept met de bewoner contractueel vastleggen, bijvoorbeeld met het 

‘koppelbeding wonen en zorg’ of een voor een dienstenarrangement de ‘pensionovereenkomst’. 

 Verder dient ook met de huurtoeslag en de warmtewet rekening te worden gehouden. 

– Woningcorporatie 

 Het bepalen of de zorgorganisatie naast het leveren van zorg en diensten zich ook willen 

toeleggen op de verhuur van woonruimten. 

 Het bepalen of de zorgorganisatie de verhuur bij een woningbouwcorporatie onderbrengt.  

– Gemeente 

 Past het woonzorgconcept binnen het bestaande bestemmingsplan. 

 Het nagaan of de huidige parkeernorm aansluit op het nieuwe woonzorgconcept. 

 De zorgorganisatie draagt de verantwoordelijkheid over de bewoners. De 

brandveiligheidsvoorschriften dienen daarom in orde te zijn.  

 Het nagaan of binnen de betreffende gemeente een huisvestingsverordening van toepassing is. 

Bij deze gemeente heeft de nieuwe bewoner een huisvestingsvergunning nodig. 

 Voor wooneenheden in zorggebouwen (zoals verzorgingshuizen) met een zelfstandig karakter is 

het verplicht een eigen huisnummer (adres) te hebben.  
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 Als de Wet Activiteitenbesluit milieubeheer op het vastgoed van de zorgorganisatie van 

toepassing is, dan moeten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf 

jaar of minder worden toegepast. 

 De verlaging van de energiekosten betekent dat minder servicekosten aan de bewoners hoeft te 

worden door verrekend. De toekomstige bewoners betalen door de verlaging van kosten minder 

woonlasten, wat ten goede komt aan de verhuurbaarheid van de wooneenheden. 

– Belastingdienst 

 De huurtoeslag dient bij belastingdienst te worden aangevraagd. Voor zowel zelfstandige 

woonruimten als onzelfstandige woonruimten. 

– College Sanering Zorginstellingen 

 In de beleidsregel ‘vervreemding onroerende zaken’ staat omschreven hoe de zorgorganisatie 

met de verhuur om moeten gaan. 

– Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector 

 Het verhuren van woonzorgeenheden kan invloed hebben op de borging van 

vastgoedinvesteringen vanuit het WFZ.  

 

Het financieel afwegingsmodel ‘QuickScan Verzorgingshuis’ 

Het financieel afwegingsmodel maakt op een eenvoudige wijze de transformatiepotentie van een 

leegstaand verzorgingshuis inzichtelijk. Het resultaat kan worden gebruikt ten behoeve van het 

strategisch vastgoedmanagement. Het model genereert met beperkte ‘INPUT’-gegevens de gewenste 

‘OUTPUT’. Hierdoor wordt een groot deel van de data automatisch verwerkt. Deze data wordt in het 

onderdeel ‘THROUGHPUT’ aangegeven (zie Figuur 3). 

 

 

 

Figuur  3   Schemat i s che  wee rgave  opze t  f i nanc i ee l  a fweg i ngsmode l  ‘Qu i c kScan Ve r zo rg ing shu i s ’  

 

Het financieel afwegingsmodel is in vier stappen opgedeeld: 

– Stap 1: Het invoeren van project specifieke gegevens. De vastgoedinformatie van het 

verzorgingshuis is benodigd om uit het financieel afwegingsmodel project specifieke resultaten te 

kunnen genereren;  

– Stap 2: Het invoeren van een transformatiestrategie en het eventueel wijzigen van strategische 

uitgangspunten; 

– Stap 3: Het genereren van een financiële doorrekening. Met de gegevens uit stap 1 en stap 2 wordt 

er een doorrekening gemaakt op basis van de Netto Contante Waarde (NCW) methode. Hiermee 

wordt de waarde van de potentiële investeringen in een transformatie bepaald. De NCW ontstaat 

door de huidige waarde van toekomstige positieve kasstromen (ontvangsten) van de huidige waarde 
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van toekomstige negatieve kasstromen (uitgaven) af te trekken. Wanneer de ontvangsten de 

uitgaven overstijgen is er sprake van een rendabele investering, oftewel een positieve business case.  

– Stap 4: Het rapporteren van de uitkomsten uit de QuickScan Verzorgingshuis, ten behoeve van de 

terugkoppeling aan de zorgorganisatie. Eén van de eigenschappen van het financieel afwegingsmodel 

is dat het eenvoudig is om voor verschillende transformatiestrategieën de QuickScan uit te voeren. 

Het is daarmee mogelijk in een korte tijd de transformatiepotentie van verschillende strategieën voor 

het leegstaand verzorgingshuis inzichtelijk te krijgen.  

 

Pilot studie 

Het financieel afwegingsmodel is met behulp van een pilot studie in de praktijk getoetst. Voor de 

uitvoering van deze pilot studie zijn drie verzorgingshuizen van zorgorganisatie Archipel Zorggroep als 

pilot projecten opgenomen. Bij het achterhalen van de transformatiepotentie voor de drie 

verzorgingshuizen zijn zes transformatiestrategieën in het financieel afwegingsmodel ingevoerd en 

doorgerekend (zie Tabel 1). 

 

 

Tabe l  1   F inanc ië l e  d oor reken i ng  van  de  t r ans fo rmat i es t r a teg ieën  voor  de  d r i e  ve r zo rg ing shu i zen  

 

De QuickScan Verzorgingshuis geeft allereerst een afweging op basis van de netto contante waarde van 

de potentiële investeringen in een transformatie. Daarnaast geeft de scan ook inzicht in de invloed van 

contextuele factoren per betrokken partij. De contextuele factoren worden als aandachtspunten aan de 

zorgorganisatie teruggekoppeld en dienen als handvatten om de afweging voor een strategie 

weloverwogen te maken. 

 

Voor het verzorgingshuis ‘De Akkers’ is het beperkt mogelijk een rendabele transformatiestrategie op te 

stellen. Allereerst heeft het gebouw een relatief hoge boekwaarde. Daarnaast wordt het gehele 

inbouwpakket vervangen, aangezien in de laatste jaren geen grootschalige renovatie heeft 

plaatsgevonden. Bij ouder vastgoed is het niet realistisch om na de vastgestelde exploitatieperiode voor 

het gebouw en opstal nog een restwaarde op te nemen. Het gebouw dateert uit 1981 en er is daarom als 

restwaarde de grondwaarde minus sloopkosten gerekend. 

 

Bij het verzorgingshuis ‘Den Eerdbrand’ is het wel mogelijk een rendabele transformatiestrategie op te 

stellen. De boekwaarde ligt hoger dan bij ‘De Akkers’, wat het gevolg is van een recente grootschalige 

renovatie. Daarnaast is bij ‘Den Eerdbrand’ vanwege de recente renovatie een lagere investering voor de 

transformatie benodigd. Verder wordt op basis van het bruto vloeroppervlak de restwaarde berekend, 

aangezien ‘Den Eerdbrand’ een groter bruto vloeroppervlak dan ‘De Akkers’ heeft is er daarom ook een 

hogere restwaarde gerekend. 
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Voor het verzorgingshuis ‘Zuiderpark, Gagelbosch’ is het niet mogelijk een rendabele 

transformatiestrategie op te stellen. Het gebouw is in 2011 gebouwd. Hierdoor ligt de boekwaarde van 

het gebouw dusdanig hoog dat het iedere transformatiestrategie onrendabel maakt. Daarnaast is voor de 

restwaarde in deze QuickScan alleen de grondwaarde minus sloopkosten gerekend, omdat in de 

standaard situatie naar verwachting het gebouw en opstal geen waarde meer heeft. Bij nieuwer 

vastgoed, zoals bij verzorgingshuis ‘Zuiderpark, Gagelbosch’, is het aannemelijk dat de restwaarde hoger 

is, aangezien in die situatie het gebouw en opstal nog wel een restwaarde heeft. Mocht voor ‘Zuiderpark, 

Gagelbosch, ook voor gebouw en opstal een restwaarde worden opgenomen dan is de kans aanwezig dat 

transformatiestrategieën haalbaarheid worden.  

 

Uit de bevindingen is tevens te constateren dat de transformatiestrategie ‘Verpleeghuis ZZP VV 6 niet-

flexibel’ de meest rendabele investering is. De voornaamste reden waarom de strategie voor ieder 

verzorgingshuis het meeste rendeert is dat met de ‘niet-flexibele’ kleine wooneenheden (20 m2) een 

hoge capaciteit is te behalen. Aangezien de overheidsvergoeding aan de capaciteit is gekoppeld, is met 

een hoge capaciteit ook veel exploitatie opbrengsten te garanderen. Daarentegen heerst onduidelijkheid 

over toekomstig overheidsbeleid. De keuze voor toekomstbestendige huisvesting (50 m2) dient daarom 

te worden afgewogen. Verder heeft het zorgkantoor de verantwoording over het contracteren van de 

zorg bij de zorgaanbieders. De uitvoerbaarheid van de strategie ‘verzwaren’ is daarom vrijwel volkomen 

afhankelijk van de medewerking van het zorgkantoor, waardoor de criteria van het zorgkantoor als 

belemmerend kunnen worden ervaren.  

 

Voor met name de woonzorgconcepten (‘verhuren’) geldt dat ter controle op de woonlasten, marktvraag 

en bezettingsgraad naderhand een marktanalyse moet worden uitgevoerd. Daarnaast betekenen de 

meeste contextuele factoren, van de strategie ‘verhuren’, voor een zorgorganisatie dat zij nieuwe kennis 

moeten opdoen met betrekking tot wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen in het traject bij het 

transformeren van een verzorgingshuis naar een woonzorgconcept partijen als het College Sanering 

Zorginstellingen, het Waarborgfonds voor de Zorgsector en de gemeente een vertragende rol spelen. Een 

goede en tijdige afstemming over de transformatieplannen met deze partijen is noodzakelijk om ervoor 

te zorgen dat tijdsintensieve besluitvormingen worden beperkt. Verder dient de zorgorganisatie te 

bepalen welk woonzorgconcept het beste past binnen de organisatorische ambitie en visie. Het 

woonzorgconcept dient vervolgens contractueel met de bewoner te worden vastgelegd. 

 

Voor wat betreft de energiebesparende maatregelen die in de pilot worden voorgesteld is te constateren 

dat deze te weinig impact hebben om de haalbaarheid van de transformatiestrategie te beïnvloeden. 

Naar verwachting hebben de energiebesparingen een grotere impact wanneer de zorginstelling energie 

neutraal wordt gemaakt. 

 

Aanbevelingen voor het financieel afwegingsmodel 

Vanuit het onderzoek zijn er een aantal onderwerpen waar het financieel afwegingsmodel op kan worden 

uitgebreid of wat verder onderzocht dient te worden. Deze onderwerpen worden als aanbeveling kort 

omschreven. 

 

De strategie ‘afstoten’ ook in het afwegingmodel doorrekenen 

De strategie ‘het afstoten in de vorm van verkoop’ omvat het verkopen van gebouw en grond en wordt in 

dit onderzoek alleen als ‘exit-scenario’ beschouwd. De strategie is daarom wel als transformatiestrategie 

genoemd, maar bij de keuze voor de strategie wordt geen financiële doorrekening gemaakt. Het kan 

wellicht interessant zijn om naast de afweging voor de transformatiestrategieën ‘verzwaren’ en 



QuickScan Verzorgingshuis 

 

10 

 

‘verhuren’ ook de keuze voor de strategie ‘afstoten’ te hebben. Waarbij voor de strategie ‘afstoten’ ook 

de waarde van het vastgoed is berekend. Dit kan aan het afwegingsmodel worden toegevoegd.  

 

De contextuele factoren dienen actueel te blijven 

Voor de onderzochte transformatiestrategieën zijn per betrokken partij de contextuele factoren 

aangegeven, die vervolgens als aandachtpunten aan de zorgorganisatie kunnen worden teruggekoppeld. 

De zorgorganisatie dient op de aandachtspunten bedacht te zijn, wanneer het aandachtspunt op de 

gekozen strategie betrekking heeft. Vanwege de blijvende ontwikkelingen in de langdurige zorg dienen 

deze contextuele factoren wel op geregelde momenten te worden bijgewerkt, zodat deze contextuele 

factoren actueel blijven. De bijgewerkte contextuele factoren kunnen vervolgens in het afwegingsmodel 

worden opgenomen. 

 

De database van het financieel afwegingsmodel actueel houden 

In het financieel afwegingsmodel is het mogelijk met een beperkt aantal invoerwaarden een financiële 

doorrekening te maken. Dit betekent dat een groot deel van de data automatisch worden verwerkt. Deze 

gegevens en uitgangspunten zijn op default waarden, gemiddelden en kengetallen gebaseerd. Om het 

financieel afwegingsmodel actueel te houden dient deze database op geregelde momenten te worden 

bijgewerkt. De bijgewerkte database kan vervolgens in het afwegingsmodel worden opgenomen. 

 

De vervolgstap in de besluitvorming 

In de QuickScan is het mogelijk met beperkte invoerwaarden project specifieke resultaten te genereren. 

Daardoor kan in een korte tijd (bijvoorbeeld 1 dagdeel) de transformatiepotentie van de verschillende 

strategieën voor het leegstaand verzorgingshuis inzichtelijk worden gemaakt. Na de QuickScan kan de 

zorgorganisatie afhankelijk van het resultaat bepalen op welke transformatiestrategieën wordt 

ingezoomd. Voor de vervolgstap in de besluitvorming kan het financieel afwegingsmodel worden gebruikt 

om er een Uitgebreide Scan mee uit te voeren (zie Figuur 4). In een Uitgebreide Scan zijn zaken als 

meer project specifieke vastgoedinformatie, andere strategische uitgangspunten, een marktanalyse en 

de organisatorische visies en ambities opgenomen. De Uitgebreide Scan kost vanwege de 

verdiepingsslag ook meer tijd dan de QuickScan. 

 

 

Figuur  4   De ve rvo lg s tap  i n  d e  b es lu i t vo rm ing  
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Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Uit het onderzoek zijn er ook een aantal onderwerpen die vervolgonderzoek behoeven. Deze 

onderwerpen worden als aanbeveling kort omschreven. 

 

De woningbouwcorporatie als eigenaar van het vastgoed 

In dit onderzoek wordt vanuit het perspectief van de zorgorganisatie gewerkt. Dit komt omdat de 

zorgorganisatie over het algemeen minder kennis in huis heeft dan een woningbouwcorporatie als het 

gaat om het strategisch portefeuillemanagement. Echter, de ontwikkelingen in de langdurige zorg volgen 

elkaar in hoog tempo op, wat zelfs voor een professionele corporatie voor onduidelijkheden kan zorgen. 

In vervolgonderzoek kan daarom ook vanuit het perspectief van de woningbouwcorporatie worden 

gewerkt. 

 

De vastgoed- en zorgexploitatie 

De zorgorganisatie heeft te maken met twee verschillende kasstormen, te weten die van het vastgoed en 

die van de zorg. In dit onderzoek is alleen onderzocht of met de nieuwe invulling het vastgoed financieel 

gezond kan worden geëxploiteerd. In vervolgonderzoek kan de zorgexploitatie hierbij worden 

toegevoegd, opdat voor een zorginstelling een bedrijfswaardeberekening kan worden uitgevoerd. Zo kan 

worden onderzocht of de nieuwe invulling ook leidt tot een positieve bedrijfswaarde. 

 

Zorginstelling energie neutraal 

Voor het onderdeel energiebesparingen is uit dit onderzoek gebleken dat de maatregelen die binnen de 

terugverdientijd van 5 jaar liggen te weinig impact hebben om de haalbaarheid van de 

transformatiestrategieën te beïnvloeden. In vervolgonderzoek kan worden onderzocht of het maken van 

een energie neutrale zorginstelling meer impact heeft op de haalbaarheid van een transformatiestrategie. 
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SUMMARY 

This research is conducted in response to the effects of the developments in long-term care. Because of 

developments in long-term care the residential care homes will become vacant at short notice, with all 

the social problems and financial risks that this entails. The care organizations must react, for example 

by searching for an alternative destination for a residential care home. The transformation strategies for 

vacant care homes are basically known, but in practice the care organization is not always able to 

concretize the strategies to a feasible plan. To support the care organization in the selection of an 

alternative destination of a vacant residential care home, this research will focus on the following goal. 

 

“Developing a financial decision-making model that gives insight in the transformation potential of vacant 

residential care homes for the purpose of strategic portfolio management” 

 

For achieving this goal the following main question is set: “In what way should a care organization make 

a choice of a transformation strategy for an vacant residential care home, based on the real estate 

exploitation?”. 

 

The answer to the main question is shaped through the following sub-questions: 

1 What are the consequences of the developments in long term care for owning residential care 

homes? 

2 Which strategies for alternative destinations of residential care homes are in line with the activities of 

a care organization and should be further investigated? 

3 Which contextual factors influence the choice of a specific transformation strategy? 

4 Which valuation method can be used for the real estate after a transformation? 

5 How should the financial decision-making model be designed? 

6 Which considerations can be made with the results from the model? 

 

Developments long-term care 

The developments in long-term care have major consequences for the care organizations that are active 

in the elderly care. By changing laws and regulations the care organizations have to deal with a decrease 

in the number of clients who receive intramural care. The extramuralization restricts the access to stay in 

an institution for clients with a light intensity need for care (ZZP 1 to 3 + 25% of ZZP 4), therefore 

stopping the inflow of new clients. The residential care homes suffer the greatest impact, since these 

clients receive their care in that institutes. On the other hand you have a rapid outflow of clients that 

pass away or clients that need a higher level of care. In practice this means that the residential care 

homes become vacant at short notice. 

 

The vacancy of the residential care homes together with the implementation of the production related 

debt servicing charge allowance results in a number of social problems and financial risks for care 

organizations. These consequences are shown below: 

– Social consequences: 

 Overcapacity of residential care homes 

 Forced relocations among the elderly (clients) 

 The disappearance of the supportive function in the district 

– Financial consequences: 

 Uncertainty about the future exploitation 

 Possibilities decrease for (re)financing 

 Devaluation of book value 

 

http://www.tecdic.com/index.php?page=woord&nr=11296969460&ref=leegstand
http://www.tecdic.com/index.php?page=woord&nr=11296969460&ref=leegstand
http://www.tecdic.com/index.php?page=woord&nr=25336204675&ref=
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Possible transformation strategies 

The care organization needs to find an alternative destination for the vacant residential care homes. The 

focus of this research is on the transformation strategies that correspond with the tasks of the care 

organizations. These are the following strategies: 

1 Aggravate to a higher intensity of care supply; 

2 Rent out residential units with care; 

3 Rent out residential units for a different target group; 

4 Disposal in the form of sale or demolition; 

5 Disposal in the form of the cancellation of the lease contract; 

6 Redistribution of residents to one residential care home. 

 

In this research only a few strategies will be further elaborated. The focus of this research is based on 

the following points: 

– The core business of the care organization (providing care) must come back in the strategy; 

– The residential care home must be owned by the care organisation; 

– The strategy should be focused on the long term.  

 

The selection has led to the following three main strategies: 

1 The first strategy ‘aggravate to a higher intensity of care supply’ includes converting the residential 

units in the (former) residential care home to residential units designed for clients with a higher level 

of care. In short, the (former) residential care home is converted to a nursing home. 

2 The second strategy concerns renting out residential units with the possibility of (home) care in the 

(former) residential care home to elderly people with (or without) a slight need of care. 

3 The third strategy ‘disposal in the form of sale or demolition’ includes the sale of building and land 

and in this research considered as an ‘exit-scenario’. The strategy is therefore referred as 

transformation strategy, but there is no financial calculation for this strategy. 
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The transformation strategies ‘nursing home’ and ‘residential units with care’ are divided based on target 

group characteristics and real estate characteristics. This results in a great diversity in transformation 

strategies, which are given in Figure 5 and Figure 6. 

 

 

Figure  5   Schemat i c  r ep r e senta t i o n  o f  the  p os s ib l e  s t r a t egy- var i an ts  fo r  the  se l e c t i o n  p r oces s  a t  

the  nur s ing  home  s t r a tegy  
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Figure  6   Schemat i c  r ep r e senta t i o n  o f  the  p os s ib l e  s t r a t egy - var i an ts  fo r  the  se l e c t i o n  p r oces s  a t  

the  re s id en t i a l  un i t s  w i t h  c a re  s t r a tegy  

 

Contextual factors of the transformation strategies 

The real estate management team of care organizations has problems with transforming the residential 

care home to one of the transformation strategies which is mainly caused due to a lack of knowledge. 

There is unfamiliarity and uncertainty about some contextual factors, namely the future government 

policy, the new division of roles, the laws and regulations, the future demand and matching supply, 

matching of revenue and expenses and obtaining the necessary funding. These contextual factors 

complicate the realization of a conclusive business case. 

 

To support the real estate management team of the care organization in this situation some insight in 

the contextual factors is provided for each of the strategies. These factors also influence the chosen 

transformation strategy. The care organization should be aware of these contextual factors. The factors 

contribute for a well-considered strategic choice. 

 

Below are specific contextual factors that are applicable to the ‘nursing home’ transformation strategies: 

– Healthcare office (health insurance company) 

 The housing and care facilities must be suitable for delivering a higher level of care. 



QuickScan Verzorgingshuis 

 

16 

 

 There must be sufficient demand for residential units in the higher level of care. 

– Central government 

 Some tasks are distributed from central to local government. Thereby creating a new division of 

roles. In this transition phase it can cause for ambiguities in both the implementation of the 

legislation as the exact division of labour. 

 The intention is expressed to implement the ‘separation of living and care’ / ‘extramuralization’ 

for clients with a higher level of care. 

 From 2018 there is a full production-related funding system. The care organization is responsible 

for the exploitation of the property. 

– Municipality 

 If the Environmental Activities Decree Law applies to the property of the care organisation, then 

all energy saving measures with a payback period of five years or less are used. 

 Not all energy costs are fully covered. Applying energy saving measures can potentially reduce 

the excess on the allowance. 

– Healthcare Sector Guarantee Fund 

 The Guarantee Fund can finance new or existing loans for building projects of care organizations. 

 

Here are specific contextual factors that are applicable to the ‘residential units with care’ transformation 

strategies: 

– Care organization 

 Determining whether the residential units are rented as structural stay or temporary stay. 

 Determining which rental prices are used (social or deregulated). 

 For social renting, the housing evaluation system applies. 

 With ten of more social self-contained living accommodations the landlord levy is applied. 

 Determining whether the residential units are rented as an self-contained or non-self-contained 

living accommodation. 

 The residential care concept should have a specific contract. For example, with the ‘torque 

stipulation housing and care’ or for a package of services with the ‘pension agreement’. 

 In addition, the care organization should also take into account the rent subsidy and the law 

regulation on heat. 

– Housing association 

 Determining whether the care organization also wants to focus on the rental of living 

accommodation in addition to providing care and services. 

 Determining whether the rental is carried out by a housing association. 

– Municipality 

 Does the residential care concept fit within the existing zoning plan. 

 Verifying whether the current parking norm matches with the new residential care concept. 

 The care organization bears the responsibility for the residents. For that reason the fire safety 

regulations must meet the minimum requirements. 

 The check or within the municipality applies a housing regulation. In this commune, the new 

inhabitant need a housing permit. 

 For residential units in care buildings (such as residential care homes) with an self-containing 

character is required to have its own number (address). 

 If the Environmental Activities Decree Law applies to the property of the care organisation, then 

all energy saving measures with a payback period of five years or less are used. 

 The reduction in energy costs means that residents have to pay less service charges. By 

lowering the costs, the future residents will have to pay less housing costs, which is beneficial for 

the rentability of the residential units. 

– Tax authorities (Board of Inland Revenue) 
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 The rent surcharge must be requested by the tax authorities for both self-contained residential 

accommodations as non-self-contained residential accommodations. 

– Board of Remediation Care Institutions 

 In the policy regulation ‘alienation real estate’ is described how the care organization should 

proceed with the rental of residential units. 

– Healthcare Sector Guarantee Fund 

 The rental of residential units with care may affect the securing of real estate investments from 

the Guarantee Fund.  

 

The financial decision-making model ‘QuickScan Residential Care Home’ 

The financial decision-making model creates insight in a simple manner in the transformation potential of 

a vacant residential care home. The result can be used for strategic real estate management. The model 

generates the desirable ‘OUTPUT’ with the limited ‘INPUT’. This processes a large amount of the data 

automatically. This data will be highlighted as ‘TROUGHPUT’ (see Figure 7).  

 

 

 

Figure  7   Schemat i c  r ep r e senta t i o n  s t r uc tu r e  f i nanc i a l  de c i s i o n -mak ing  mode l  ‘QuickScan  

Res id ent i a l  C ar e  Home’  

 

The financial decision-making model is divided in four steps: 

– Step 1: Entry of project specific data. The real estate information of the residential care home is 

necessary for the financial decision-making model to generate project specific results. 

– Step 2: Entry of a transformation strategy and potentially change the strategic principles. 

– Step 3: Generation of the financial calculation. With the data of step 1 and 2 a calculation according 

to the Net Present Value method follows. This can determine the value of a potential investment in a 

transformation. The Net Present Value arises by subtracting the present value of the future positive 

cash flows (revenues) from the present value of the future negative cash flows (expenses), also to 

say a positive business case. 

– Step 4: To report the findings of the QuickScan Residential Care Home to the care organization. One 

of the characteristics of the financial decision-making model is that it is easy to perform a QuickScan 

for several transformation strategies. With this it is possible to give insight in the transformation 

potential of different strategies for a vacant residential care home in a short period of time. 

 

Pilot study 

With help of a pilot study, the financial decision-making model is tested in real life. For this pilot study 

three residential care homes of the care organization Archipel Zorggroep were selected. For determining 
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the transformation potential for these three residential care homes, six transformation strategies were 

entered and calculated by the financial decision-making model (see Table 2). 

 

 

Tab le  2   F inanc ia l  ca l cu l a t i o n  o f  the  t rans fo rmat i on  s t r a teg ie s  fo r  t he  t h r ee  r e s iden t i a l  c ar e  

homes  

 

The QuickScan Residential Care Home first provides information based on the Net Present Value of the 

potential investments in a transformation. Then the scan gives insight in the influence of the contextual 

factors for every party involved. These contextual factors are given back as points of attention to the 

care organizations and can be used when making a definite choice for a specific strategy. 

 

For the residential care home ‘De Akkers’ is it limited possible to create a profitable transformation 

strategy. First of all, the building has a relatively high book value. Besides this, the entire fitting-out 

package is replaced, as no large-scale renovation has taken place in recent years. For older buildings, it 

is not realistic to include a residual value for the building and premises after the specified period of 

operation. The building dates from 1981 and has therefore a residual value consisting of the land value 

minus demolition costs. 

 

For the residential care home ‘Den Eerdbrand’ it is possible to create a profitable transformation strategy. 

The book value of the building lies much higher than that of ‘De Akkers’, because they did have a 

significant renovation. Due to this renovation a smaller investment is needed for the transformation. The 

residual value is further determined based on the gross floor square meters. For ‘Den Eerdbrand’ this is a 

larger amount than ‘De Akkers’, so they have a higher residual value. 

 

For the residential care home ‘Zuiderpark, Gagelbosch’ it is not possible to clarify a profitable 

transformation strategy. The building originates from 2011. This makes the book value relatively too high 

which makes the transformation strategy nonprofitable. Also for the QuickScan the residual value is 

based solely on the land value minus the demolishing costs, because it is expected that in a standard 

situation the building and premises has no value anymore. With newer real estate like ‘Zuiderpark, 

Galgenbosch’ it is plausible that the residual value is higher, because their building and premises still has 

some residual value. When for this residential care home the building and premises also get a residual 

value, the transformationstrategy might become feasible. 

 

The findings conclude that the transformation strategy ‘Nursing home ZZP VV 6 non-flexible’ is most 

profitable. The main reason for this is that the non-flexible small residential units (20 m2) create the 

most capacity. The government fee is based on the capacity, so a high capacity secures much of the 



Summary 

 

19 

 

exploitation benefits. Unfortunately the government policy might change in future. This needs to be kept 

in mind when making a choice for future-proof housing (50 m2). The healthcare office is responsible for 

the contracts with the healthcare suppliers. Thanks to this, the practicability of the strategy ‘nursing 

home’ is almost totally reliable of the collaboration of these healthcare offices, which can lead to a feeling 

of hinder toward their criteria. 

 

Especially for the residential care concepts a market analysis is needed afterwards to verify the housing 

costs, market demand and occupancy. Also most of the contextual factors of this strategy make it 

necessary to obtain knowledge of the relevant laws and regulations. During the process of transformation 

parties like Board of Remediation Care Institutions, the Healthcare Sector Guarantee Fund and the 

municipality can cause a delay. Good and timely consensus about the transformation plans with these 

parties is necessary to prevent long time decision making. The healthcare organisation needs to decide 

which residential care concepts are best fitted in the organisational vision and ambition. The residential 

care concept must then be contractually safeguarded with the resident. 

 

For the energy saving measures suggested in the pilot study it seems that they have little impact on the 

influence of the feasibility of the transformation strategy. It is expected that these energy saving 

measures have a bigger impact when the care organization arrange a neutral energy level. 

 

Recommendations for the financial decision-making model 

Research highlights some subjects which can extend the financial decision-making model or which need 

to be further investigated. These subjects are briefly described as a recommendation. 

 

Also calculate the strategy ‘disposal’ for the decision-making model 

The strategy ‘disposal in the form of sale’ includes the sale of building and land and in this research is 

considered as an ‘exit-scenario’. The strategy is therefore referred as transformation strategy, but there 

is no financial calculation for this strategy. Besides the transformation strategies ‘nursing home’ and 

‘residential units with care’ it can be however interesting to also have the choice for ‘disposal’ and for 

which the real estate needs to be calculated. This can be added in the decision-making model. 

 

The contextual factors should remain up to date 

The contextual factors are indicated for the investigated transformation strategies for every party 

involved. These contextual factors are given back as points of attention to the care organizations.  The 

care organization should be aware of a point of attention when it is related to the chosen strategy. Due 

to the continuing developments in the long-term care these contextual factors need to be updated on 

regularly moments so that the contextual factors remain valid. The updated contextual factors can then 

be included in the decision-making model. 

 

Keep the database of the financial decision-making model up to date 

For the financial decision-making model it is possible to make a financial calculation with a limited 

number of input values. This means that a large part of the data is processed automatically. These data 

and principles are based on default values, averages and indicators. To keep the model up to date this 

database must be updated at regular times. The updated database can then be included in the decision-

making model. 

 

The next step in the decision-making process  

With the QuickScan it is possible to generate project specific results with a limited input. With this it is 

possible to give insight in the transformation potential of different strategies for a vacant residential care 

home in a short period of time (for example one half-day). After carrying out the QuickScan, the care 
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organisation can determine, depending on the outcome, on which transformation strategies to delve into. 

For the next step in the decision-making process, it is possible to use the financial decision-making 

model for an Extended Scan (see Figure 8). In the Extended Scan subjects like more project specific real 

estate information, other strategic principles, a market analysis and the organisational vision and 

ambition can be included. The Extended Scan takes more time than the QuickScan due to the depth of 

the study. 

 

 

Figure  8   The nex t  s t ep  i n  t he  dec i s i o n -mak i ng  p rocess  

 

Recommendations for future research 

This research indicates a number of subjects that require further research. These subjects are briefly 

described as a recommendation. 

 

The housing association as the owner of the real estate 

This research is conducted from the perspective of the care organization. This is because the care 

organization generally has less knowledge than a housing association when it comes to strategic  

portfolio management. However, developments in long-term care follow each other in rapid succession, 

which may even provide ambiguities for a professional housing association. Further research can also be 

done from the perspective of the housing association. 

 

The real estate and healthcare exploitation 

The care organization has to deal with two different cash flows, namely that of the real estate and that of 

the healthcare. This research only examined whether the new use of the property can be exploited 

financially sound. In future research the healthcare exploitation can herein be added, so that a going-

concern value calculation can be performed for a healthcare institute. So it can be determined whether 

the new use also leads to a positive going-concern value. 

 

Healthcare institution energy neutral 

From the findings of the component ‘energy savings’ in this research, it is to say that the measures 

within the payback period of 5 years have too little impact to affect the feasibility of the transformation 

strategies. Further research could examine whether creating an energy neutral healthcare institution has 

more impact on the feasibility of a transformation strategy. 
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01  ONDERZOEKSAANPAK 

In dit hoofdstuk is met behulp van de aanleiding en probleemschets de doelstelling van het onderzoek 

bepaald. Voor het bereiken van de doelstelling zijn hoofdvragen en deelvragen geformuleerd. In de 

onderzoeksopzet is de structuur van het onderzoek aangegeven. Daarna wordt het onderzoek op een 

aantal punten afgebakend om daarmee voldoende diepgang te bereiken. Verder wordt de relevantie van 

het onderzoek aangetoond en samenwerking met het stage bedrijf beschreven. 

01.01 Aanleiding 

De zorgmarkt ondergaat een grote transitie. Het kabinetsbeleid heeft tot de hervorming van de 

langdurige zorg geleid. De hervorming is erop gericht om van de langdurige zorg een nieuw en 

betaalbaar zorgstelsel te maken. Mensen moeten en willen langer zelfstandig blijven wonen. Daarbij is de 

langdurige zorg financieel niet kostendekkend en is het daarom onvermijdelijk dat de zorg ook financieel 

wordt geherstructureerd.  

 

De hervorming van de langdurige zorg kent twee beleidswijzigingen die een aanzienlijke impact hebben 

op het vastgoed van zorgorganisaties, te weten het Scheiden van Wonen en Zorg / Extramuralisering en 

de wijziging van de kapitaallastenvergoeding. 

 

Scheiden Wonen en Zorg / Extramuralisering 

De overheid wil met de Scheiding van Wonen en Zorg / Extramuralisering het recht op verblijf in een 

instelling alleen nog voor de hogere zorgzwaarte indicaties (ZZP 4+) uit de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ) financieren en daarmee de toegang tot de zorginstelling voor de lage zorgzwaarte 

indicaties (ZZP 1-4) beperken (Ministerie van VWS, 2011). In de praktijk wil dit zeggen dat de instroom 

van nieuwe bewoners op termijn stopt, met als gevolg dat de verzorgingshuizen door natuurlijk verloop 

geleidelijk aan leeg komen te staan.  

 

Wijziging kapitaallastenvergoeding 

In de periode tussen 2012 en 2018 wijzigt de bekostiging van de kapitaallastenvergoeding voor het 

zorgvastgoed geleidelijk, waardoor het risicoprofiel en de kredietwaardigheid voor de zorgaanbieders 

veranderen. Kort gezegd: voorheen was de vergoeding afhankelijk van de aanwezigheid van een bed en 

is nu afhankelijk van de aanwezigheid van de cliënt (Ministerie van VWS, 2011). De maatregel houdt in 

dat wanneer een woning leeg staat daar vervolgens geen (kapitaallasten)vergoeding voor wordt 

ontvangen. Daar komt bij dat zonder de vergoeding de instandhouding van het vastgoed niet mogelijk is. 

De instandhouding van het vastgoed dient op een andere manier te worden bekostigd en dat heeft vaak 

een nadelige weerslag op de continuïteit van het primaire zorgproces (NZa, 2012). 

 

Geconstateerd kan worden dat de leegstand de bedrijfscontinuïteit van de zorgorganisatie in gevaar 

brengt. Het is daarom ook niet vreemd dat zorgorganisaties de leegstaande verzorgingshuizen willen 

afstoten. Dat lost op korte termijn de financiële problemen snel op. Alleen in het maatschappelijk kader 

kunnen nieuwe problemen ontstaan, zoals gedwongen verhuizingen en het wegvallen van de 

ondersteunde functie in de wijk. De zorgorganisaties moeten daarom geen irrationele beslissingen nemen 

over het sluiten of transformeren van een instelling. 

 

01.02 Probleemschets 

De leegstand van zorginstellingen leidt tot een overcapaciteit van een dergelijk type zorgvastgoed. 

Samen met de wijziging in de vergoeding van kapitaallasten resulteert dit in een aantal maatschappelijke 

problemen en financiële risico’s voor de zorgorganisaties, tenzij de zorgorganisaties actie ondernemen. 
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Voor de leegstaande verzorgingshuizen dient naar een alternatieve bestemming te worden gezocht, 

welke (bij voorkeur) aansluit bij de primaire taak van de zorgorganisatie. Vanuit de sector (Ministerie van 

VWS, 2013) worden een aantal strategieën voor een alternatieve bestemming van het leegstaand 

verzorgingshuis besproken welke later worden toegelicht, dit zijn: 

1 Verzwaren 

2 Verhuren 

 

En als het niet anders kan, 

3 Afstoten 

 

Het uitvoeren van deze strategieën is door een gebrek aan kennis voor zorgorganisaties niet altijd even 

eenvoudig. Uit onderzoek van (Panteia, 2014) blijkt dat het vastgoedmanagementteam van de 

zorgorganisaties problemen ervaart met het realiseren van een sluitende business case. Wat komt door 

onduidelijkheid, onbekendheid en onzekerheid over enkele contextuele factoren, te weten het toekomstig 

overheidsbeleid, de nieuwe rolverdeling, de wet- en regelgeving, de toekomstige vraag en het 

bijpassende aanbod, het afstemmen van ontvangsten en uitgaven en het verkrijgen van de benodigde 

financiering (Panteia, 2014). Zorgorganisaties zijn daarom niet altijd in staat de strategieën te 

concretiseren in een haalbaar plan. 

 

01.03 Doelstelling 

Vanuit de probleemschets blijkt dat de strategieën voor een alternatieve bestemming van het leegstaand 

verzorgingshuis bekend zijn, maar dat de zorgorganisatie hier in de praktijk nog problemen en 

onduidelijkheden bij ondervind. Om de zorgorganisatie te ondersteunen bij het keuzeproces voor een 

alternatieve bestemming van een leegstaand verzorgingshuis, wordt in dit onderzoek gefocust op de 

volgende doelstelling. 

 

“Het ontwikkelen van een financieel afwegingsmodel dat ten behoeve van het strategisch 

portefeuillemanagement de transformatiepotentie van het leegstaand verzorgingshuisvastgoed 

inzichtelijk maakt.” 

01.04 Hoofd- en deelvragen 

Voor het bereiken van de doelstelling van het onderzoek zijn hoofdvragen en deelvragen geformuleerd. 

 

Hoofdvraag 

De hoofdvraag van het onderzoek wordt als volgt omschreven: 

 

“Op welke wijze kan een zorgorganisatie voor een leegstaand verzorgingshuis, op basis van de 

vastgoedexploitatie, een keuze maken voor een transformatiestrategie?” 

 

Deelvragen 

Ter beantwoording van de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld. 

 

Deelvraag 1  

Wat zijn de consequenties van de ontwikkelingen in de langdurige zorg voor het in eigendom hebben van 

verzorgingshuizen door zorgorganisaties? 
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Deelvraag 2 

Welke strategieën voor alternatieve bestemmingen van verzorgingshuizen sluiten aan bij de taken van 

een zorgorganisatie en dienen nader te worden onderzocht? 

 

Deelvraag 3  

Welke contextuele factoren hebben invloed op de keuze voor een specifieke transformatiestrategie? 

 

Deelvraag 4 

Met welke methode kan de waarde van het vastgoed na een transformatie worden bepaald? 

 

Deelvraag 5 

Op welke wijze dient het financieel afwegingsmodel te worden ingericht? 

 

Deelvraag 6 

Welke afwegingen kun je met de resultaten uit het model maken? 

 

01.05 Onderzoeksopzet 

In de onderzoeksopzet is de structuur van het onderzoek aangegeven (zie Figuur 9). De onderzoeksopzet 

is in een aantal fasen opgedeeld, te weten de literatuurstudie, het onderzoek en de conclusie & 

aanbevelingen. 

 

 

Figuur  9   Onde r zoeksopze t ,  d e  s t ru c tuur  van  he t  onde r zoek  
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01.06 Afbakening 

Aan dit onderzoek zijn een aantal kaders gesteld om voldoende diepgang te bereiken: 

– De sector Ouderenzorg; 

– Het vastgoedobject zijnde een verzorgingshuis; 

– De zorgorganisatie als eigenaar van het vastgoed; 

– De vastgoedexploitatie. 

 

De sector Ouderenzorg 

In het onderzoek komt de focus te liggen op de sector Ouderenzorg (ook bekend als de sector 

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg; afkorting VVT), zie Figuur 10. Hoe de sector Ouderenzorg zich 

verhoudt ten opzichte van de totale segmentatie van de Nederlandse zorgsector is in bijlage 01 een 

overzicht opgenomen. 

 

 

Figuur  10   Verde l i ng  Ouderenzorg :  s ec t o r  Verp leg ing  &  Ver zo rg i ng  + Thu i s zo rg  (VVT)   

B ron:  (Companen,  2013) ;  (NZa,  2013)  

 

De belangrijkste argumenten om te focussen op deze sector zijn: 

– De omvang van de ‘Ouderenzorg’ is in bruto vloeroppervlakte de grootste sector in de Care (zie 

Tabel 3); 

– Binnen de nationale uitgaven in de zorgsector is voor de Care de ‘Ouderenzorg’ met 19,3% de 

grootste uitgavenpost (zie Tabel 3); 

– De huidige beleidswijzigingen hebben de meeste invloed op het vastgoed van de zorgorganisaties 

actief in de totale Ouderenzorg.  

 

 

Tabe l  3   Omvang  se c to r en  & Nat i ona l e  u i t gaven zo rg sec t o r ,  i n  l op ende  p r i j zen;  2012  

  B ron:  (CBS Sta t l i n e ,  2014) ;  (TNO,  2012a)  

 

De zorgorganisaties actief in de Ouderenzorg ondervinden op korte termijn de grootste gevolgen van de 

beleidswijzigingen voor wat betreft het verzorgingshuisvastgoed wat zij in eigendom hebben. De 
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bewoners van verzorgingshuizen zijn over het algemeen mensen met een hoge leeftijd, waarbij de 

resterende levensloop vaak nog maar vrij kort is. Wanneer de huidige cliënten komen te overlijden, 

ontstaan lege plaatsen in het verzorgingshuis. Daarnaast kunnen de cliënten een hogere zorgzwaarte 

behoefte krijgen, waardoor ook lege plaatsen ontstaan. Door de invoering van het Scheiden van Wonen 

en Zorg / Extramuralisering worden deze lege plaatsen niet meer door nieuwe cliënten opgevuld. Het 

verzorgingshuis komt hierdoor op een korte termijn leeg te staan. Dit in tegenstelling tot de instellingen 

van de sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de sector Gehandicapten Zorg (GZ), waar de 

cliënten een stuk jonger zijn en over het algemeen hun hele leven daar intern wonen. Vandaar dat het 

onderzoek op het vastgoed uit de sector Ouderenzorg (VVT) is gericht. 

 

 

Het vastgoedobject zijnde een verzorgingshuis 

De sector Ouderenzorg bestaat uit Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (zie Figuur 10). Het 

verzorgingshuis ondervind de grootste problemen van de beleidswijzigingen. Het Scheiden van Wonen en 

Zorg / Extramuralisering heeft betrekking op de cliënten uit het verzorgingshuis. Dit wil zeggen dat de 

instroom van nieuwe bewoners op termijn stopt met als gevolg dat de verzorgingshuizen door natuurlijk 

verloop geleidelijk aan leeg komen te staan. Daarnaast wordt de kapitaallastenvergoeding tot 2018 

geleidelijk naar een productiegebonden vergoeding omgezet. Dit betekent dat de vergoeding afhankelijk 

wordt van de bezetting van het verzorgingshuis. Door de leegloop van het verzorgingshuis, als gevolg 

van het Scheiden van Wonen en Zorg / Extramuralisering, wordt de productiegebonden 

kapitaallastenvergoeding ook een groot financieel risico. Daarom is het onderzoek op het verzorgingshuis 

gericht. 

 

De zorgorganisatie als eigenaar van het vastgoed 

In het onderzoek wordt het vastgoed van een zorgorganisatie geanalyseerd. De keuze voor deze partij 

heeft te maken met de eigendomsverhouding. De partij die het vastgoed in eigendom heeft bepaald 

namelijk het strategisch vastgoedbeleid en draagt het risico. 

 

Door zorgorganisaties worden ongeveer 50.000 verblijfseenheden bij woningbouwcorporaties gehuurd 

(CFV, 2011). Dit komt overeen met circa 47% van het totale aantal verblijfseenheden in 

verzorgingshuizen (TNO, 2012a). De eigendomsverhouding ligt tussen de woningbouwcorporaties en 

zorgorganisaties dus bijna gelijk.  

 

In dit onderzoek wordt vanuit het perspectief van de zorgorganisatie gewerkt. Dit komt omdat de 

zorgorganisatie over het algemeen minder kennis in huis heeft dan een woningbouwcorporatie als het 

gaat om het strategisch portefeuillemanagement.  

 

De vastgoedexploitatie 

De zorgorganisatie heeft te maken met twee verschillende kasstormen, te weten die van het vastgoed en 

die van de zorg. In het onderzoek zijn alleen de kasstromen van het vastgoed behandeld. Voor de 

alternatieve bestemming van het leegstaand verzorgingshuis wordt bepaald of met de nieuwe invulling 

het vastgoed financieel gezond kan worden geëxploiteerd. Daarnaast wordt onder andere voor de zorg 

contextuele factoren als aandachtspunten aan de zorgorganisatie teruggekoppeld. De zorgorganisatie 

dient op de aandachtspunten bedacht te zijn. 

 

01.07 Relevantie 

In de uitvoering van een onderzoek kunnen een tweetal relevanties worden onderscheiden, dit zijn de 

maatschappelijke en wetenschappelijk relevantie. De maatschappelijke relevantie heeft betrekking op 
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het maatschappelijk nut van het onderzoek en de wetenschappelijk relevantie zegt iets over het 

vergroten van de wetenschappelijke kennis. 

 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat met behulp van een financieel afwegingsmodel 

de zorgorganisatie kan worden ondersteund bij het keuzeproces voor een alternatieve bestemming van 

een leegstaand verzorgingshuis, waardoor de instandhouding van het vastgoed en de continuïteit van het 

primaire zorgproces kunnen worden gewaarborgd. De zorgorganisatie heeft namelijk veelal niet de 

kennis in huis om de transformatiestrategieën te ontwikkelen tot een haalbaar plan. Daarnaast wordt 

door het transformeren van leegstaande verzorgingshuizen de verwachte overcapaciteit aan leegstaand 

verzorgingshuisvastgoed terug gebracht. 

 

De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek is het vergroten van de kennis op het gebied van 

beslissingsmethodieken in de Ouderenzorg. Hiervoor is een financieel afwegingsmodel opgesteld. Met het 

financieel afwegingsmodel is het mogelijk in een initiatieffase op een eenvoudige wijze de potentie van 

het leegstaand verzorgingshuisvastgoed inzichtelijk te maken, zodat zorgorganisaties worden 

ondersteund in het keuzeproces voor een alternatieve bestemming voor een leegstaand verzorgingshuis. 

 

01.08 Kontek 

Het afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Kontek. Het bedrijf heeft vestigingen in 

Hoofddorp, Eindhoven en Budapest en is onderdeel van Brink Groep. Kontek is een management- en 

adviesbureau actief op de Nederlandse bouw-, installatie- en vastgoedmarkt. Zij zijn specialist in het 

adviseren op het gebied van onderhoud, (bouw)kosten en duurzaamheid en het inventariseren van 

vastgoedbezit. Onder andere om die reden is Kontek bij het onderzoek betrokken. Zij kunnen 

ondersteunen in het inzichtelijk maken van de kosten en condities van het bestaande vastgoed 

(verzorgingshuizen) en de nieuwe invulling van het vastgoed (alternatieve bestemmingen). Bovendien is 

bij Kontek sinds kort de zorgsector hoog op de agenda komen te staan, vanwege de veranderende wet- 

en regelgeving in zorg en de potentiële acquisitiekansen binnen de sector.  

 

01.09 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 is met behulp van de aanleiding en probleemschets de doelstelling van het onderzoek 

bepaald. Voor het bereiken van de doelstelling zijn hoofdvragen en deelvragen geformuleerd. In de 

onderzoeksopzet is de structuur van het onderzoek aangegeven. Daarna wordt het onderzoek op een 

aantal punten afgebakend om daarmee voldoende diepgang te bereiken. Verder wordt de relevantie van 

het onderzoek aangetoond en samenwerking met het stage bedrijf beschreven. 

 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de langdurige zorg. Het hoofdstuk behandeld de 

hervorming van de langdurige zorg, het Scheiden van Wonen en Zorg / Extramuralisering en de 

invoering van de normatieve componenten. Tevens is hierbij de problematiek rondom verzorgingshuizen 

inzichtelijk gemaakt. 

 

In hoofdstuk 3 zijn de transformatiestrategieën voor leegstaande verzorgingshuizen bepaald. Daarnaast 

zijn de gekozen strategieën nader toegelicht en daarbij wordt onder andere op de contextuele factoren 

ingegaan. 

 

Hoofdstuk 4 behelst de opzet van het financieel afwegingsmodel genaamd de QuickScan Verzorgingshuis. 

Hier wordt het financieel afwegingsmodel operationeel gemaakt en wordt duidelijk hoe het 
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afwegingsmodel is ingericht. Verder zijn de benodigde gegevens voor het financieel afwegingsmodel in 

het kort toegelicht. 

 

In hoofdstuk 5 wordt het financieel afwegingsmodel met behulp van een pilot studie in de praktijk 

getoetst. De pilot studie is een proefproject dat indicaties moet opleveren over de werking en 

volledigheid van het financieel afwegingsmodel. 

 

Hoofdstuk 6 behandeld de conclusie en aanbevelingen van het onderzoek. In de conclusie worden de 

onderzoeksvragen beantwoord. In de aanbevelingen worden aanbevelingen gegeven voor het financieel 

afwegingsmodel en voor vervolgonderzoek.  
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02  ONTWIKKELINGEN IN DE LANGDURIGE ZORG 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de langdurige zorg, welke op de Ouderenzorg 

van toepassing zijn. Te beginnen met de paragraaf ‘hervorming van de langdurige zorg’, waarin de 

achtergrond van de ontwikkelingen in de langdurige zorg duidelijk wordt. Daaropvolgend de paragraaf 

‘wijzigende wetgeving’, met daarin de komende wetswijzigingen als gevolg van de hervorming van de 

langdurige zorg. In de laatste paragraaf (‘wijzigende regelgeving’) zijn het Scheiden van Wonen en Zorg 

/ Extramuraliseren en de invoering van de normatieve componenten nader toegelicht. Tevens zijn hierbij 

de consequenties voor de verzorgingshuizen aangegeven. Met dit hoofdstuk wordt de volgende deelvraag 

beantwoord: “Wat zijn de consequenties van de ontwikkelingen in de langdurige zorg voor het in 

eigendom hebben van verzorgingshuizen door zorgorganisaties?”. 

 

02.01 Hervorming van de langdurige zorg 

De langdurige zorg is bestemd voor mensen met een handicap, chronische ziekte of ouderdom en wordt 

op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)1 gefinancierd. Sinds eind jaren negentig 

ondergaat de langdurige zorg een hervorming. Deze hervorming is nog niet afgelopen en heeft nu en in 

de komende jaren nog een aantal ingrijpende wijzigingen.  

 

De achtergrond van de hervorming is dat de AWBZ-gefinancierde bekostiging weer wordt terug gebracht 

naar zijn oorspronkelijke doel: het verzekeren van bijzondere ziektekosten voor mensen met de meest 

zware zorgvraag. Voor mensen met een lichtere zorgvraag wordt het verblijf in een instelling 

(intramurale zorg) niet meer mogelijk. Zij moeten langer zelfstandig blijven wonen, buiten de muren van 

een instelling (extramuraal). Dit kan in de eigen woning of in een geclusterde woonvorm, waarbij de zorg 

op afstand of op afroep (extramurale zorg / thuiszorg) is georganiseerd.  

 

Naast dat de mensen meer zelfstandig moeten gaan wonen, willen zij ook langer zelfstandig blijven 

wonen. Ouderen stellen meer eisen aan de kwaliteit van het leven en dat is niet altijd te verwezenlijken 

in en om een instelling, zie Figuur 11 (Ministerie van VWS, 2013). Afhankelijk van de eigen (wils)kracht, 

financiële mogelijkheden en het beroep op hun netwerk voor ondersteuning bij het zelfstandig wonen, 

bepaalt voor hoe lang de ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen. De hervorming stuurt daarmee ook 

op meer betrokkenheid in de samenleving (meer voor elkaar zorgen), oftewel de vermaatschappelijking 

van de samenleving (Ministerie van VWS, 2013).  

                                                 

1 In  de  AWBZ word t  naar  ze s  ‘ func t i es ’  onder sche id  g emaak t  ( z i e  b i j l age  02) ,  we lke  d e  b as i s  v an  d e  

i nd i c at i e s t e l l i ng  vo rmen.  De  ze s  func t i e s  z i j n  ‘ pe rsoon l i j k e  ver zo rg i ng ’ ,  ‘ v e rp leg ing ’ ,  ‘ bege le id ing ’ ,  

‘ behande l i ng ’ ,  ‘ v e rb l i j f ’  i n  een  zo rg i n s t e l l i ng  en  ‘ k o r tdu rend  verb l i j f ’  i n  een  zo rg i n s t e l l i ng  (Ove rhe id . n l ,  

2014a) .  De  AWBZ- ind i c a t i e s t e l l i ng  voo r  d e  f unc t i e  ‘ v e rb l i j f ’  i n  een  zo rg in s te l l i ng  g ebeur t  aan  d e  hand  van  

zo rgzwaar tepakket t en  (ZZP ’ s ) .  In  2015 word t  de  AWBZ vervangen  doo r  d e  n i euwe  We t  l angdur ig e  zo rg  

(Wl z) .  
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Figuur  11   Oude ren  me t  een  l i c h t e re  zo rgvraag  ‘MOETEN’  en  ‘WILLEN’  l ange r  ze l f s tand ig  b l i j ven  

wonen  

Bron:  (M i n i s t e r i e  v an  VWS,  2013)  

 

De ontwikkeling van extramuralisering, oftewel het langer zelfstandig wonen, is noodzakelijk om de 

langdurige zorg vanuit de AWBZ betaalbaar te houden (Ministerie van VWS, 2013). De afgelopen 10 jaar 

zijn de uitgaven van de AWBZ met bijna 48 procent gestegen. Dit is van €18,6 miljard in 2002 naar 

€27,5 miljard in 2012 (zie Figuur 12). Deze trend is voornamelijk het gevolg van de steeds ouder 

wordende bevolking. Uit de prognoses van het CBS (2012) blijkt dat het aantal 65-plussers verder gaat 

toenemen, van 16% (2,7 miljoen) begin 2012 naar 26% (4,7 miljoen) in 2035. De vergrijzing is nog lang 

niet op zijn hoogtepunt en het is daarom onvermijdelijk dat de langdurige zorg financieel wordt 

geherstructureerd. Door de wijzigingen in het overheidsbeleid wordt de ontwikkeling in de uitgaven van 

de AWBZ in de periode tot 2018 afgevlakt (zie Figuur 12). 

 

Figuur  12   U i tg aven  AWBZ-gef i nanc i e rd e  zo rg ;  i n  m i l j a rden  euro ’ s  

  B ron:  (M i n i s t e r i e  v an  VWS,  z .d .a)  

 

02.02 Wijzigende wetgeving 

De hervorming van de langdurige zorg betekent onder andere een transitie van de (wet) AWBZ (zie 

Figuur 13). In 2015 verdwijnt de huidige AWBZ (overheid) en worden de ‘functies’ (uit de AWBZ) 

ondergebracht in: 
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- de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) (de overheid); 

- de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) (de gemeente); 

- de Zorgverzekeringswet (Zvw) (de zorgverzekeraar). 

Overheidstaken worden naar de gemeenten en de zorgverzekeraars gedecentraliseerd. Hierdoor ontstaat 

een nieuwe rolverdeling, waarbij de regie meer op lokaal niveau komt te liggen. De nieuwe rolverdeling 

kan tijdens de transitiefase echter voor onduidelijkheden in uitvoering en exacte taakverdeling zorgen. In 

bijlage 02 wordt een omschrijving van de ‘functies’ gegeven. 

 

 

Figuur  13   Trans i t i e  AWBZ  2015,  d ecent ra l i s a t i e  v an  AWBZ  f unc t i e s  + u i tgaven ve rde l i ng  

  B ron:  (M i n i s t e r i e  v an  VWS,  2013) ;  (M i n i s te r i e  v an  VWS,  z .d .b ) ;  (R i j k soverhe id ,  2014a)  

 

02.02.01 Nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) 

De Wlz wordt per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt daarmee de huidige AWBZ. De nieuwe Wlz is 

bedoeld voor mensen met de meest zware zorgvraag, die 24 uur zorg per dag in de directe nabijheid 

nodig hebben. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat bepalen of iemand recht heeft op zorg uit de 

Wlz en dit wordt in een indicatiebesluit vastgesteld. De geïndiceerde cliënten voor verblijf in een 

instelling hebben een verzekerd recht op een integraal pakket aan zorg2. Voor de huidige cliënten met 

een indicatie voor AWBZ-zorg geldt een overgangsregeling. Zij gaan vallen onder de Wlz en behouden 

hun recht op verblijf in een instelling (Ministerie van VWS, 2014a). 

 

                                                 

2 Een i n teg raa l  ( vo l l ed ig )  p akke t  aan  zo rg  bes taa t  u i t  ve rb l i j f ,  p er soon l i j ke  ver zo rg i ng ,  bege l e id i ng ,  

verp leg ing ,  behande l i ng ,  he t  i nd i v id uee l  geb ru ik  van  mob i l i t e i t s hu lpm idde l en  en  ve r voe r  naa r  

dagbes ted ing  en  dagbehande l i ng  (M in i s te r i e  v an  VWS,  2014a) .  



02 Ontwikkelingen in de langdurige zorg 

 

31 

 

Binnen de Wlz kunnen cliënten kiezen of zij de benodigde zorg zelf inkopen (persoonsgebonden budget) 

of het laten regelen door de zorgaanbieder (zorg in natura). Daarnaast kunnen cliënten kiezen of zij de 

zorg in een instelling (intramuraal) of zorg thuis (extramuraal) willen ontvangen (zie Figuur 14). Bij de 

keuze voor het ontvangen van zorg in een instelling (intramuraal) wordt samen met het zorgkantoor 

naar geschikte huisvesting gezocht. Binnen zes weken na aanvang in een instelling dient de 

zorgaanbieder met de cliënt over de te leveren zorg te hebben gesproken, wat in een zorgplan wordt 

vastgelegd (zie Figuur 14). De zorgaanbieder dient hierbij rekening te houden met de wensen, 

mogelijkheden en behoeften van de cliënt (Ministerie van VWS, 2014a). 

 

De keuze voor het ontvangen van zorg thuis (extramuraal) is alleen mogelijk als de zorg thuis op 

verantwoorde wijze kan worden verleend en als de kosten niet hoger zijn dan opname in een instelling. 

De cliënt heeft voor deze extramurale zorg de keuze tussen het volledig pakket thuis (vpt)3 of het 

persoonsgebonden budget (pgb)4, zie Figuur 14 (Ministerie van VWS, 2014a). 

 

 

Figuur  14   Vormen  van  b eko s t i g i ng  i n  d e  Wl z  

  B ron:  (M i n i s t e r i e  v an  VWS,  z .d . c )  

 

02.02.02 Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor de ondersteuning in het dagelijkse leven van ouderen, gehandicapten of mensen 

met psychische problemen. De Wmo is een voorzieningenwet en regelt dat deze mensen de 

voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, zodat het mogelijk is dat zoveel 

mogelijk mensen zelfstandig kunnen blijven wonen. De Wmo wordt via de eigen bijdrage en een 

uitkering vanuit het Gemeentefonds bekostigd (NZa, 2012). 

 

In 2007 is de AWBZ-functie ‘huishoudelijke verzorging’ naar de gemeenten gedecentraliseerd. Hiervoor is 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden, met als doel zoveel mogelijk 

extramurale functies in de AWBZ van verzekerd recht tot voorzieningen te maken. Gemeenten krijgen 

per 1 januari 2015 een bredere verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van ouderen, gehandicapten 

of mensen met psychische problemen, opdat de AWBZ-functies ‘persoonlijke verzorging (5%)’, 

                                                 

3 He t  Vo l l ed ig  p akket  t hu i s  ( vp t )  i s  een  rege l i ng  waarmee c l i ën ten ,  me t  een  i nd i c a t i ebes l u i t  voo r  zo rg  me t  

verb l i j f ,  t hu i s  kunnen  b l i j v en  wonen.  Z i j  k r i j g en  d e  zo rg  t hu i s  ge l everd  d i e  z i j  ander s  i n  een  i n s t e l l i ng  

zouden on tvangen  (M i n i s te r i e  v an  VWS,  2014a) .  

4  He t  P er soonsgebonden  budget  (pgb)  i s  een  subs id i e  waarmee de  c l i ën t  ze l f  z o rg  vanu i t  de  AWBZ (Wl z) ,  

Wmo,  Zvw kan  inkopen.  De  c l i ën t  k i es t  z e l f  d e  zo rg -  o f  hu lpver l ene rs  u i t  (M in i s te r i e  van  VWS,  2014a) .  
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‘begeleiding’ en ‘kortdurend verblijf’ ook naar de Wmo worden overgeheveld, zie Figuur 13 (Ministerie 

van VWS, 2013). Naast de overheveling van AWBZ-functies krijgt de Wmo ook een nieuwe naam, 

namelijk ‘Wmo 2015’. 

 

De overheveling van taken gaat ook gepaard met bezuinigingen. De gemeenten ontvangen voor de 

functie ‘persoonlijke verzorging’ circa 85% van het oorspronkelijke budget. Voor de functie ‘begeleiding’ 

en ‘kortdurend verblijf’ wordt circa 75% van het budget naar gemeenten overgeheveld. Tevens is voor 

de ‘huishoudelijke verzorging’ de maatregel uit het Regeerakkoord verzacht van 25% naar 60% van het 

oorspronkelijke budget (Ministerie van VWS, 2013). 

 

Het kabinet neemt aan dat gemeenten de bezuinigingen, door doelmatiger te werken, kunnen opvangen. 

Dit omvat dat eerst dient te worden geïnventariseerd of een algemene voorziening (zoals koffieochtend 

in het buurthuis, boodschappendiensten of vervoer) toereikend is. Mocht dit niet het geval te zijn dan 

zijn maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld een aangepaste rolstoel, een scootmobiel of begeleiding bij de 

administratie) beschikbaar (Ministerie van VWS, 2013); (Rijksoverheid, 2014b).  

 

De overheveling van extramurale AWBZ-functies naar gemeenten betekent dat de financiering voor het 

leveren van begeleiding, ondersteuning en dagbesteding via de gemeenten gaat lopen. Gemeenten gaan 

in samenspraak met de cliënt en diens omgeving bepalen welke hulp nodig is. Hiervoor kunnen de 

gemeenten een eigen bijdrage5 vragen, die door het Centraal administratie kantoor (CAK) wordt geïnd 

(Rijksoverheid, 2014b). De zorgaanbieders worden vanaf 2015 afhankelijk van het inkoopbeleid van 

gemeenten of de begeleiding en dagbesteding aan de cliënten kan worden geleverd. 

 

02.02.03 Zorgverzekeringswet (Zvw)  

In 2015 wordt de extramurale verpleging en verzorging vanuit de AWBZ ondergebracht in de Zvw. Deze 

zorg is bestemd voor mensen met (een hoog risico op) behoefte aan geneeskundige zorg. Mensen 

hebben een ‘hoog risico’ op behoefte aan geneeskundige zorg, wanneer de gezondheidssituatie van 

mensen snel kan veranderen en verslechteren, zoals bij kwetsbare ouderen (Rijksoverheid, 2014c). 

 

In de praktijk kijkt de wijkverpleegkundige samen met de cliënt welke verpleging en verzorging nodig is. 

Tevens wordt de verpleging en verzorging met andere hulpverleners en partijen (zoals huisarts, medisch 

specialist, maatschappelijk werker of gemeente) afgestemd. Vandaar dat de wijkverpleegkundige 

deelneemt in het sociaal wijkteam (Ministerie van VWS, 2013); (Rijksoverheid, 2014c). 

 

De decentralisatie van AWBZ-functies (persoonlijke verzorging (95%), verpleging en extramurale 

behandeling) naar de Zvw gaat ervoor zorgen dat de wijkverpleegkundige een grotere rol krijgt. De 

wijkverpleegkundige krijgt een centrale positie in de zorg en vormt de verbinding tussen het medische en 

sociale vakgebied (Ministerie van VWS, 2013); (Rijksoverheid, 2014c). 

 

 

 

  

                                                 

5 De  e ig en  b i j d r age  i s  a f hanke l i j k  v an  d e  l ee f t i j d ,  he t  i nkomen  en  het  v ermogen van  de  c l i ën t  en  z i j n  o f  

haa r  p a r tne r .  Mensen  d i e  meer  ve rd i enen  o f  mee r  e ig en  vermogen hebben,  b e ta l en  een  hoge re  e ig en  

b i j d r age  (R i j k soverhe id ,  2014b) .  
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02.03 Wijzigende regelgeving 

De huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is, als gevolg van de hervorming van de 

langdurige zorg, onderhevig aan wijzigingen in regelgeving. In deze paragraaf wordt de actuele 

besluitvorming rondom deze wijzigingen per maatregel omschreven en worden de bijbehorende 

consequenties voor verzorgingshuizen omschreven. De maatregelen zijn: 

- Scheiden van Wonen en Zorg en Extramuralisering; 

- Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) 

 

02.03.01 Scheiden van Wonen en Zorg en Extramuralisering 

Het kabinet wil met het Scheiden van Wonen en Zorg / Extramuralisering de publieke bekostiging van 

‘verblijf’ verminderen en daarmee de vergoeding voor alleen de zwaardere zorgvraag in stand houden. 

De AWBZ-functie voor ‘verblijf’ in een instelling komt voor de cliënten met de lichte zorgvraag te 

vervallen. Zij maken alleen nog aanspraak op de publiek bekostigde extramurale zorg (NZa, 2012). Dit 

wil zeggen dat er een verschuiving plaatsvindt van cliënten die voorheen hun zorg in een instelling 

geleverd kregen naar cliënten die nu de zorg extramuraal geleverd krijgen. In veel gevallen vindt dit in 

de eigen woning plaats. De regeling Scheiden van Wonen en Zorg / Extramuralisering is overigens alleen 

van toepassing op de nieuwe indicaties. De cliënten die nu al een vergoeding voor het verblijf in een 

instelling ontvangen, zullen dit recht behouden (NZa, 2012). 

 

Het verblijf van een cliënt in een instelling is via zorgzwaartepakketten (ZZP’s)6 uit de AWBZ bekostigd. 

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een integraal pakket aan zorg wat aansluit op kenmerken van een cliënt. 

Het beschrijft het type cliënt (een cliëntprofiel), de omvang van de zorg en een beschrijving van die zorg. 

Ook bepaalt het hoeveel geld een zorgorganisatie voor de geleverde zorg ontvangt (NZa, 2015). 

 

Verschil tussen ‘Scheiden van Wonen en Zorg’ en ‘Extramuralisering’ 

De term ‘Scheiden van Wonen en Zorg’ is in het Regeerakkoord (Kabinet-Rutte I, 2010) geïntroduceerd. 

Het Scheiden van Wonen en Zorg heeft betrekking op de cliënten met de lage zorgzwaarte indicaties en 

houdt in dat de wooncomponent (het wonen) uit het integrale pakket (de ZZP-vergoeding) wordt gehaald 

(KCWZ, 2014a); (TNO, 2012b). De cliënt gaat zelf voor zijn woonlasten betalen (zie de rood 

gemarkeerde onderdelen in Tabel 4), maar er blijft sprake van een integraal pakket. 

Na het vallen van Kabinet-Rutte I is door de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie 

het Begrotingsakkoord (ook wel Lenteakkoord genoemd) gesloten. Hierin is bepaald om het Scheiden 

van Wonen en Zorg versneld in te voeren. Het gaat hierbij om de ‘Extramuralisering’ van de cliënten met 

de lage zorgzwaarte indicaties. De eerdere term ‘Scheiden van Wonen en Zorg’ wordt vervangen door de 

term ‘Extramuralisering’. De term Extramuralisering houdt in dat zowel de wooncomponent (het wonen) 

als de verblijfscomponent (de diensten) uit het integrale pakket (de ZZP-vergoeding) gehaald (KCWZ, 

2014a); (TNO, 2012b). De Extramuralisering kan daarom ook wel worden omschreven als een beperking 

van de aanspraak op de AWBZ-functie ‘verblijf’ van een cliënt in een instelling of als het vervallen van de 

ZZP-vergoeding (zie Tabel 4). 

 

                                                 

6 Voo r  d e  se c t o r  Ve rp l eg i ng  &  Ve r zo rg ing  (VV)  wo rd t  tu ssen  10  pakke t t en  onde rs che id  gemaak t ,  me t  d e  

l ager e  ZZP ’ s  a l s  z i j nde  de  i nd i c at i e  me t  een  l i c h te re  zo rg zwaar t e  en  d e  hoge re  ZZP ’ s  a l s  d e  i nd i c at i e  me t  

een  zwaa rdere  zo rgzwaar te .  De  i nd i c at i e s  ZZP  VV  1  t /m  8  va l l en  onder  d e  l angdu rende  zo rg  en  ZZP  VV  9  

en  10  va l l en  onde r  d e  ko r tdurende  zo rg  (NZa,  2013) .  Een  nade re  beschr i j v i ng  van  d e  

zo rgzwaar tepakket t en  i s  te  v inden  i n  b i j l ag e  03.  
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Tabe l  4   Ver s ch i l  tu ssen  ‘S che id en  van  Wonen en  Zorg ’  en  ‘ Ex t r amura l i s e r i ng  

  B ron:  (A c t i z ,  2014a)  

 

Actuele besluitvorming rondom het Extramuraliseren 

De regeling van het Extramuraliseren is per 1 januari 2013 bij de ZZP’s VV 1 en 2 gestart. Begin dit jaar 

(2014) is de regeling voor ZZP VV 3 doorgevoerd en in de planning van het kabinet Rutte II staat dat per 

1 januari 2016 een kwart (25%) van ZZP VV 4 ook zal volgen (Ministerie van VWS, 2013); (Ministerie 

van VWS, 2014b). Daarnaast heeft het (Ministerie van VWS, 2011) in de programmabrief langdurige zorg 

de intentie uitgesproken om op termijn het Scheiden van Wonen en Zorg / Extramuralisering ook voor de 

hogere ZZP’s door te voeren (zie Figuur 15). 

 

Figuur  15   Ex t r amura l i se r i ng  l ager e  ZZP ’ s  en  i n t en t i e  hogere  ZZP ’ s  

  B ron:  (M i n i s t e r i e  v an  VWS,  2013) ;  (M i n i s te r i e  v an  VWS,  2014b)  
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Geldstromen cliënt voor en na het Extramuraliseren 

De verandering in geldstromen van voor en na het Extramuraliseren is in Figuur 16 en Figuur 17 

weergegeven. Hierin is te zien dat in de nieuwe situatie de cliënt alleen nog maar een eigen bijdrage 

voor de zorgcomponent betaalt. De zorgaanbieder wordt (voor deze zorgcomponent) in opdracht van het 

zorgkantoor (de zorgverzekeraar) door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) betaald (ING, 2013). 

Voor de betreffende cliënten betekent dit ook dat de wooncomponent extramuraal moet worden gezocht. 

Dit kan in de eigen woning of in een geclusterde woonomgeving (eventueel voormalig verzorgingshuis), 

in de vorm van huur of koop. De kosten voor deze wooncomponent worden rechtstreeks uit eigen 

portemonnee betaald. De cliënten hebben verder zelf de keuze voor het afnemen van de een 

verblijfscomponent (een extra bijdrage voor voorzieningen en diensten). 

 

 

Figuur  16   Vergoed ing  voo r  d e  Ex t ramura l i s e r i ng  van  ZZP  1  t /m 3  +  25% van ZZP  4  

  B ron:  ( ING,  2013) ;  (CVZ,  2010) ;  (Nouws & Sander s ,  2014)  

 

 

Figuur  17   Vergoed ing  na  de  Ex t r amura l i s e r i ng  van  ZZP  1  t /m 3  + 25% van ZZP  4  

  B ron:  ( ING,  2013) ;  (CVZ,  2010) ;  (Nouws & Sander s ,  2014)  
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De cliënten gaan hun ‘woon/zorg-consumptie’ in de eigen portemonnee voelen en op basis hiervan 

keuzes maken. Zorgorganisaties dienen daarom de aangeboden woonruimten op de wensen van de cliënt 

af te stemmen en de huur daarop aan te passen. De wijze waarop de zorgorganisaties zorg verlenen en 

passende huisvesting aanbieden verandert als gevolg van de wijziging van geldstromen. 

 

Consequenties van Extramuraliseren voor verzorgingshuizen  

Leegstand 

Het verzorgingshuis biedt huisvesting met intramurale zorg voor cliënten met lage zorgzwaarte indicaties 

(ZZP 1 t/m ZZP 4). Verzorgingshuizen hebben, als gevolg van de Extramuralisering, te maken met een 

chronische afname van het aantal cliënten die deze intramurale zorg ontvangen. De afname van het 

aantal cliënten ontstaat door het overlijden van de bewoners of doordat de bewoners een hogere 

zorgzwaarte behoefte krijgen. Vervolgens wordt met de Extramuralisering de toegang tot het verblijf in 

een instelling beperkt, waardoor de instroom van nieuwe bewoners stopt. Uit de prognose van het 

ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport (2013) heeft de regeling van het Extramuraliseren 

betrekking op 57.700 mensen. Dit houdt in dat in een periode van 5 jaar een volledige uitstroom (100%) 

van het aantal cliënten, met lage zorgzwaarte indicaties (ZZP 1-3 + 25% van ZZP 4), uit een 

verzorgingshuis wordt verwacht. Echter, uit de impactanalyse van PwC (2013a) wordt in dezelfde periode 

een uitstroom van 70% van het aantal cliënten, met lage zorgzwaarte indicaties, uit een verzorgingshuis 

verwacht. Dit percentage ligt 30% lager en het roept de vraag op of het kabinet niet met een te snelle 

uitstroom rekent. Desalniettemin is te constateren dat in een periode van 5 jaar een overgroot deel van 

het aantal cliënten niet meer in een verzorgingshuis woont. De verzorgingshuizen komen dus op korte 

termijn (voor een groot deel of volledig) leeg te staan, met een eventuele sluiting als gevolg. De laatste 

tijd is de leegloop en sluitingen van verzorgingshuizen al veelvuldig in het nieuws. In het NOS journaal 

van 1 maart 2014 wordt aangegeven dat 13 verzorgingshuizen reeds hun deuren hebben moeten sluiten 

en dat 80 verzorgingshuizen sluiting hebben aangekondigd (NOS, 2014). Daarnaast blijkt uit onderzoek 

van Berenschot (2013) dat tot 2020 in totaal 800 van de ongeveer 2000 verzorg- en verplegingshuizen 

dreigen te sluiten.  

 

Maatschappelijke problemen 

De leegstand en sluiting, als gevolg van de Extramuralisering, leidt tot een overcapaciteit aan 

verzorgingshuisvastgoed. De RLI (2014) heeft berekend dat op termijn circa 3,5 miljoen m² vastgoed 

komt leeg te staan.  

 

De instellingen die worden gesloten hebben vaak nog een aantal bewoners gehuisvest. Die bewoners 

worden vervolgens in een andere instelling ondergebracht en worden daarom met een gedwongen 

verhuizing geconfronteerd. Gezien het om kwetsbare ouderen gaat is de gedwongen verhuizing een 

ingrijpende gebeurtenis (NRC, 2014). 

 

Verder heeft het verzorgingshuis naast het verlenen van zorg aan cliënten met een lichte zorgzwaarte 

indicatie, ook een ondersteunende functie in de wijk. Veel niet-bewoners maken gebruik van de 

faciliteiten in het verzorgingshuis. De omwonende ouderen gaan naar voorzieningen als het restaurant, 

de kapper of pedicure, maar ook sociale activiteiten als biljartclub of kaartclub. Al deze voorzieningen 

verdwijnen wanneer het verzorgingshuis zijn deuren sluit. Naar verwachting zullen de ouderen hierdoor 

eerder vereenzamen, wat een tegengesteld resultaat is van het idee achter het langer zelfstandig blijven 

wonen (Actiz, 2014b). 

 

Financiële risico’s 

De Extramuralisering heeft tot gevolg dat het aantal cliënten in een verzorgingshuis afneemt. Het 

afnemende aantal cliënten houdt in dat inkomsten voor de zorg exploitatie worden misgelopen. Voor een 
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zorgorganisatie is de omzetdaling in 2018 naar verwachting gemiddeld 11% (PwC, 2013a). Het betreft 

een gemiddelde percentage, dus het exploitatierisico valt bij de zorgorganisaties met veel 

verzorgingshuizen in de vastgoedportefeuille hoger uit en vice versa. 

 

Zorgorganisaties hebben de financiering van het vastgoed in samenspraak met commerciële financiers 

(banken of beleggers) georganiseerd. Daarnaast kunnen zij worden ondersteund door waarborgende 

instanties, zoals de gemeenten en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Bij deze instanties is 

het mogelijk om tegen gunstige voorwaarden de financiering voor bepaalde investeringen aan te trekken 

(WFZ, 2014a). Door de Extramuralisering is de markt van de zorgorganisaties onzeker geworden. Voor 

commerciële financiers en waarborgende instanties zijn deze onzekerheden een reden om de 

voorwaarden bij verlening van krediet of garantie aan te scherpen (WFZ, 2014a). Tevens gaan de 

commerciële financiers door de toenemende onzekerheden vaak over tot kortere looptijden van leningen 

en kortere rentevaste perioden (WFZ, 2014a). Als gevolg van deze ontwikkelingen nemen de 

mogelijkheden voor (her)financiering af en wanneer het eigen vermogen van de zorgorganisatie 

ontoereikend is kunnen zij op korte termijn in financiële problemen komen (NZa, 2012). 

 

02.03.02 Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve 

inventariscomponent (NIC) 

In de Ouderenzorg is de financiering van de intramurale zorg middels zorgzwaartepakketten (ZZP’s) 

geregeld. Een ZZP bepaalt hoeveel geld een zorgorganisatie voor de geleverde zorg aan een cliënt 

ontvangt. De invoering van de ZZP’s is met ingang van 2009 een eerste stap in de richting naar een 

integrale productiegebonden bekostiging geweest. Vanaf 2012 wordt hier de vergoeding voor 

kapitaallasten7, in de vorm van een normatieve huisvestingscomponent (NHC), geleidelijk aan 

toegevoegd. Daarnaast wordt met ingang van 2015 de vergoeding voor inventaris8, in de vorm van een 

normatieve inventariscomponent (NIC), ook geleidelijk aan deze zorgzwaartebekostiging gekoppeld. De 

vergoeding voor kapitaallasten en inventaris maken vanaf 2018 volledig onderdeel uit de integrale 

productiegebonden zorgzwaartebekostiging (NZa, 2014a). 

 

De begrippen normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) 

worden als volgt omschreven (NZa, 2014a): 

 

 

 

De oude en de nieuwe bekostigingssystematiek 

In 2009 is het zogenaamde ‘bouwregime’ afgeschaft. Wanneer een zorgorganisaties in dat oude regime 

een instelling wilde bouwen of renoveren moest het College bouw zorginstelling (Cbz) hier toestemming 

                                                 

7 De  kap i t aa l l as t en  z i j n  r en te ,  a f s ch r i j v ing s -  en  i ns t andhoud i ngu i tg aven van  i nves t er i ngen  i n  en  

i ns t andhoud i ng  van  gebouwen en  g rond  (NZa,  2014a) .  

8 De  i nven ta r i s  z i j n  r oe rende  med i s che  en  o ve r ig e  i nventa r i s  d i e  i n  en  om he t  gebouw aanwez ig  z i j n .  

Onde r  i nventa r i s  word t  o ok  compu ter appa ra tuu r  en  –prog rammatuu r  b eg repen  (NZa,  2014a) .  
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voor geven. Bij goedkeuring van de (ver)bouwplannen werd de vergunning verleend en waren vanaf dat 

moment alle kosten die hiermee samenhingen op basis van nacalculatie door de overheid vergoed. Pas 1 

januari 2012 is de stapsgewijze invoering van de NHC vergoeding in werking gezet. Tot die tijd was de 

vergoeding op basis van nacalculatie nog van kracht. (Ministerie van VWS, 2011); (NZa, 2014a). 

 

Daarnaast is de inventaris van de algemene bewonersruimten (zoals restaurantvoorzieningen) en 

ruimten voor personeel (lockers, bureaus, kasten, stoel, etc.) en facilitair (magazijnstellingen, kasten, 

etc.) tot en met 2014 nog op basis van de nacalculatie door de overheid vergoed. Vanaf 2015 wordt de 

vergoeding voor de kosten van de inventaris ook stapsgewijs middels de productiegebonden bekostiging 

ingevoerd (NZa, 2014a). 

 

Kortom, in het oude stelsel, met de vergoeding op basis van nacalculatie, liep de zorgorganisatie voor de 

exploitatie van het vastgoed geen financieel risico, zelfs niet als het gebouw niet volledig in gebruikt was 

(Ministerie van VWS, 2011); (NZa, 2014a).  

 

In het nieuwe stelsel zijn de NHC en NIC vanaf 2018 volledig aan de productiegebonden bekostiging 

gekoppeld. De NHC en NIC zijn vaste tarieven (per cliënt per dag) voor kapitaallasten en inventaris. De 

kapitaallasten en inventaris zijn in het nieuwe systeem aan de bezetting van de instelling gekoppeld. De 

zorgorganisaties worden daarom zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het vastgoed, aangezien 

zij zonder zorgproductie ook geen vergoedingen ontvangen (Ministerie van VWS, 2011); (NZa, 2014a). 

 

Het wijzigen van bekostigingssystematiek kan worden samengevat als dat voorheen de vergoeding 

afhankelijk was van de aanwezigheid van een bed en nu afhankelijk is van de aanwezigheid van de cliënt 

(zie Figuur 18). 

 

 

Figuur  18   Van de  oude  naar  d e  n i euwe beko s t i g i ngs sy s t emat i ek  

 

De verantwoordelijkheid voor de bezetting van het vastgoed is door de wijziging van de 

bekostigingssystematiek nu verschoven van de overheid naar de zorgorganisatie. Het ‘makelen’ zit alleen 

niet per definitie in de kerntaak van de zorgorganisatie. De bijkomende verantwoordelijkheid wordt voor 

de zorgorganisatie problematisch wanneer zij hier geen aanvullende maatregelen voor treffen. 

 

Overgangsregeling 

Om de overgang van volledige nacalculatie naar productieafhankelijke financiering te borgen, heeft de 

overheid een overgangsregeling opgesteld (zie Tabel 5). De overgangsregeling houdt in dat de NHC in de 

periode van 2012 tot met 2017 geleidelijk wordt ingevoerd en de nacalculatie stapsgewijs wordt 

afgebouwd. Voor de NIC gelden dezelfde percentages als bij NHC, alleen is de NIC later ingevoerd (NZa, 
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2014a). Naarmate de jaren vorderen wordt de impact van de nieuwe bekostigingssystematiek steeds 

meer merkbaar, met name in 2015 en 2016 waar de stapgrootte het dubbele is van de jaren ervoor.  

 

 

Tabe l  5   Stap sgewi j ze  ove rgang sr ege l i ng  NHC  en  NIC  

  B ron:  (NZa,  2014a)  

 

Consequenties van NHC en NIC voor verzorgingshuizen 

Financiële risico’s 

De invoering van de NHC en de NIC heeft tot gevolg dat zorgorganisaties verantwoordelijk worden voor 

de exploitatie van het vastgoed. Bij een bezetting lager dan 97% worden inkomsten voor de exploitatie 

misgelopen, waardoor de bekostiging van het vastgoed en de inventaris in gevaar komt. De vergoeding 

voor kapitaallasten en inventaris is in dat geval ontoereikend om de werkelijke kosten te dekken (NZa, 

2012). Tijdens de eerdere jaren van de het invoeringstraject is dit effect minder zichtbaar, maar vanaf 

2018 wordt volledig productiegebonden bekostigd. Dit exploitatierisico valt hoger uit bij de 

zorgorganisaties met veel verzorgingshuizen in de vastgoedportefeuille, omdat daar de bezetting in korte 

tijd afneemt, als gevolg van de Extramuralisering. 

 

Ten gevolge van de nieuwe bekostigingssystematiek en de leegloop bij verzorgingshuizen moeten de 

zorgorganisaties een zogenaamde impairmentprocedure uitvoeren, oftewel de waarde van het vastgoed 

eenmalig afwaarderen. Ten eerste is met de NHC-financiering de afschrijvingstermijn verkort, waardoor 

een extra afschrijving op de waarde van het vastgoed nodig is. Ten tweede moet door de leegloop bij 

verzorgingshuizen de waarde van het verzorgingshuisvastgoed meer op de in de toekomst verwachte 

exploitatieresultaten worden berekend. Hierdoor is voornamelijk bij verzorgingshuizen een afwaardering 

van de boekwaarde noodzakelijk, omdat daar de exploitatieresultaten in korte tijd afnemen. In 2012 

bedraagt de afwaardering bij de zorgorganisaties €180,2 mln., wat circa 1,6% van de boekwaarde van 

het totale zorgvastgoed is. Bij zorgorganisaties met vastgoed gericht op de lichtere intramurale zorg, 

zoals verzorgingshuizen, is het impairmentpercentage zelfs 2,5% (Actiz, 2013a). Tevens heeft het 

afboeken van het vastgoed als negatief gevolg dat het eigen vermogen daarmee afneemt, waarmee de 

kredietwaardigheid in gevaar komt en er een grote verschuiving in het risicoprofiel kan plaatsvinden. 

 

02.04 Resumé 

De ontwikkelingen in de langdurige zorg hebben grote gevolgen voor de zorgorganisaties actief in de 

Ouderenzorg. Door wijzigende wet- en regelgeving hebben zij te maken met een afname van het aantal 

cliënten die intramurale zorg ontvangen. De Extramuralisering beperkt namelijk de toegang tot het 

verblijf in een instelling voor cliënten met een lichte zorgzwaarte (ZZP 1 t/m 3 + 25% van ZZP 4), 

waardoor de instroom van nieuwe cliënten stopt. Het verzorgingshuisvastgoed ondervindt hier de 

grootste gevolgen van, aangezien de desbetreffende cliënten daar hun zorg ontvangen. Aan de andere 

kant is er ook een snelle uitstroom van cliënten die overlijden of van cliënten die een hogere zorgzwaarte 

behoefte krijgen. In de praktijk wil dit zeggen dat de verzorgingshuizen op korte termijn leeg komen te 

staan.  
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De leegstand van een verzorgingshuis samen met de wijziging in de vergoeding van kapitaallasten en 

inventaris resulteert voor de zorgorganisaties in een aantal maatschappelijke problemen en financiële 

risico’s. 

 

De zorgorganisaties moeten reageren op deze ontwikkelingen in de langdurige zorg, te beginnen bij het 

zoeken naar transformatiestrategieën voor leegstaande verzorgingshuizen.  
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03  STRATEGIEËN VOOR LEEGSTAANDE 

VERZORGINGSHUIZEN 

In dit hoofdstuk worden de transformatiestrategieën voor leegstaande verzorgingshuizen besproken. Te 

beginnen met de paragraaf ‘mogelijke strategieën’, waarin alle strategieën met betrekking tot een 

nieuwe bestemming voor het leegstaand vastgoed inzichtelijk zijn gemaakt. Tevens wordt in deze 

paragraaf de strategieën bepaald, welke in dit onderzoek verder worden uitgewerkt. In de 

daaropvolgende paragrafen worden de gekozen strategieën nader toegelicht en daarbij wordt onder 

andere op de contextuele factoren ingegaan. Met dit hoofdstuk worden de tweede, derde en vierde 

deelvraag beantwoord. In de eerste paragraaf wordt de tweede deelvraag beantwoord: “Welke 

strategieën voor alternatieve bestemmingen van verzorgingshuizen sluiten aan bij de taken van een 

zorgorganisatie en dienen nader te worden onderzocht?”. In de tweede, derde en vierde paragraaf wordt 

de derde deelvraag beantwoord: “Welke contextuele factoren hebben invloed op de keuze voor een 

specifieke transformatiestrategie?”. De vierde deelvraag wordt in de vijfde paragraaf beantwoord: “Met 

welke methode kan de waarde van het vastgoed na een transformatie worden bepaald?”. 

 

03.01 Mogelijke strategieën 

De ontwikkelingen in de langdurige zorg gaan resulteren in een overcapaciteit van verzorgingshuizen. De 

verwachte leegstand brengt voor zorgorganisaties een aantal maatschappelijke problemen en financiële 

risico’s met zich mee. Verschillende partijen (zie Tabel 6) adviseren zorgorganisaties om zich voor te 

bereiden op de komende wijzigingen. Zij moeten gaan nadenken over de toekomst van het vastgoed.  

 

 

Tabe l  6   Moge l i j ke  s t r a teg ieën  voor  een  a l t e r na t i e ve  bes temm ing  van  een  ve r zo rg ing shu i s  

 

De Tabel 6 laat de mogelijke strategieën voor een alternatieve bestemming van een leegstaand 

verzorgingshuis zien en geeft daarnaast middels ‘x’ aan welke van de mogelijke strategieën door een 

bepaalde partij worden aangedragen. De zes strategieën zijn te herleiden tot ruwweg vier ‘hoofd’ 

strategieën, te weten: 

1 Verzwaren; 

2 Verhuren; 

3 Afstoten; 

4 Tijdelijk. 

 

In dit onderzoek worden daarentegen niet alle strategieën verder uitgewerkt. De afbakening is op de 

volgende uitgangspunten gebaseerd.  

– De kerntaak van de zorgorganisatie (het verlenen van zorg) moet in de strategie terugkomen; 

– Het vastgoed dient in eigendom van de zorgorganisatie te zijn; 

– De focus dient op de lange termijn zijn gericht. 

In de komende vier alinea’s wordt hier nader op in gegaan. 
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Verzwaren 

De strategie tot het verzwaren van het zorgaanbod in een verzorgingshuis omvat het omzetten van de 

huidige verblijfsvoorzieningen in een verzorgingshuis naar verblijfsvoorzieningen bestemd voor cliënten 

met een hogere zorgzwaarte indicatie (ZZP VV 05 of hoger). Het vastgoed voor deze doelgroep wordt 

ook wel een verpleeghuis genoemd. Aangezien het ‘verzwaren’ aan alle gestelde criteria voldoet, wordt 

de strategie in het onderzoek opgenomen.  

 

Verhuren 

Het verhuren van verblijfseenheden uit een voormalig verzorgingshuis is in twee strategieën onder te 

verdelen, zie Tabel 6. De eerste strategie is het verhuren van wooneenheden aan ouderen met (of 

zonder) een lichte zorgvraag. Hierbij blijft in beperkte mate het aanbod van zorg aanwezig (zorg op 

afstand of zorg op afroep). De tweede strategie is het verhuren van verblijfseenheden aan een andere 

doelgroep (bv. studenten, arbeidsmigranten, e.d.), waarbij de het verlenen van zorg niet meer aanwezig 

is. De kerntaak van een zorgorganisatie is het verlenen van zorg. Wanneer deze taak bij een strategie 

komt te vervallen, dan is de strategie niet relevant voor een zorgorganisatie. Om deze reden wordt in het 

onderzoek alleen de eerste strategie opgenomen en komt de tweede strategie te vervallen.  

 

Afstoten 

Bij het afstoten van het verzorgingshuis is de eigendomsverhouding van het vastgoed van belang. 

Wanneer het vastgoed wordt gehuurd, dan is het opzeggen van de huurovereenkomst de toe te passen 

strategie. Op het moment dat het verzorgingshuis in het bezit is van de zorgorganisatie, dan kunnen zij 

kiezen voor de verkoop van het vastgoed. Ook kan het vastgoed eerst worden gesloopt, waarna de grond 

wordt verkocht. De uitgangssituatie van dit onderzoek is dat het verzorgingshuis in eigendom is van de 

zorgorganisatie. Om die reden wordt alleen de strategie van verkoop in het onderzoek opgenomen. 

 

Tijdelijk 

De tijdelijke oplossing, het herverdelen van bewoners uit meerdere locaties naar één locatie, is op korte 

termijn in sommige gevallen noodzakelijk. Echter, de strategie geeft slechts een oplossing voor één 

object. De overige objecten, die vanwege de herverdeling leeg komen te staan, hebben nog geen 

alternatieve bestemming. Verder richt de strategie zich op de oorspronkelijke doelgroep, welke op 

termijn stopt te bestaan. Vanwege de korte termijn focus wordt de strategie niet in dit onderzoek 

opgenomen. 

 

Van de zes strategieën blijven drie strategieën over welke in dit onderzoek verder worden uitgewerkt. Dit 

zijn: 

1 Verzwaren naar een hoger zorgzwaarte aanbod; 

2 Verhuren van wooneenheden met zorg; 

3 Afstoten in de vorm van verkoop. 

 

Het uitvoeren van deze strategieën is, veelal door een gebrek aan kennis, voor zorgorganisaties niet 

altijd even eenvoudig. Uit onderzoek van Panteia (2014) blijkt dat er bij het vastgoedmanagementteam 

van de zorgorganisaties onduidelijkheid, onbekendheid en onzekerheid bestaat over enkele contextuele 

factoren, te weten het toekomstig overheidsbeleid, de nieuwe rolverdeling, de wet- en regelgeving, de 

toekomstige vraag en het bijpassende aanbod, het afstemmen van ontvangsten en uitgaven en het 

verkrijgen van de benodigde financiering. Deze contextuele factoren bemoeilijken het realiseren van een 

sluitende business case (Panteia, 2014).  

 

Om de het vastgoedmanagementteam van de zorgorganisaties te ondersteunen in deze situatie wordt in 

de volgende paragrafen (03.02 t/m 03.04) per transformatiestrategie op deze zaken ingegaan. In 
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paragraaf 03.05 is de Netto Contante Waarde (NCW) methode als waardebepalingsmethode beschreven. 

De NCW geeft inzicht voor een specifieke transformatiestrategie of deze binnen de gestelde 

uitgangspunten rendabel is, oftewel een positieve business case heeft. Vervolgens is het ook mogelijk 

verschillende transformatiestrategieën met elkaar vergelijken. 

 

03.02 [1] Verzwaren naar een hoger zorgzwaarte aanbod 

De eerste strategie ‘het verzwaren naar een hoger zorgzwaarte aanbod’ omvat het omzetten van de 

verblijfvoorzieningen in het (voormalig) verzorgingshuis naar verblijfeenheden bestemd voor cliënten 

met zware zorgvraag (zie Figuur 19). Kortom, het (voormalig) verzorgingshuis wordt naar een 

verpleeghuis omgezet. 

 

 

Figuur  19   Het  ver zwaren  van  he t  zo rgaanbod  naar  een  hoge re  zo rg zwaar t e  

 

Omschrijving strategie 

Voor een zorgorganisatie is het aantrekkelijk om het vastgoed door te exploiteren als intramuraal 

vastgoed. Ten eerste kan de zorgorganisatie haar kerntaak blijven uitvoeren, ‘het leveren van zorg’. Ten 

tweede wordt de bekostiging uit de AWBZ (per 1 januari 2015 uit de Wlz) voor de geleverde zorg aan 

deze specifieke doelgroep nog steeds gewaarborgd (Companen, 2013). Dit is vanwege de 

Extramuralisering op het moment niet meer mogelijk voor de mensen met een lichte zorgvraag. 

 

Het verpleeghuis biedt onderdak aan mensen met een zware zorgvraag. Deze zware zorgvraag bestaat 

uit de zorg voor cliënten met een zorgzwaarte indicatie van 5 t/m 10 en is onder te verdelen in 

langdurend en kortdurend verblijf in een zorginstelling. De cliënten met een zorgzwaarte indicatie van 5 

t/m 8 hebben het recht op een langdurend verblijf in een zorginstelling. Dit betekent dat de cliënten zijn 

geïndiceerd voor een zorgbehoefte die langer dan 1 jaar duurt. De cliënten met een zorgzwaarte indicatie 

van 9b of 10 hebben recht op een kortdurend verblijf in een zorginstelling. Deze cliënten zijn geïndiceerd 

voor een zorgbehoefte die tot maximaal 1 jaar duurt (NZa, 2013). Een nadere toelichting van de 

langdurend verblijf, kortdurend verblijf en zorgzwaartepakketten is te vinden in bijlage 03. 

 

Voor de cliënten met een zorgzwaarte indicatie van 5 t/m 10 is in Tabel 7 weergegeven hoeveel cliënten 

op 1 juli 2014 een geldige indicatie voor intramurale AWBZ-zorg hadden. Uit de tabel is af te leiden dat 

naarmate de hoogte van de indicaties toeneemt, het aantal cliënten afneemt. Een van de redenen 

waarom zorgzwaarte indicaties 9b en 10 een dusdanig laag aandeel van het totaal hebben, is dat het 

natuurlijk verloop (vanwege genezing en overlijden) bij deze indicaties korter is. De zorgzwaarte 

indicaties 5 en 6 vertegenwoordigen het grootste aandeel van het totaal. Voor deze cliënten is dan ook 

het meeste huisvestingsaanbod benodigd. 
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Tabe l  7   Aan ta l  c l i ën ten  me t  een  g e ld ige  i nd i c at i e  voo r  ‘ zware ’  i n t ramura l e  AWBZ - zo rg  i n  de  

se c t o r  V&V op  1  j u l i  2014 pe r  ZZP   

Bron:  (C IZ ,  2014)  

 

Contextuele factoren 

De strategie om het voormalig verzorgingshuis te transformeren naar een verpleeghuis biedt kansen als 

het gaat om continuering van het primaire proces (‘zorgverlening’) en om de financiële zekerheid in de 

zorgexploitatie. Het is om deze redenen een uitgelezen kans voor het leegstaand verzorgingshuis 

vastgoed, zij het niet dat eerst onduidelijkheden, onbekendheden en onzekerheden voor enkele 

contextuele factoren moeten worden weggenomen. Daarom wordt per betrokken partij de contextuele 

factoren aangegeven, die vervolgens als aandachtpunten aan de zorgorganisatie kunnen worden 

teruggekoppeld. De aandachtspunten zijn in cursief blauwe tekst aangegeven en worden als dusdanige 

omschrijving in het financieel afwegingsmodel opgenomen. De zorgorganisatie dient op de 

aandachtspunten bedacht te zijn, wanneer het aandachtspunt op de gekozen strategie betrekking heeft.  

 

Zorgkantoor 

Het zorgkantoor9 bepaalt het gewenste zorgaanbod in een regio door het aanbod op de vraag af te 

stemmen. Daarnaast heeft het zorgkantoor de verantwoording over het contracteren van de zorg bij de 

zorgaanbieders. Bij het contracteren van de zorg maakt het zorgkantoor in overleg met de 

zorgaanbieders afspraken over de type zorg en de omvang van de zorg die zijn kunnen aanbieden (CIZ, 

z.d.); (Transitiebureau, 2011).  

 

Een randvoorwaarde is daarom dat het zorgkantoor het verlenen van zware zorg moet goedkeuren. 

Hierbij zijn een tweetal criteria van belang om voor de contratering in aanmerking te komen.  

Ten eerste dienen de woon- en zorgfaciliteiten geschikt te zijn voor het leveren van zware zorg 

(Companen, 2013). Om het vastgoed aan deze voorwaarde te laten voldoen is een bouwkundige ingreep, 

aan het voormalig verzorgingshuis, hoogst waarschijnlijk benodigd. Daarnaast dient bij het verlenen van 

het zware zorgaanbod voldoende geschoold personeel beschikbaar te zijn. Dit kan betekenen dat het 

huidige personeel bijscholingscursussen moet volgen. 

Ten tweede dient er voldoende vraag naar verblijfsvoorziening (zorgproductie) te bestaan, voor het 

verlenen van zware zorg (Companen, 2013). In Nederland is het aantal verblijfsvoorzieningen in het 

verpleeghuis in de periode tussen 1980 en 2010 van 46 duizend naar 74 duizend gestegen (Tweede 

kamer, 2012), wat duidt op een toenemende vraag. Bovendien blijkt uit de prognose van ABF Research 

(2014) dat de intramurale zorgvraag voor de hogere zorgzwaarte indicaties tot 2040 met circa 95 

duizend verblijfsplaatsen verder toeneemt. Kortom, de vraag naar het aantal verblijfsvoorzieningen in 

het verpleeghuis blijft de komende jaren stijgen. De specifieke toename dient per regio te worden 

bekeken. Het rijst daarentegen de vraag of het aanbod als gevolg dit strategisch vastgoedmanagement 

                                                 

9 He t  zo rgkantoor  i s  v er an twoorde l i j k  voor  d e  u i tv oe r ing  van  d e  AWBZ - zo rg  i n  een  bepaa ld e  reg i o .  Het  

z i e t  t oe  op  een  j u i s t e  bes t ed ing  van  de  AWBZ -ge lden.  P e r  r eg io  i s  één  zo rgver zeke raar  aangewezen a l s  

zo rgkan toor .  Neder l and  kent  32  AWBZ - reg io ’ s  en  zo rgkan to r en  (C IZ ,  z .d . ) ;  ( Tr ans i t i ebureau,  2011) .  
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de toename in de vraag gaat ontstijgen. De strategieën zijn op het moment in de zorgsector algemeen 

gedachtegoed en het is daarom hoogst waarschijnlijk dat iedere zorgorganisatie, die met dezelfde 

problematiek te maken heeft, deze strategie gaat afwegen. 

 

Gesteld kan worden dat de uitvoerbaarheid van de strategie vrijwel volkomen afhankelijk is van de 

medewerking van het zorgkantoor, waardoor de criteria van het zorgkantoor als belemmerend kunnen 

worden ervaren. Nederland kent 32 zorgkantoren, die elk voor een bepaalde regio verantwoordelijk zijn 

(CIZ, z.d.); (Transitiebureau, 2011). Zo verschilt ook het zorginkoopbeleid per regio en is te stellen dat 

bij deze strategie de lokale omstandigheden een grote invloed hebben. 

 

Rijksoverheid 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is sinds eind jaren negentig de langdurige 

zorg10 aan het hervormen en deze hervormingen zijn voorlopig nog niet afgelopen. Zo volgen nu en in de 

komende jaren nog een aantal ingrijpende wijzigingen. In hoofdstuk 02 is al uitvoerig op deze 

ontwikkelingen in de langdurige zorg ingegaan. Onderstaande aandachtspunten omvatten voor de 

strategie ‘verzwaren naar een hoger zorgzwaarte aanbod’ de hoofd-ontwikkelingen uit dat hoofdstuk en 

worden daarom kort herhaald. 

 

De hervorming van de langdurige zorg betekent onder andere een transitie van de AWBZ. Per 1 januari 

2015 verdwijnt de huidige AWBZ en worden de ‘functies’ uit deze wet ondergebracht in, de nieuwe Wet 

langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de 

Zorgverzekeringswet (Zvw). Overheidstaken worden naar de gemeenten en de zorgverzekeraars 

gedecentraliseerd. Hierdoor ontstaat een nieuwe rolverdeling, waarbij de regie meer op lokaal niveau 

komt te liggen. De nieuwe rolverdeling kan tijdens de transitiefase voor onduidelijkheden in zowel de 

uitvoering van de wetgeving als de exacte taakverdeling zorgen. 

 

Verder heeft het Ministerie van VWS (2011) in de programmabrief langdurige zorg de intentie 

uitgesproken om op termijn het Scheiden van Wonen en Zorg / Extramuralisering ook voor de hogere 

zorgzwaarte indicaties door te voeren, zoals in hoofdstuk 02 ook is aangegeven. Dit betekent dat over 

een onbepaalde tijd de kans bestaat dat ook bij de zorgexploitatie van deze groep de financiële zekerheid 

komt te vervallen. Deze onzekerheid maakt de keuze voor de relatief risicovolle transformatie een stuk 

kleiner. Echter, Bureau Ouderenzorg (2014) en Rivas Zorggroep (2014) veronderstellen dat de intentie, 

uitgesproken door het ministerie van VWS, alleen van toepassing kan zijn op de zorgzwaarte indicaties 

met een somatische grondslag (ZZP VV 6, 8, 9b en 10). Het toezicht dat benodigd is voor mensen met 

een psychogeriatrische beperking (ZZP VV 5 en 7) is dusdanig groot dat zij niet in staat zijn om 

zelfstandig te kunnen wonen (Bureau Ouderenzorg, 2014); (Rivas Zorggroep, 2014).  

 

Daarnaast zijn de kapitaallastenvergoeding (NHC) en inventarisvergoeding (NIC) vanaf 2018, net als het 

integraal pakket aan zorg (ZZP), volledig aan de productiegebonden bekostiging gekoppeld (zoals in 

hoofdstuk 02 ook is aangegeven). Dit betekent dat de vergoeding aan de bezetting van het verpleeghuis 

is gekoppeld. De zorgorganisaties worden daarom zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het 

vastgoed, aangezien zij zonder productie ook geen vergoedingen ontvangen. De verantwoordelijkheid 

voor de bezetting van het vastgoed is met de nieuwe bekostigingssystematiek volledig verschoven van 

de overheid naar de zorgorganisatie. Het ‘makelen’ zit alleen niet per definitie in de kerntaak van de 

zorgorganisatie. Deze bijkomende taak wordt voor de zorgorganisatie problematisch wanneer zij hier 

geen maatregelen voor treffen. 

                                                 

10 De  l angdur ige  zo rg  i s  be s temd voo r  mensen  me t  een  hand i c ap ,  chr on i s che  z i ek te  o f  ouderdom  en  wo rd t  

op  b as i s  v an  de  A lg emene Wet  B i j zondere  Z iek t ekos ten  ( AWBZ)  ge f i nanc ie rd .  
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Gemeente 

De gemeente is het bevoegd gezag bij het artikel 2.15 uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (afdeling 

2.6 Energiebesparingen) en kan hiervoor handhavend optreden. In artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer staat dat als een zorginstelling een jaarlijks gas verbruik ≥ 25.000 m3 of een jaarlijks 

elektriciteit verbruik ≥ 50.000 kWh de eigenaar van het vastgoed de wettelijke plicht heeft alle 

energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd11 van vijf jaar of minder toe te passen (InfoMil, 

2015); (Overheid.nl, 2015). 

 

Naast deze wettelijke plicht kan het voor de strategie verzwaren ook om een andere reden interessant 

zijn om energiebesparende maatregelen te treffen. Uit onderzoek van Energiesprong en Finance Ideas 

blijkt dat bij zorginstellingen de kosten voor de energie (gas en elektra), welke bestemd zijn voor de 

wooncomponent van een cliënt, niet volledig gedekt met het budget uit de ZZP-vergoeding 

(Energiesprong, 2014). De zorgorganisatie betaald per cliënt gemiddeld €156,- per maand voor 

energiekosten, terwijl per cliënt gemiddeld slechts €100,- per maand aan vergoeding wordt ontvangen 

(Energiesprong, 2014). Op jaarbasis wordt per cliënt gemiddeld €672,- niet door de vergoeding gedekt 

en daarom teveel vanuit de zorgcomponent betaald. Voor een zorgorganisatie is het niet wenselijk dat op 

deze manier geld uit het zorgbudget vloeit en heeft de keuze bij het vastgoed energiebesparende 

maatregelen te treffen. Door het toepassen van energiebesparende maatregelen kan het verbruik 

worden gereduceerd en worden daarmee ook de energiekosten tot een minimum gebracht. Hierdoor kan 

het budget uit de zorgcomponent voor het juiste doel worden besteed. Het is ook mogelijk dat de 

besparingen zo groot zijn dat er een overschot op de ZZP-vergoeding ontstaat, waardoor een extra 

budget ter aanvulling op het zorgbudget overblijft. 

 

Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector 

Zorgorganisaties kunnen voor de financiering van bouwprojecten bij het Waarborgfonds voor de 

Zorgsector (WFZ) borgstellingen aanvragen op nieuwe of bestaande leningen. Het WFZ kan tegen 

gunstige voorwaarden zorginstellingen voorzien in financiële garanties (WFZ, 2014b). Voor het 

transformeren van het verzorgingshuis naar een verpleeghuis kan de zorgorganisatie bij het WFZ 

borgstelling aanvragen. Het is daarom van belang om tijdig het WFZ te informeren over de mogelijkheid 

op financiële garanties bij de transformatieplannen. 

 

Strategie-variaties 

De strategie [1], het verzwaren van het zorgaanbod naar een hogere zorgzwaarte, is te abstract om als 

één strategie door te zetten. De strategie kan op basis van verblijfduur worden opgedeeld, te weten 

langdurend verblijf en kortdurend verblijf. Deze opdeling is relevant, omdat per verblijfsduur een ander 

pakket aan woon- en zorgfaciliteiten (o.a. het afwerkingsniveau van de woonruimten, gestoffeerd of 

gemeubileerd) benodigd is.  

 

Daarnaast worden de twee verblijfsduren verder onderverdeeld in de verschillende zorgzwaartepakketten 

(ZZP’s), omdat ook per ZZP een andere samenstelling aan woon- en zorgfaciliteiten benodigd is. Voor 

langdurend verblijf zijn dit de zorgzwaartepakketten VV 5 (PG), VV 6 (SOM), VV 7 (PG) en VV 8 (SOM). 

Bij kortdurend verblijf zijn dit VV 9b (SOM) en VV 10 (SOM). 

 

                                                 

11 De  t e rugverd ient i j d  i s  d e  t i j d  t us sen  het  momen t  van  de  (meer) i nves t er i ng  van  een  maat rege l  en  het  

momen t  waarop  d e  j aar l i j k se  opb rengs ten  van  de  maa t rege l  t en  gevo lg e  van  d e  me t  de  maa t r ege l  

samenhangende bespa r i ngen  ge l i j k  z i j n  aan  d e  (mee r) inves te r i ng .  



03 Strategieën voor leegstaande verzorgingshuizen 

 

47 

 

Deze opdelingen zijn van belang omdat vanuit het zorgkantoor een criterium wordt gesteld dat de woon- 

en zorgfaciliteiten geschikt moeten zijn voor het verlenen van de zware zorg. Het College bouw 

zorginstelling (Bouwcollege) bracht hier tot 2010 de minimum prestatie-eisen voor uit, want met ingang 

van 1 januari 2010 heeft het Bouwcollege zijn wettelijke taken verloren (Bouwcollege, 2014). Op dit 

moment is alleen het Bouwbesluit 2012 van kracht en gelden er naast het Bouwbesluit 2012 daarom 

geen aanvullende prestatie-eisen meer. Wel kunnen de oorspronkelijke prestatie-eisen van het 

Bouwcollege als richtlijn dienen bij een transformatie naar een verpleeghuis.  

 

In dit onderzoek worden naast de eisen vanuit het Bouwbesluit 2012, daarom ook de prestatie-eisen van 

het Bouwcollege als richtlijn opgenomen. Een belangrijke richtlijn die hieruit voortkomt is de aanduiding 

van woonruimten in een bepaalde verblijfsvorm. Het Bouwcollege maakt onderscheid in afdelingsverblijf 

(±10 cliënten in een woongebied), groepsverblijf (±6 cliënten in een woongebied) en individueel verblijf 

(1 cliënt) (Bouwcollege, 2007). Verder stelt het Bouwcollege dat een zorgorganisatie, bij de (ver)bouw 

van een nieuwe zorginstelling, kan kiezen voor het realiseren van wooneenheden met een groter 

oppervlak (bv. 50 m2) dan minimaal staat omschreven (bv. 20 m2), bijvoorbeeld omwille van de 

flexibiliteit en toekomstbestendigheid van de huisvesting (Bouwcollege, 2007). Dit is vanuit het 

perspectief dat op termijn het Scheiden van Wonen en Zorg / Extramuralisering ook voor de hogere 

zorgzwaarte indicaties door wordt gevoerd een kans om de transformatie minder risicovol te maken. 

 

De bovengenoemde variaties voor doelgroep en vastgoed kenmerken zijn op basis van hoofdthema’s 

onderverdeeld en in een stroomdiagram ondergebracht (zie Figuur 20). Dit is een schematische 

weergave van de mogelijke strategie-varianten voor het keuzeproces bij de strategie verzwaren.  

 

 

Figuur  20   Schemat i s che  voo rs t e l l i ng  van  d e  moge l i j ke  s t r a teg ie - va r i an ten  voo r  he t  keuzep ro ces  b i j  

de  s t r a t eg i e  ve rzwaren  
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03.03 [2] Verhuren van wooneenheden met zorg 

De tweede strategie betreft het verhuren van wooneenheden met de mogelijkheid op (thuis)zorg in het 

(voormalig) verzorgingshuis aan ouderen met (of zonder) een lichte zorgvraag (zie Figuur 21).  

 

 

Figuur  21   Het  verhu ren  van  wooneenheden  me t  zo rg  i n  he t  ( voorma l i g )  v er zo rg i ngshu i s  

 

Omschrijving strategie 

De strategie is ontstaan als gevolg van het langer zelfstandig blijven wonen (zie paragraaf 02.01) en 

wordt versterkt door het zogenoemde Scheiden van Wonen en Zorg / Extramuralisering (zie paragraaf 

02.03.01). De Extramuralisering van cliënten met een lichte zorgvraag resulteert de komende vijf jaar in 

het langer zelfstandig blijven wonen voor jaarlijks gemiddeld tienduizend ouderen (RLI, 2014). Voor de 

betreffende cliënten moet de wooncomponent (het wonen) extramuraal worden gezocht. Dit kan in de 

eigen woning of in een geclusterde woonvorm, waarbij de zorg op afstand of op afroep (extramurale zorg 

/ thuiszorg) is georganiseerd. Een dergelijke geclusterde woonvorm kan ook in een verzorgingshuis 

worden gerealiseerd. De cliënt betaalt net als anders huur voor de wooncomponent en ontvangt zorg op 

afstand of op afroep tegen betaling van een eigen bijdrage. Met andere woorden, het verhuren van 

wooneenheden met (thuis)zorg in het voormalig verzorgingshuis. 

 

Ondanks dat ouderen minder in een zorginstelling mogen en willen wonen (zie Figuur 11), blijkt uit 

onderzoek van USP Marketing Consultancy (2014) dat bij een grote groep ouderen de interesse voor het 

wonen in het verzorgingshuis blijft bestaan. In het onderzoek zijn 800 respondenten boven de 60 jaar 

ondervraagd. Bij de vraag of zij behoefte hebben aan een zelfstandige woning (studio / appartement) 

van tussen de 30 – 50 m² in het voormalig verzorgingshuis plus optionele voorzieningen (zorg, service 

en activiteiten) is zeer positief gereageerd. Van de ouderen reageerde 33% positief en bij een eventuele 

zorgbehoefte in de toekomst stijgt dit percentage tot 52% (USP Marketing Consultancy, 2014). De vraag 

naar wooneenheden in een ‘verzorgingshuisprincipe’ blijft daarom aanwezig, zelfs voor ouderen zonder 

een lichte zorgvraag.  

 

Verder is uit praktijkervaring van de Rivas Zorggroep gebleken dat voor ouderen die het tijdelijk thuis 

eigenlijk niet meer redden het aanbieden van (kleine) appartementen met de mogelijkheid op zorg en 

diensten (zogenaamde zorgpensions) een zeer gewenst aanbod is. De appartementen worden 

gemeubileerd aangeboden en er wordt voor minimaal 1 week tot maximaal 3 maanden een vast 

dagtarief betaald (Rivas Zorggroep, 2014). Het is voor toekomstige bewoners daarom laagdrempelig om 

een dergelijke woning uit te proberen. Wanneer de woning bevalt is altijd de mogelijkheid om door te 

stromen naar een meer ‘vaste’ woning voor structureel verblijf. Hierbij is de keuze vrij of het een groter 

appartement betreft of een appartement van gelijke omvang.  
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Kortom, voor zorgorganisaties is het interessant om voor ouderen met of zonder een lichte zorgvraag 

(structureel of tijdelijk) woonaanbod in het verzorgingshuis te creëren. Aangezien voor deze doelgroepen 

de komende jaren de vraag naar huisvesting gaat toenemen. 

De doelgroepen kunnen worden gecategoriseerd als (Rivas Zorggroep, 2014): 

– Ouderen die voorheen de indicatie ZZP VV 1 - ZZP VV 4 hadden 

– Ouderen met een thuiszorg indicatie 

– Ouderen met behoefte aan structuur, ontmoeting, beschut en veilig wonen. 

– Ouderen die het tijdelijk thuis eigenlijk niet meer redden 

 

In de markt worden deze doelgroepen vaak gegeneraliseerd als mensen met behoefte aan ‘Verzorgd 

wonen’ of mensen met behoefte aan ‘Wonen met diensten’. 

 

 

 

Uit onderzoek van ABF Research (2013) blijkt dat voor deze doelgroepen een tekort aan geschikte 

woningen op de markt aanwezig is. In 2012 is voor verzorgd wonen een tekort van 40.000 woningen 

vastgesteld en bij wonen met diensten een tekort van 46.000 woningen. Het tekort ligt ten opzichte van 

de totale voorraad bij beide op circa 30% (ABF Research, 2013). 

 

De ontwikkeling van de vraag naar zelfstandig wonen met zorg (verzorgd wonen) voor ouderen is door 

Companen (2014) voor de periode van 2013-2023 per regio bepaald, zie Figuur 22. Echter, in dit 

onderzoek wordt verder niet ingegaan op de exacte vraag naar wonen met zorg. Voor dit onderzoek is 

een constatering van een tekort aan geschikte woningen afdoende. Door het constateren van een tekort 

wordt deels de relevantie van de strategie versterkt. 

  

Figuur  22   Toename ver zo rgd  wonen,  o f tewe l  wonen me t  zo rg  

  B ron:  (Companen,  2014)  



QuickScan Verzorgingshuis 

 

50 

 

Contextuele factoren 

De strategie van het verhuren van wooneenheden in het verzorgingshuis biedt kansen voor de 

zorgorganisaties. Ten eerste kan de zorgorganisatie vanwege de toenemende vraag naar het wonen met 

(thuis)zorg bij deze strategie haar kerntaak blijven uitvoeren. Ten tweede wordt met de nieuwe invulling 

de leegstand van het verzorgingshuis tegen gegaan, waardoor het financiële risico van het vastgoed 

afneemt. De strategie biedt kansen voor zorgorganisaties, mits eerst alle onduidelijkheden, 

onbekendheden en onzekerheden voor enkele contextuele factoren zijn weggenomen. Daarom wordt per 

betrokken partij de contextuele factoren aangegeven, die vervolgens als aandachtpunten aan de 

zorgorganisatie kunnen worden teruggekoppeld. De aandachtspunten zijn in cursief blauwe tekst 

aangegeven en worden als dusdanige omschrijving in het financieel afwegingsmodel opgenomen. De 

zorgorganisatie dient op de aandachtspunten bedacht te zijn, wanneer het aandachtspunt op de gekozen 

strategie betrekking heeft.  

 

Zorgorganisatie 

Zorgorganisaties moeten vooral niet lichtzinnig denken over het verhuren van woonruimten in voormalig 

zorgvastgoed. Het verhuren van woonruimten in het voormalig verzorgingshuis betekent voor de 

zorgorganisatie dat zij te maken krijgen met nieuwe (onbekende) wet- en regelgeving en dat zij over de 

visie achter het woonzorgconcept moeten nadenken. 

 

De visie van het woonzorgconcept is voor een groot deel afhankelijk van de toekomstige doelgroep. 

Wanneer de zorgorganisatie daarin een standpunt heeft ingenomen, dienen zij vervolgens de huurprijs 

voor de woonruimten te bepalen. De inkomsten voor de wooncomponent (het wonen) worden bij deze 

strategie rechtstreeks via een huurprijs van bewoners ontvangen. Hoe hoog deze huurprijs is of moet 

zijn is afhankelijk van een aantal uitgangspunten. 

 

Bij het eerste uitgangspunt moet de zorgorganisatie bepalen of woonruimten met (de mogelijkheid op) 

thuiszorg als structureel verblijf of tijdelijk verblijf worden verhuurd. Het structureel verblijf, ofwel ‘huur 

voor onbepaalde tijd’, is bestemd voor de ouderen met de intentie op een lange verblijfsduur in het 

woon-zorg complex. In dat gevel sluit de zorgorganisatie met de bewoner een ‘standaard’ huurcontract 

af. Het tijdelijk verblijf, oftewel ‘huur naar aard van korte duur’ is voor de ouderen die, door wat voor 

reden dan ook, een behoefte hebben aan een tijdelijke opvang in een woon-zorg complex. De 

zorgorganisatie sluit met deze ouderen een tijdelijke verblijfsovereenkomst af. Bij deze overeenkomst 

heeft de bewoner geen recht op huurbescherming (Rivas Zorggroep, 2014); (TH.info, 2011). De keuze 

voor een bepaalde verblijfsduur is daarom mede afhankelijk van voor welke doelgroep de huisvesting is 

bedoeld. 

 

Het tweede uitgangspunt is het kiezen tussen de verhuur van woonruimten in de geliberaliseerde huur of 

in de sociale huur. De geliberaliseerde huurwoningen zijn voor ouderen met hogere inkomens bedoeld. 

Een woning in de geliberaliseerde huur betreft uitsluitend zelfstandige woonruimten waarbij de (kale) 

huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens van €710,68 (prijspeil 2015) ligt. In de geliberaliseerde huur is 

de zorgorganisatie vrij om de hoogte van de huur te bepalen (Rijksoverheid, 2014d). De sociale 

huurwoningen zijn daarentegen de goedkopere huurwoningen, namelijk oplopend tot een maximale 

(kale) huurprijs van €710,68 (prijspeil 2015). Deze woonruimten zijn bedoeld voor mensen met een 

inkomen tot €34.911 (prijspeil 2015) (Rijksoverheid, 2014d). Bij een sociale huurwoning dient de hoogte 

van de huurprijs middels het woningwaarderingsstelsel (WWS) te worden berekend. Het WWS wordt ook 

wel het puntensysteem genoemd. Het puntensysteem bepaalt de maximaal toegestane huurprijs van een 

sociale huurwoning. De punten representeren hierbij de kwaliteit van de woonruimte. Binnen het 

puntensysteem wordt tussen zelfstandige woonruimten en onzelfstandige woonruimten onderscheid 

gemaakt (Rijksoverheid, 2014d).  
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Een zorgorganisatie heeft onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden om op basis van het 

woningwaarderingsstelsel de kosten voor zorgvoorzieningen te kunnen verrekenen in de huurprijs. Bij 

een investering ten behoeve van zorgvoorzieningen kan per 226,90 euro 1 punt extra worden 

opgenomen. Verder geldt voor serviceflats onder bepaalde voorwaarden een opslag van 35% op het 

aantal punten. Een verhoging van de huurprijs is alleen niet altijd wenselijk. De kans bestaat dat de 

zorgorganisatie zich op die wijze uit de markt prijst. De klant bepaalt ten slotte wat hij voor de 

woonruimten kan of wil betalen (Nouws & Sanders, 2014); (KCWZ, 2014d). 

 

Daarbij komt dat de zorgorganisaties bij de verhuur van meer dan 10 zelfstandige woonruimten in de 

sociale huur te maken hebben met de verhuurderheffing, met uitzondering van woonruimten voor hotel-, 

pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die voor korte periode verblijf houden12 

(Overheid.nl, 2014c). De verhuurderheffing is een heffing van 0,381% (prijspeil 2014) over de WOZ-

waarde van de huurwoning die de verhuurder moet betalen bij de Belastingdienst (Rijksoverheid, 

2014d). Punt van aandacht is dat de WOZ-waarde op complex niveau niet geschikt is. Bij het ontbreken 

van een WOZ-waarde per woning dient deze bij de gemeente te worden opgevraagd (KCWZ, 2014c). 

Verder hebben zorgorganisatie de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een vermindering van 

de verhuurderheffing. Bij het verbouwen van een verzorgingshuis naar sociale huurwoningen, kan in het 

kader van ‘maatschappelijk urgente opgaven’ op grond van de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 II 

bepaalde investeringen van de verhuurderheffing worden afgetrokken. De zorgorganisatie kan in de 

periode van 2014 tot 2018 per woning een heffingsvermindering van €10.000,- ontvangen, mits 2,5 keer 

dat bedrag in de woning is geïnvesteerd (KCWZ, 2014c).  

 

Bij het derde uitgangspunt moet de zorgorganisatie een keuze maken of de sociale huurwoningen als 

zelfstandige woonruimten (appartement) of als onzelfstandig woonruimten (kamer) worden verhuurt. 

Een zelfstandige woonruimte wordt gedefinieerd als een ruimte met een eigen afsluitbare toegang. In de 

woonruimte bevinden zich op zijn minst, een eigen woon(slaap)kamer, een eigen toilet met 

waterspoeling, een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een 

kooktoestel (Belastingdienst, 2014). Wanneer niet aan alle voorwaarden is voldaan, dan wordt er 

gesproken over een onzelfstandige woonruimte. Het betekent dat één of meerdere voorzieningen met 

andere bewoners wordt gedeeld (Rijksoverheid, 2014d). Het maken van onderscheid tussen zelfstandig 

en onzelfstandige woonruimten is van belang, omdat er verschillen in wetgeving zijn. Het recht op 

huurtoeslag is alleen bij zelfstandige woonruimten aanwezig. Deze toeslag kan bij ouderen met een laag 

inkomen net het verschil zijn tussen het wel of niet kunnen huren van een woonruimte (Rijksoverheid, 

2014d). Verder wordt bij zelfstandige verhuur de huurprijs op basis van het puntensysteem exclusief de 

servicekosten (gas/water/elektriciteit) bij de bewoner in rekening gebracht. Echter, in een oud 

verzorgingshuis is de warmte vaak via een gemeenschappelijke installatie verdeeld. De kosten voor 

warmte zijn dus niet individueel meetbaar, terwijl dit per 1 januari 2014 op grond van de Warmtewet een 

verplichting is (MulBV, 2014). Het plaatsen van warmtemeters in de woonruimten kan uitkomst bieden. 

Ook kan een nieuwe warmte-opwekking installatie worden aangelegd, waar de warmte decentraal wordt 

opgewekt. Bij bestaande verzorgingshuizen bestaat de mogelijkheid ontheffing te krijgen op de 

                                                 

12 De ve rhuurderhe f f i ng  i s  v an  to epas s i ng  op  huurwon ingen.  Een  ‘ huurwon i ng ’  word t  d oor  d e  We t  

maat rege l en  won ingmark t  2014 I I  a l s  vo lg t  omsch reven:  “ i n  Neder l and  g e l egen  voo r  verhuu r  b es t emde  

won ing  d i e  i ngevo lg e  a r t i k e l  16  van  de  We t  waarder i ng  onroer ende  zaken  a l s  één  on roer ende  zaak  word t  

aangemerk t  en  waarvan  de  huu rp r i j s  n i e t  hoge r  i s  d an  he t  b ed rag ,  gen oemd i n  a r t i k e l  13 ,  eer s t e  l i d ,  

onderdee l  a ,  van  d e  We t  op  de  huur to es lag ,  met  u i t zonder i ng  van  een  won i ng  d i e  wo rd t  v erhuurd  i n  he t  

kader  van  he t  ho te l - ,  p ens ion- ,  k amp-  en  vakan t i ebes ted ingsbed r i j f  aan  p er sonen d ie  i n  d i e  won ing  voo r  

een ko r t e  p er i o de  verb l i j f  houden; ”  (Ove rhe id . n l ,  2014c) .  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007119/geldigheidsdatum_24-11-2014#HoofdstukIII_Artikel16
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008659/geldigheidsdatum_24-11-2014#Hoofdstuk2_3_Artikel13
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008659/geldigheidsdatum_24-11-2014#Hoofdstuk2_3_Artikel13
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verplichtingen van de Warmtewet, wanneer er onevenredige kosten moeten worden gemaakt (Panteia, 

2014). Voor (onzelfstandige) kamerverhuur is het recht op huurtoeslag normaliter niet mogelijk, maar de 

Warmtewet is hier ook niet op van toepassing. De huur wordt vaak in een al-in huur berekend. Dit 

betekent dat de huur en servicekosten in één bedrag in rekening wordt gebracht (Rijksoverheid, 2014d). 

 

De zorgorganisatie moet bij het vierde uitgangspunt bepalen hoe ze een woonzorgconcept in de markt 

brengen en contractueel vastleggen. Bij het aanbieden van woonruimten met thuiszorg zijn cliënten vrij 

in de keuze bij welke zorgpartij zij hun zorg afnemen. Een voorbeeld van een woningtype bij een 

dergelijk woonzorgconcept is reguliere seniorenwoning (zonder dienstenarrangement).  

 

Wanneer een zorgorganisatie (als vastgoedeigenaar) voor woon- en zorgvoorzieningen investeringen 

heeft gemaakt, dan kan de desbetreffende zorgorganisatie door het mislopen van de zorgexploitatie 

financieel in de problemen komen (KCWZ, 2014e). In dat geval is het voor een zorgorganisatie mogelijk 

om op het ‘koppelbeding wonen en zorg’ terug te vallen. Het ‘koppelbeding wonen en zorg’ is een 

juridisch aspect in de verhuur van een woonzorgconcept, waarbij het gaat om het contractueel 

vastleggen van een verplichte zorgafname bij een specifieke zorgpartij. Aangezien voor het 

woonzorgconcept de zorgafname verplicht is krijgt het zorgaspect de overhand over het huuraspect en 

daardoor is er geen sprake van een huurovereenkomst. Dit heeft als gevolg dat een bewoner zowel geen 

recht op huurbescherming als op huurtoeslag heeft (KCWZ, 2014e).  

 

Het aanbieden van wonen met (verplichte afname van) zorg kan vrijwel niet zonder het aanbieden van 

een dienstenarrangement (verblijfscomponent). Een dergelijk arrangement is voor de zorgorganisatie het 

onderscheidend vermogen tegenover de naastgelegen sociale huurwoningen van de woningcorporaties 

waar de diensten niet worden aangeboden. De samenstelling van een dienstverleningsarrangement 

bestaat in de meeste gevallen uit: het leveren van maaltijden, linnenverzorging, schoonmaak service, 

dagbesteding, persoonlijke alarmering, activiteiten, e.d. (DrieGasthuizengroep, 2014); (Rivas Zorggroep, 

2014). De zorgorganisatie heeft de keuze om het dienstenarrangement op basis van een facultatieve 

afname of als verplichte afname aan te bieden. Voorbeelden van woningtypen van het woonzorgconcept 

met een facultatief dienstenarrangement zijn aanleunwoningen of (standaard) woonzorgcomplexen.  

 

Bij het wonen met (verplichte afname van) zorg en diensten wordt het contract tussen huurder en 

verhuurder ook wel een pensionovereenkomst genoemd (KCWZ, 2014b). Voorbeelden van woningtypen 

bij een dergelijk woonzorgconcept zijn serviceflats en all-inclusive pensions. De zorgorganisatie heeft 

met een pensionovereenkomst theoretisch gezien ontheffing voor de verhuurderheffing (Wet 

Maatregelen Woningmarkt 2014 II), wat als een kans kan worden geacht. Bij een pensionovereenkomst 

betalen de bewoners naast de huur voor de wooncomponent (het wonen) een apart bedrag voor het 

ontvangen van de verblijfscomponent (de diensten) direct aan de zorgorganisatie. De bewoner betaalt 

voor de zorgcomponent (de zorg) een eigen bijdrage. De vergoeding voor de zorg wordt vervolgens in 

opdracht van het zorgkantoor (de zorgverzekeraar) door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) aan 

de zorgorganisatie betaald (zie Figuur 17van ‘Geldstromen cliënt voor en na het Extramuraliseren’ 

paragraaf 02.03.01).  

 

Woningcorporatie 

Zorgorganisaties moeten bepalen of zij naast het leveren van zorg en diensten zich ook willen toeleggen 

op de verhuur van woonruimten. 

 

Het zelf verhuren van woonruimten in voormalig zorgvastgoed heeft als voordelen dat een 

zorgorganisatie niet afhankelijk is van andere partijen en dat zij zelf de regie hebben over op de 

woningtoewijzing. Daarentegen brengt het verhuren voor een zorgorganisatie extra taken met zich mee. 
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Zij moeten zich verdiepen in de nieuwe (onbekende) wet- en regelgeving en het zorgt voor extra 

administratieve lasten en kosten (Rivas Zorggroep, 2014). Tevens behoort de woningverhuur per 

definitie niet tot de kerntaak van een zorgorganisatie.  

 

Het is daarom ook een optie om de verhuur onder te brengen bij een woningcorporatie of een andere 

gespecialiseerde partij (KCWZ, 2014e). Voor een woningcorporatie is het verhuren van woningen een 

onderdeel van hun kerntaak. Zij hebben hier veel meer ervaring mee en kunnen risico’s van het beheer 

en verhuur bij een zorgorganisatie wegnemen. Bij het uitbesteden van de verhuurderstaken kan een 

zorgorganisatie zich tevens volledig op de zorgverlening richten. Echter, aan het uitbesteden van 

verhuurdertaken zijn ook enkele nadelen verbonden. Tussen de zorgorganisatie en woningcorporatie is 

overleg nodig om bepaalde zaken op elkaar af te stemmen. De zorgorganisatie moet namelijk met de 

woningcorporatie afspraken maken over de benadering van de doelgroep en dienen inspraak te houden 

op de woningtoewijzing. Daarnaast is het voor de klanten niet wenselijk dat zij met een extra partij te 

maken krijgen (DrieGasthuizengroep, 2014); (Rivas Zorggroep, 2014).  

 

Kortom, de zorgorganisatie dient zelf te bepalen welk standpunt zij innemen. Bij de keuze om de 

verhuurderstaken uit te besteden is het aan te raden om op voorhand over de benadering van de 

doelgroep en over de woningtoewijzing duidelijke afspraken te maken. 

 

Gemeente 

In het traject bij het transformeren van een verzorgingshuis naar een woonzorgconcept kan de gemeente 

in kwestie een vertragende rol spelen. Het bestemmingsplan, de parkeernorm, brandveiligheid, 

huisvestingsverordening, huisnummering en energiebesparingen zijn zaken waar de gemeente (als 

bevoegd gezag) handhavend kan optreden. Een goede en tijdige afstemming over de 

transformatieplannen met de gemeente is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat tijdsintensieve 

besluitvormingen worden beperkt (Panteia, 2014). 

 

Het nagaan of het woonzorgconcept past binnen het bestaande bestemmingsplan is een vraagstuk wat in 

samenspraak met de gemeente moet worden aangepakt. Een verzorgingshuis heeft normaliter de 

bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’. Bij het transformeren naar een woonzorgconcept, waar het 

zorgaspect de boventoon voert, blijft de bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’ gehandhaafd. Op het 

moment dat het zorgaspect juist een ondergeschikte rol heeft, dan verandert de bestemming naar 

‘woondoeleinden’ (KCWZ, 2014e). In het laatste geval wijzigt de bestemming van ‘maatschappelijke 

doeleinden’ naar ‘woondoeleinden’, waardoor de nieuwe functie in strijd met het bestaande 

bestemmingsplan zal zijn. Het is in die situatie een taak voor de zorgorganisatie om een 

bestemmingsplanwijziging bij de gemeente aan te vragen (KCWZ, 2014e). Een dergelijke 

bestemmingsplanwijziging gaat overigens met veel tijd, administratieve rompslomp en kosten gemoeid. 

Om dit tot een minimum te beperken is het van belang in samenspraak met de gemeente een oplossing 

te zoeken. De oplossing kan in een gemengde bestemming of een flexibele bestemming worden gezocht 

(Panteia, 2014). 

 

De zorgorganisatie dient bij een transformatie rekening te houden met de parkeernorm die aansluit op 

het nieuwe woonzorgconcept. Iedere gemeente hanteert een andere invulling van de norm en dient 

daarom per situatie te worden bekeken. Over het algemeen kan worden gesteld dat de norm bij de 

hoofdfunctie als gezondheidszorg lager ligt dan bij de hoofdfunctie als wonen (Rivas Zorggroep, 2014). 

De zorgorganisatie dient hier daarom maatregelen voor te treffen. Kortom, de parkeernorm is in het 

transformatieproces geen grote belemmering, maar dient zeker niet over het hoofd te worden gezien. 

Het moeten realiseren van parkeerplaatsen, in de vorm van een parkeergarage of parkeerkelder, kan de 

investeringskosten hoog op laten lopen. 
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Het thema brandveiligheid speelt bij zorgorganisaties een grote rol. Zij dragen namelijk de 

verantwoordelijkheid over de bewoners. Echter, de brandveiligheidsvoorschriften waar een 

zorgorganisatie vanuit het Bouwbesluit 2012 moet voldoen, schieten op bepaalde vlakken tekort. De 

voorschriften zijn afhankelijk van het criterium ‘zelfredzaamheid bewoner’ (BRIS Bouwbesluit, 2014); 

(Nouws & Sanders, 2014). Een ‘zelfredzame bewoner’ wordt geacht zichtzelf bij een brand(-alarmering) 

in veiligheid te brengen. De ‘niet-zelfredzame bewoner’ heeft hulp nodig om zichtzelf bij een brand(-

alarmering) in veiligheid te brengen. Voor niet-zelfredzame bewoners gelden daarom specifieke 

voorschriften met betrekking tot een brandweerlift, brandslaghaspels, brandmeldinstallaties 

(automatische doormelding), compartimentering (woningscheidend 30 min brandwerend), 

ontruimingsinstallatie (BHV en ontruimingsplan) en vluchtrouteaanduiding (Nouws & Sanders, 2014). 

 

Het Bouwbesluit 2012 stelt voor zorggebouwen een bepaald brandveiligheidsniveau, omdat in die situatie 

van niet-zelfredzame bewoners wordt uitgegaan. Dit brandveiligheidsniveau is niet vereist wanneer het 

gaat om woongebouwen met de mogelijkheid op thuiszorg, omdat het dan zelfredzame bewoners betreft. 

Het risico ligt in de situatie waarin zelfredzame ouderen in de woongebouwen in de loop der tijd door 

bepaalde oorzaken niet-zelfredzaam worden. Bij brand(-alarmering) kunnen zij zichzelf vervolgens niet 

meer in veiligheid brengen, met alle gevolgen van dien. Een zorgorganisatie moet daarom bij de 

transformatie naar een woongebouw, met de mogelijkheid op zorg, overwegen om aanvullende 

brandveiligheidsvoorzieningen te treffen om dit brandveiligheidsrisico weg te nemen (Nieman, 2014). 

Uiteindelijk heeft de commandant van de brandweer en het gemeentebestuur het definitief oordeel over 

het in orde zijn van de brandveiligheidsvoorzieningen (Nouws & Sanders, 2014). 

 

In Nederland zijn er een aantal gemeenten waar een huisvestingsverordening van toepassing is. Bij deze 

gemeenten heeft de nieuwe bewoner een huisvestingsvergunning nodig. Dit is een vergunning om in een 

sociale huurwoning te mogen wonen. De gemeente wil op die manier controleren of de sociale 

huurwoning ook daadwerkelijk wordt verhuur aan mensen met een laag inkomen (Rijksoverheid, 2014d). 

 

De zorgorganisatie moet voor haar toekomstige bewoners nagaan of een huisvestingsvergunning 

verplicht is. Wanneer dat het geval is dient de huisvestingverordening erop te worden nageslagen om te 

zien welke regels de gemeente hanteert voor de afgifte van de huisvestingsvergunning (Rijksoverheid, 

2014d). 

 

Per 1 juli 2013 is het voor woonheden in zorggebouwen (zoals verzorgingshuizen) met een zelfstandig 

karakter verplicht een eigen huisnummer (adres) te hebben. De woningen dienen door de gemeenten 

individueel in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) te worden opgenomen. De bewoners in 

het verzorgingshuis worden vervolgens in de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA) op een eigen adres 

ingeschreven. Zij worden daarom ‘administratief’ verhuisd (Actiz, 2013b). 

 

Voor de zorgorganisaties is de verplichte registratie een voordeel als het gaat om het afdoen van 

discussies met gemeenten over het mogen verhuren van wooneenheden in het verzorgingshuis in 

verband met het wel of niet beschikbaar zijn van woningcontingenten (Actiz, 2013b) (KCWZ, 2014e). 

Een woningcontingent is vanuit de provincie bepaalt en geeft aan hoeveel woningen binnen een bepaalde 

gemeente mogen worden gebouwd. Bij het verhuren van wooneenheden in het verzorgingshuis, was er 

discussie over het kleiner worden van de woningcontingent en daardoor minder andere woningen door de 

gemeente konden worden gebouwd (KCWZ, 2014e). 

 

De registratie is nadelig voor zowel de zorgorganisatie als de bewoners als het gaat om lokale heffingen 

(bv. rioolheffing, afvalstoffenheffing). Dit dient namelijk op een andere wijze te worden georganiseerd. 
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De zorgorganisatie kan in de belastingverordening van de gemeente vinden hoe deze zaken zijn geregeld 

(KCWZ, 2014e). 

 

In artikel 2.15 uit het Activiteitenbesluit milieubeheer staat dat als een zorginstelling een jaarlijks gas 

verbruik ≥ 25.000 m3 of een jaarlijks elektriciteit verbruik ≥ 50.000 kWh de eigenaar van het vastgoed 

de wettelijke plicht heeft alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of 

minder toe te passen (InfoMil, 2015); (Overheid.nl, 2015). 

 

Naast deze wettelijke plicht kan het voor de strategie ‘verhuren’ ook om een andere reden interessant 

zijn om energiebesparende maatregelen te treffen. Door het toepassen van energiebesparende 

maatregelen kan het verbruik worden gereduceerd en worden daarmee de energiekosten tot een 

minimum gebracht. Hierdoor kunnen de maandelijkse servicekosten van de bewoners, met het 

gereduceerde bedrag aan energiekosten, worden verminderd. De totale woonlasten voor de bewoners 

worden daarmee ook verminderd, wat voor een zorgorganisatie kansen biedt bij de verhuurbaarheid van 

de wooneenheden. 

 

Belastingdienst 

De huurtoeslag dient bij belastingdienst te worden aangevraagd. Het recht op huurtoeslag is, zoals 

eerder aangegeven, normaliter alleen aanwezig bij zelfstandige woonruimten waarbij een huurcontract is 

afgesloten. Daarentegen is het soms bij onzelfstandige woonruimten, in een woongebouw bestemd voor 

‘begeleid wonen’ of ‘groepswoningen voor ouderen’, mogelijk om huurtoeslag te krijgen. De 

belastingdienst stelt de voorwaarde dat het woongebouw door hun moet worden aangewezen voor het 

verkrijgen van huurtoeslag. De aanvraag op toewijzing bij onzelfstandige woonruimten dient evenzeer bij 

de belastingdienst te worden aangevraagd (Belastingdienst, 2014); (KCWZ, 2014e). 

 

College Sanering Zorginstellingen 

De zorgorganisaties moeten bij het verhuren van wooneenheden in een verzorgingshuis op grond van de 

Wet toelating zorginstelling (WTZi) de verhuur bij het College Sanering Zorginstellingen (CSZ)13 melden. 

Het CSZ heeft op 1 februari 2013 in de beleidsregel ‘vervreemding onroerende zaken’ omschreven hoe 

zorgorganisatie met de verhuur om moeten gaan (College Sanering Zorginstellingen, 2013); 

(Overheid.nl, 2014b).  

 

Het CSZ keurt het verhuren van wooneenheden in een verzorgingshuis in principe goed. De 

zorgorganisatie dient bij de melding een berekening op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS) 

voor de te verhuren wooneenheden toe te voegen. Het CSZ geeft vervolgens op verhuur goedkeuring als 

de huurprijs minimaal 70% van de WWS-prijs bedraagt. Wanneer een zorgorganisatie toch een lagere 

huurprijs wil hanteren dan is dit niet per definitie onmogelijk. De zorgorganisatie moet wel 

beargumenteren welke bijzondere omstandigheden een lagere huurprijs noodzaken. In dat geval wordt 

het door het CSZ specifiek beoordeeld. Daarnaast dient voor overige huur (bv. commerciële diensten, 

huisartsenpost, e.d.) een marktconforme huurprijs te worden bepaald (College Sanering Zorginstellingen, 

2013); (Overheid.nl, 2014b). 

 

 

 

                                                 

13 He t  Co l l ege  Saner ing  Zo rg i n s t e l l i ng en  (CSZ)  i s  een  ze l f s t and i g  b es tuu rso rgaan  op  he t  g eb i ed  van  

vo lk sgezondhe id .  Het  voer t  o .a .  t aken  u i t  i n  he t  k ade r  van  d e  We t  to e l a t i ng  zo rg in s t e l l i ng  (WTZ i )  (Co l l eg e  

Sane r i ng  Zorg in s t e l l i ng en,  2 013) .  
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Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector 

Zorgorganisaties kunnen voor de financiering van bouwprojecten bij het Waarborgfonds voor de 

Zorgsector (WFZ) borgstellingen aanvragen op nieuwe of bestaande leningen. Het WFZ kan tegen 

gunstige voorwaarden zorginstellingen voorzien in financiële garanties (WFZ, 2014b). 

 

Het verhuren van woonzorgeenheden, als gevolg van het Scheiden van Wonen en Zorg / 

Extramuralisering, kan invloed hebben op de borging van vastgoedinvesteringen vanuit het WFZ. Het 

Waarborgfonds stelt namelijk enkele formele voorwaarden en criteria over de kredietwaardigheid ter 

beoordeling van borgingstelling (WFZ, 2014b). Een belemmerende formele voorwaarde bij de 

toetsingscriteria is dat minstens twee derde van de omzet afkomstig moet zijn uit de zorg gerelateerde 

inkomsten (bv. AWBZ). Bij het verhuren van het vastgoed kan deze voorwaarde wellicht niet meer 

worden nagekomen en wordt daarmee niet meer aan de formele vaarwaarden voldaan. De 

kredietwaardigheidscriteria zijn hoofdzakelijk gericht op het achterhalen financiële situatie van een 

zorgorganisatie (PWC, 2013b); (WFZ, 2014b). 

 

Het achterblijven van borgstelling vanuit het Waarborgfonds vergroot het financiële risico van een 

transformatie naar wooneenheden met zorg voor zorgorganisaties. Het is daarom van belang om tijdig 

het WFZ te informeren over de mogelijkheid op financiële garanties bij de transformatieplannen. 

 

Strategie-variaties 

De strategie [2], het verhuren van wooneenheden met (thuis)zorg in het (voormalig) verzorgingshuis 

aan ouderen met (of zonder) een lichte zorgvraag, omvat een brede groep ouderen waar variatie in 

woonbehoeften aanwezig is. De strategie is te omvangrijk en dient daarom te worden opgedeeld. Een 

eerste opdeling is op basis van verblijfsduur gemaakt, te weten structureel verblijf en tijdelijk verblijf. Bij 

deze verblijfduren zitten verschillen in de woonfaciliteiten (o.a. het afwerkingsniveau van de 

woonruimten, kaal en gemeubileerd). Daarnaast zijn voor de woonfaciliteiten de minimum eisen van het 

Bouwbesluit 2012 van kracht.  

 

Verder is voor de strategie een variatie in het af te nemen pakket aan zorg en diensten aanwezig. Voor 

het structurele verblijf is onderscheid in ‘de mogelijkheid op thuiszorg zonder dienstenarrangement’, ‘een 

verplichte afname van thuiszorg met een facultatief dienstenarrangement’ en ‘een verplichte afname van 

thuiszorg en dienstenarrangement’. Bij het tijdelijke verblijf is dit alleen ‘een verplichte afname van 

thuiszorg en dienstenarrangement’. Deze opdeling in pakketten is nodig vanwege de mogelijke 

verschillen in contractvorming (zie Tabel 8). De contractvormen, zoals beschreven in Tabel 8, dienen als 

richtlijn voor een bepaald pakket aan zorg en diensten. In de praktijk kan het mogelijk anders uitpakken. 

Verder zijn aan het pakket aan zorg en diensten ook woningtypen gekoppeld. Het zijn gebruikelijke 

woningtypen die in de zorgmarkt veel worden toegepast.  

 

 

Tabe l  8   Pakke t  aan  zo rg  en  d i ens t en  gekoppe ld  aan  een  con t rac t vo rm  

 

In dit onderzoek wordt vervolgens op basis van de financieringsvorm een opdeling gemaakt. Het gaat om 

de geliberaliseerde huur en de sociale huur. De opdeling maakt het mogelijk om bij de doelgroepen 



03 Strategieën voor leegstaande verzorgingshuizen 

 

57 

 

onderscheid te maken in het inkomen van de ouderen en de hoogte van de huurprijs. Verder kan de 

woonruimte van de toekomstige doelgroep als zelfstandig appartement of onzelfstandige kamer worden 

verhuurd. Bij de verhuur van een onzelfstandige kamer is mogelijk minder wet- en regelgeving van 

toepassing (bv. verhuurderheffing, huurtoeslag, warmtewet, e.d.), zoals bij de ‘contextuele factoren’ is 

aangegeven. Als laatste is er een variatie in het formaat van de woonruimten gemaakt. De ouderen 

hebben namelijk verschillende behoefte in woonoppervlak. Bepaalde ouderen willen in een relatief ruime 

woonruimte verblijven waar andere ouderen een relatief kleine woonruimte geschikt vinden. Het budget 

voor een bepaalde formaat van de woonruimten speelt hierbij ook een rol, ouderen met een laag 

inkomen hebben geen geld voor een ruime woonruimte. De variatie in woonbehoefte betekent ook een 

variatie in woonformaat, te weten 75 m2, 50 m2, 32 m2 en 20 m2. 

 

De bovengenoemde variaties voor doelgroep en vastgoed kenmerken zijn op basis van hoofdthema’s 

onderverdeeld en in een stroomdiagram ondergebracht (zie Figuur 23). Dit is een schematische 

weergave van de mogelijke strategie-varianten voor het keuzeproces bij de strategie verhuren.  

 

 

Figuur  23   Schemat i s che  voo rs t e l l i ng  van  d e  moge l i j ke  s t r a teg ie - va r i an ten  voo r  he t  keuzep ro ces  b i j  

de  s t r a t eg i e  ve rhuren  
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03.04 [3] Afstoten  

De derde strategie ‘het afstoten in de vorm van verkoop’ omvat het verkopen van gebouw en grond en 

kan als ‘exit-scenario’ worden beschouwd (zie Figuur 24). 

 

 

Figuur  24   Het  a f s to t en  van  he t  ( voormal i g )  v er zo rg ingshu i s  

 

Omschrijving strategie 

De strategie is een gevolg van een onhoudbare situatie. Het vastgoed staat leeg, wat resulteert in een 

negatieve financiële kasstroom. Wanneer geen zorg-gerelateerde alternatieve bestemming voor het 

leegstaande vastgoed kan worden gevonden, dient de zorgorganisatie het vastgoed af te stoten. Hierbij 

zijn twee opties mogelijk, te weten het gebouw en grond als één geheel te verkopen of eerst het gebouw 

te slopen waarna de grond wordt verkocht.  

 

Contextuele factoren 

De strategie voor het afstoten van het voormalig verzorgingshuis is voor de zorgorganisaties een 

noodoplossing. De zorgorganisatie dient eerst te onderzoeken of een andere zorg-gerelateerde 

invullingen mogelijk is. Tevens is het afstoten van het verzorgingshuis niet altijd direct mogelijk. Het 

College Sanering Zorginstellingen kan hierin een belemmerende factor zijn. 

 

College Sanering Zorginstellingen 

De zorgorganisaties moeten bij het afstoten van een verzorgingshuis op grond van de Wet toelating 

zorginstelling (WTZi) zich bij het College Sanering Zorginstellingen (CSZ)14 melden. Het CSZ heeft op 1 

februari 2013 in de beleidsregel ‘vervreemding onroerende zaken’ omschreven hoe zorgorganisatie met 

het afstoten om moeten gaan (Overheid.nl, 2014b). 

 

Het afstoten van een verzorgingshuis wordt in principe door het CSZ goedgekeurd. Het College dient bij 

de verkoop van grond en gebouw in te stemmen met de verkoopprijs. Het CSZ stelt over het algemeen 

een marktconforme verkoopprijs, maar in sommige gevallen wordt pas bij een hogere verkoopprijs 

toestemming geven. Voor niet-commerciële kopers (bv. woningcorporatie) wordt het daarmee 

onmogelijk gemaakt om het vastgoed over te nemen. Het College werkt zo initiatieven met 

maatschappelijk karakter tegen (Panteia, 2014); (RLI, 2014). 

 

Strategie-variaties 

In dit onderzoek wordt de strategie afstoten alleen als een ‘exit-scenario’ opgenomen. De strategie wordt 

daarom wel als transformatiestrategie genoemd, maar bij de keuze voor de strategie wordt geen 

                                                 

14 He t  Co l l ege  Saner ing  Zo rg i n s t e l l i ng en  (CSZ)  i s  een  ze l f s t and i g  b es tuu rso rgaan  op  he t  g eb i ed  van  

vo lk sgezondhe id .  Het  voer t  o .a .  t aken  u i t  i n  he t  k ade r  van  d e  We t  to e l a t i ng  zo rg in s t e l l i ng  (WTZ i )  (Co l l eg e  

Sane r i ng  Zorg in s t e l l i ng en,  2013) .  
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financiële doorrekening gemaakt. De zorgorganisatie dient vervolgens alleen het aandachtspunt van het 

College Sanering Zorginstellingen in acht te nemen. 

 

03.05 Waardebepalingsmethode voor vastgoed na transformatie 

Om transformatiestrategieën van het verzwaren en het verhuren met elkaar te vergelijken is in dit 

onderzoek een waardebepalingsmethode gebruikt, te weten de Netto Contante Waarde (NCW) methode. 

De methode is geschikt wanneer een potentiële investering over meerdere jaren loopt en wanneer 

verschillende investeringen met elkaar vergeleken moeten worden (Platform projectmanagement, z.d.). 

Met de NCW methode kan worden bepaald of een transformatiestrategie binnen de gestelde 

uitgangspunten rendabel is, oftewel een positieve business case heeft. In deze paragraaf wordt de NCW 

methodiek kort toegelicht en wordt in paragraaf 04.04 nader uitgewerkt. 

 

Netto Contante Waarde Methode 

De NCW methode is een veelgebruikte en objectieve methode voor de waardebepaling van potentiële 

investeringen, zoals in dit onderzoek bij een transformatiestrategie. De NCW ontstaat door de huidige 

waarde van toekomstige positieve kasstromen (ontvangsten) van de huidige waarde van toekomstige 

negatieve kasstromen (uitgaven) af te trekken (Gebiedseconomie, 2015). Wanneer de ontvangsten de 

uitgaven ontstijgen is er sprake van een rendabele investering, oftewel een positieve business case.  

 

De huidige waarde van kasstromen wordt met de Discounted Cash Flow (DCF) bepaald. DCF is letterlijk 

vertaald, verdisconteerde kasstroom. Het houdt in dat toekomstige kasstromen worden verdisconteerd 

naar de huidige waarde van deze kasstromen. Hierbij wordt de financiële waarde van geld dus 

gecorrigeerd voor de invloed van tijd (Gebiedseconomie, 2015). 

 

Voor het opzetten van een NCW-berekening zijn drie componenten benodigd, te weten de 

disconteringsvoet, de exploitatieperiode en de kasstromen. 

 

Disconteringsvoet 

De disconteringsvoet is het rekenpercentage dat gebruikt wordt om toekomstige kasstromen contant te 

maken, oftewel toekomstige kasstromen naar de huidige waarde te brengen. De disconteringsvoet 

waarmee wordt gecorrigeerd is afhankelijk van de rente of het rendement op investeringen 

(Gebiedseconomie, 2015). 

 

Exploitatieperiode 

De exploitatieperiode is de looptijd (in jaren) van de resterende exploitatie van een gebouw. Bij het 

bepalen van de exploitatieperiode is het van belang om na te denken over het onderhoudsplan van het 

gebouw (Gebiedseconomie, 2015). 

 

Kasstromen 

De kasstromen gedurende een bepaalde periode zijn te onderscheiden in ontvangsten en uitgaven. De 

ontvangsten voor het vastgoed zijn Exploitatie opbrengsten en de Grondwaarde. De uitgaven voor het 

vastgoed zijn de Boekwaarde (als inbrengwaarde), Investeringen van transformatie, Exploitatiekosten en 

de Sloopkosten. 

 

03.06 Resumé 

De zorgorganisatie dient voor de leegstaande verzorgingshuizen een alternatieve bestemming te vinden. 

In dit hoofdstuk zijn alleen de transformatiestrategieën die aansluiten bij de taken van de zorgorganisatie 

verder onderzocht. Daarom is bij de strategie selectie op de volgende uitgangspunten afgebakend.  
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– De kerntaak van de zorgorganisatie (het verlenen van zorg) moet in de strategie terugkomen; 

– Het vastgoed dient in eigendom van de zorgorganisatie te zijn; 

– De focus dient op de lange termijn zijn gericht. 

 

De selectie heeft tot de volgende drie hoofd-strategieën geleid: 

– De eerste strategie ‘het verzwaren naar een hoger zorgzwaarte aanbod’ omvat het omzetten van de 

verblijfvoorzieningen in het (voormalig) verzorgingshuis naar verblijfeenheden bestemd voor cliënten 

met zware zorgvraag. Kortom, het (voormalig) verzorgingshuis wordt naar een verpleeghuis 

omgezet. 

– De tweede strategie betreft het verhuren van wooneenheden met de mogelijkheid op (thuis)zorg in 

het (voormalig) verzorgingshuis aan ouderen met (of zonder) een lichte zorgvraag.  

– De derde strategie ‘het afstoten in de vorm van verkoop’ omvat het verkopen van gebouw en grond 

en wordt in dit onderzoek als ‘exit-scenario’ beschouwd. De strategie wordt daarom wel als 

transformatiestrategie genoemd, maar bij de keuze voor de strategie wordt geen financiële 

doorrekening gemaakt. 

 

De transformatiestrategieën ‘verzwaren’ en ‘verhuren’ zijn afhankelijk van doelgroep- 

vastgoedkenmerken opgedeeld. Hierdoor is een grote diversiteit in transformatiestrategieën ontstaan, 

welke voor het ‘verzwaren’ en voor het ‘verhuren’ in Figuur 25 en Figuur 26 zijn aangegeven. 

 

 

Figuur  25   Schemat i s che  voo rs t e l l i ng  van  d e  moge l i j ke  s t r a teg ie - va r i an ten  voo r  he t  keuzep ro ces  b i j  

de  s t r a t eg i e  ve rzwaren  
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Figuur  26   Schemat i s che  voo rs t e l l i ng  van  d e  moge l i j ke  s t r a teg ie - va r i an ten  voo r  he t  keuzep ro ces  b i j  

de  s t r a t eg i e  ve rhuren  

 

Het vastgoedmanagementteam van zorgorganisaties heeft voornamelijk door een gebrek aan kennis 

problemen met het transformeren van het verzorgingshuis naar één van de transformatiestrategieën. Bij 

de zorgorganisaties bestaat namelijk onduidelijkheid, onbekendheid en onzekerheid over enkele 

contextuele factoren, te weten het toekomstig overheidsbeleid, de nieuwe rolverdeling, de wet- en 

regelgeving, de toekomstige vraag en het bijpassende aanbod, het afstemmen van ontvangsten en 

uitgaven en het verkrijgen van de benodigde financiering. Deze contextuele factoren bemoeilijken het 

realiseren van een sluitende business case. 

 

Om het vastgoedmanagementteam van de zorgorganisaties te ondersteunen zijn voor de 

transformatiestrategieën de contextuele factoren per betrokken partij inzichtelijk gemaakt. Deze factoren 

hebben evenzo invloed op de gekozen transformatiestrategie. De contextuele factoren worden als 

aandachtspunten aan de zorgorganisaties teruggekoppeld. De zorgorganisatie dient vervolgens op deze 

aandachtspunten bedacht te zijn. De factoren geven de zorgorganisaties ook handvatten om de interne 

besluitvorming voor een strategie weloverwogen te maken. 
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Hieronder volgen de concrete contextuele factoren die op de transformatiestrategieën van het 

‘verzwaren’ van toepassing zijn. 

– Zorgkantoor 

 De woon- en zorgfaciliteiten moeten geschikt zijn voor het leveren van zware zorg. 

 Er dient voldoende vraag naar verblijfsvoorzieningen in de zware zorg te zijn. 

– Rijksoverheid 

 Door meer regie op lokaal niveau ontstaat er een nieuwe rolverdeling. In deze transitiefase kan 

dit voor onduidelijkheden in zowel de uitvoering van de wetgeving als de exacte taakverdeling 

zorgen. 

 Intentie uitgesproken om op termijn het Scheiden van Wonen en Zorg / Extramuralisering ook 

voor de hogere zorgzwaarte indicaties door te voeren. 

 Vanaf 2018 is er een volledige productiegebonden bekostigingssystematiek. De zorgorganisatie 

wordt zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het vastgoed. 

– Gemeente 

 Als de Wet Activiteitenbesluit milieubeheer op het vastgoed van de zorgorganisatie van 

toepassing is, dan moeten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf 

jaar of minder worden toegepast. 

 Niet alle kosten voor energie worden volledig gedekt. Het toepassen van energiebesparende 

maatregelen kan mogelijk de overschrijding op de vergoeding terugbrengen. 

– Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector 

 Zorgorganisaties kunnen voor de financiering van bouwprojecten bij het Waarborgfonds voor de 

Zorgsector (WFZ) borgstellingen aanvragen op nieuwe of bestaande leningen. 

 

Hieronder volgen de concrete contextuele factoren die op de transformatiestrategieën van het ‘verhuren’ 

van toepassing zijn. 

– Zorgorganisatie 

 Het bepalen of woonruimten als structureel verblijf of tijdelijk verblijf worden verhuurd. 

 Het bepalen welke huurprijzen worden gehanteerd (sociaal of geliberaliseerd). 

 Bij sociale huur is het woningwaarderingsstelsel van toepassing. 

 Bij de verhuur van meer dan 10 zelfstandige woonruimten in de sociale huur is de 

verhuurdersheffing van toepassing. 

 Het bepalen of de verblijfseenheden als zelfstandige of onzelfstandige woonruimten worden 

verhuurd. 

 Het woonzorgconcept met de bewoner contractueel vastleggen, bijvoorbeeld met het 

‘koppelbeding wonen en zorg’ of een voor een dienstenarrangement de ‘pensionovereenkomst’. 

 Verder dient ook met de huurtoeslag en de warmtewet rekening te worden gehouden. 

– Woningcorporatie 

 Het bepalen of de zorgorganisatie naast het leveren van zorg en diensten zich ook willen 

toeleggen op de verhuur van woonruimten. 

 Het bepalen of de zorgorganisatie de verhuur bij een woningbouwcorporatie onderbrengt.  

– Gemeente 

 Past het woonzorgconcept binnen het bestaande bestemmingsplan. 

 Het nagaan of de huidige parkeernorm aansluit op het nieuwe woonzorgconcept. 

 De zorgorganisatie draagt de verantwoordelijkheid over de bewoners. De 

brandveiligheidsvoorschriften dienen daarom in orde te zijn.  

 Het nagaan of binnen de betreffende gemeente een huisvestingsverordening van toepassing is. 

Bij deze gemeente heeft de nieuwe bewoner een huisvestingsvergunning nodig. 

 Voor wooneenheden in zorggebouwen (zoals verzorgingshuizen) met een zelfstandig karakter is 

het verplicht een eigen huisnummer (adres) te hebben.  
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 Als de Wet Activiteitenbesluit milieubeheer op het vastgoed van de zorgorganisatie van 

toepassing is, dan moeten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf 

jaar of minder worden toegepast. 

 De verlaging van de energiekosten betekent dat minder servicekosten aan de bewoners hoeft te 

worden door verrekend. De toekomstige bewoners betalen door de verlaging van kosten minder 

woonlasten, wat ten goede komt aan de verhuurbaarheid van de wooneenheden. 

– Belastingdienst 

 De huurtoeslag dient bij belastingdienst te worden aangevraagd. Voor zowel zelfstandige 

woonruimten als onzelfstandige woonruimten. 

– College Sanering Zorginstellingen 

 In de beleidsregel ‘vervreemding onroerende zaken’ staat omschreven hoe de zorgorganisatie 

met de verhuur om moeten gaan. 

– Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector 

 Het verhuren van woonzorgeenheden kan invloed hebben op de borging van 

vastgoedinvesteringen vanuit het WFZ.  

 

Daarnaast wordt voor iedere transformatiestrategie op basis van de NCW methode een business case 

doorgerekend. De NCW geeft inzicht voor een specifieke transformatiestrategie of deze binnen de 

gestelde uitgangspunten rendabel is, oftewel een positieve business case heeft. Vervolgens is het ook 

mogelijk verschillende transformatiestrategieën met elkaar vergelijken. 
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04  QUICKSCAN VERZORGINGSHUIS 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het financieel afwegingsmodel genaamd QuickScan Verzorgingshuis. 

Te beginnen met de paragraaf ‘Stappenplan financieel afwegingsmodel’, waarin de inrichting van het 

financieel afwegingsmodel wordt omschreven. In de daaropvolgende paragrafen worden de te doorlopen 

stappen van het model nader toegelicht en zijn de benodigde gegevens voor het financieel 

afwegingsmodel in het kort toegelicht. Met dit hoofdstuk wordt de vijfde deelvraag beantwoord. Voor 

deze vijfde deelvraag: “Op welke wijze dient het financieel afwegingsmodel te worden ingericht?”, wordt 

in de eerste paragraaf een globale opzet gegeven en is in de daaropvolgende paragrafen nader 

toegelicht. 

 

04.01 Stappenplan financieel afwegingsmodel 

Om de informatie bij de grote variatie in de transformatiestrategieën op een overzichtelijke wijze aan de 

zorgorganisaties terug te kunnen koppelen wordt een financieel afwegingsmodel ontwikkelt. 

 

Voor een nauwkeurige beoordeling van transformatiekansen is altijd een (tijdsintensief) maatwerkadvies 

benodigd, wat voor strategisch portefeuillemanagement niet wenselijk is. Voor het financieel 

afwegingsmodel is daarom het streven dat ten behoeve van strategisch portefeuillemanagement op een 

eenvoudige wijze de transformatiepotentie van een leegstaand verzorgingshuis inzichtelijk kan worden 

gemaakt. Het model dient dus met een beperkte ‘INPUT’ gegevens de gewenste ‘OUTPUT’ te genereren 

(zie Figuur 27). Om dat te verwezenlijken moet een groot deel van de data automatisch worden 

verwerkt. Deze data wordt in het onderdeel ‘THROUGHPUT’ aangegeven (zie Figuur 27).  

 

Doordat in het financieel afwegingsmodel met beperkte invoerwaarden het mogelijk is een financiële 

doorrekening te maken en daarmee de transformatiekansen voor leegstaande verzorgingshuizen 

inzichtelijk te maken, heeft het financieel afwegingsmodel de naam ‘QuickScan Verzorgingshuis’. 

 

 

Figuur  27   Schemat i s che  wee rgave  opze t  f i nanc i ee l  a fweg i ngsmode l  ‘Qu i c kScan Ve r zo rg ing shu i s ’  

 

Het afwegingsmodel is in vier stappen opgedeeld. In de hierop volgende paragrafen (04.02 t/m 04.05) 

worden de vier stappen nader toegelicht. 
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04.02 STAP 1 Project specifieke gegevens 

De eerste stap in het financieel afwegingsmodel is het invoeren van project specifieke gegevens (zie 

Figuur 28). De project specifieke gegevens wordt ook wel de vastgoedinformatie van een gebouw 

genoemd. Deze vastgoedinformatie van de te onderzoeken gebouwen is in meer of mindere mate bij het 

vastgoedmanagement van een zorgorganisatie bekend. Hoe meer vastgoedinformatie bij de 

zorgorganisatie te achterhalen is, hoe specifieker de resultaten voor het bepaalde project kunnen zijn. In 

het geval dat de vastgoedinformatie summier is, dan is het in het model nog steeds mogelijk een 

financiële doorrekening te maken. Namelijk op basis van enkele algemene gebouw gerelateerde 

gegevens aangevulde met zogenoemde ‘default waarden’15, welke op kengetallen en gemiddelden zijn 

gebaseerd. De minimaal benodigde gegevens zijn in het financieel afwegingsmodel met een blauwe kleur 

gemarkeerd. Wanneer de vastgoedinformatie omvangrijk(er) is, dan is het in het model ook mogelijk de 

default waarden te vervangen met de project specifieke gegevens. De te vervangen waarden zijn met 

een grijze kleur gemarkeerd. Verder zijn de wit gemarkeerde waarden niet te wijzigen. 

 

 

Figuur  28   Schemat i s che  wee rgave  opze t  f i nanc i ee l  a fweg i ngsmode l ,  STAP  1  P ro j ec t  spec i f i e ke  

gegevens  

 

04.02.01 Vastgoedinformatie 

In het onderdeel vastgoedinformatie worden project specifieke gegevens ingevoerd, met het doel om uit 

het financieel afwegingsmodel project specifieke resultaten te kunnen genereren. De vastgoedinformatie 

is op enkele kenmerken onderverdeeld, te weten algemene gebouwgegevens, huidige technische staat, 

functionele gegevens en financiële gegevens. In bijlage 04.01 zijn deze onderdelen nader beschreven. 

Zoals eerder omschreven, zijn de invoerwaarden met drie verschillende kleuren gemarkeerd. 

 

Algemene gebouwgegevens 

De algemene gebouwgegevens zijn de ‘basis’ gegevens van een verzorgingshuis. Deze basis gegevens 

geven een beschrijving van het behandelde gebouw. De algemene gebouwgegevens dienen daarnaast 

ook als de basis voor het kunnen hanteren van default waarden en het geven van aanbevelingen. De 

provincie in combinatie met het woonmilieu hebben invloed op de hoogte van de huurprijzen bij de 

transformatiestrategieën naar woon-zorg appartementen. Het bouwjaar is een gegeven dat het mogelijk 

maakt om voor de ‘huidige technische staat’ een default waarde te hanteren.  

 

                                                 

15 Een  de fau l t  waarde  i s  een  voora f  i nges t e ld e  waarde  d i e  gegeven wo rd t  aan  een  var i abe le  waa rde  a l s  de  

p ro je c t  spec i f i e ke  waarde  on tb r eek t .  
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Huidige staat gebouw 

De huidige staat van het gebouw zegt iets over de geschiktheid van de huidige staat van het 

inbouwpakket, van de bouwkundige schil en gemeenschappelijk installaties. 

Voor het bepalen van de geschiktheid huidige staat inbouwpakket is in dit onderzoek voor het financieel 

afwegingsmodel een vervangingspercentage opgenomen. Dit percentage is in drie mogelijkheden 

opgedeeld, te weten het voor 100%, 60% of 30% vervangen van het huidige inbouwpakket. Het gekozen 

percentage dient vervolgens te worden onderbouwd.  

 

Voor de bouwkundige schil is het belangrijk te weten welke warmte-isolerend vermogen de bouwkundige 

elementen hebben, opdat kan worden bepaald of energiebesparende maatregelen mogelijk moeten 

worden toegepast. Bij de gemeenschappelijke installaties is met behulp van het plaatsingsjaar te bepalen 

of het mogelijk is de installaties te handhaven, waarmee mogelijk bij de transformatie kosten kunnen 

worden bespaard. Voor de huidige staat van de bouwkundige schil en installaties zijn default waarden 

ingesteld. 

 

Functionele gegevens 

De functionele gegevens zijn de dimensies en oppervlakten van een gebouw en worden o.a. gebruikt om 

in het Technisch programma (t.b.v. de transformatie) van de gekozen transformatiestrategie de 

hoeveelheden van de bouwkundige ingrepen te bepalen. Voor de werking van het model zijn alleen het 

‘aantal bouwlagen’ en het ‘bruto vloeroppervlak (BVO)’ benodigd. De overige waarden worden met 

behulp van een default waarde ingesteld. De default waarden zijn bepaald op basis van kengetallen en 

vormfactoren. Echter, voor een nauwkeuriger resultaat van de berekening zijn de exacte dimensies en 

oppervlakten van het betreffende verzorgingshuis benodigd.  

 

Financiële gegevens 

Bij de financiële gegevens komen enkele project specifieke financiële getallen aan bod. Eerst dient de 

huidige boekwaarde te worden ingevoerd, welke in de Netto Contante Waarde berekening wordt 

opgenomen als inbrengwaarde uit de huidige financiële boekhouding. Daarna wordt de energierekening 

van het gebouw ingevoerd, opdat kan worden bepaald of het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht 

is en of het lucratief is om energiebesparende maatregelen te treffen.  

 

04.03 STAP 2 Strategische uitgangspunten 

De tweede stap in het financieel afwegingsmodel is het vastleggen van strategische uitgangspunten ten 

behoeve van de verschillende transformatiestrategieën (zie Figuur 29). Gestart wordt met het definiëren 

van één of meerdere transformatiestrategieën op basis van een keuzelijst. Vervolgens wordt aangegeven 

of en welke energiebesparende maatregelen op grond van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer benodigd zijn. Daarna worden alle verbouw werkzaamheden van de transformatie per 

(bouwkundig) element aangegeven en als laatste worden de financiële uitgangspunten ten behoeve van 

de Netto Contante Waarde berekening benoemd. 
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Figuur  29   Schemat i s che  wee rgave  opze t  f i nanc i ee l  a fweg i ngsmode l ,  STAP  2  S t r a t eg i sche  

u i t gang spun ten  

 

04.03.01 Transformatiestrategieën 

De keuze voor een bepaalde transformatiestrategie is een belangrijk onderdeel van het financieel 

afwegingsmodel, aangezien zonder een transformatiestrategie geen doorrekening kan worden gemaakt. 

De keuze voor een transformatiestrategie is daarom altijd benodigd. In deze paragraaf wordt beschreven 

dat de mogelijke variaties in de strategieën, afkomstig uit hoofdstuk 03 (paragrafen 03.02 & 03.03), in 

het financieel afwegingsmodel via een keuzelijst zijn verwerkt. Het is daarnaast ook mogelijk meerdere 

transformatiestrategieën tegelijkertijd in te voeren en door te rekenen. 

 

Keuzelijst transformatiestrategieën  

In hoofdstuk 03 (paragrafen 03.02 & 03.03) zijn voor de transformatiestrategieën de variaties voor 

doelgroep en vastgoed kenmerken inzichtelijk gemaakt. De mogelijke variaties in strategieën zijn 

vervolgens in het financieel afwegingsmodel als een afhankelijke keuzelijst verwerkt, zie bijlage 04.02 

voor een omschrijving van hoe de keuzelijst in het model is geïmplementeerd. De gekozen lijst genereert 

voor iedere strategie-variant een specifiek Functioneel, Ruimtelijk en Technisch programma, waarmee 

per strategie-variant specifieke transformatiekosten worden berekend (zie Figuur 30). 

 

 

Figuur  30   De a f hanke l i j k e  keuze l i j s t ,  z oa l s  i s  opgenomen  i n  he t  f i nanc i ee l  a fweg ingsmo de l  
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In het financieel afwegingsmodel is het ook mogelijk voor één gebouw meerdere strategieën 

tegelijkertijd door te rekenen (zie Figuur 31). Sommige verzorgingshuizen hebben namelijk een dusdanig 

groot oppervlak, dat het kan voorkomen dat voor één bepaalde transformatiestrategie te weinig 

marktvraag aanwezig is om het volledig beschikbare oppervlak mee te vullen. Zo kan ervoor worden 

gekozen om voor een bepaald percentage van het gebouw een tweede, derde, vierde of vijfde 

transformatiestrategie op te nemen. Dit percentage kan bij ‘Omvang strategie’ worden aangepast (zie 

Figuur 30). 

 

 

Figuur  31   De moge l i j khe id  om mee rdere  t r ans fo rmat i es t r a teg ieën  i n  he t  f i nanc iee l  a fweg i ng smode l  

op  t e  nemen  

 

04.03.02 Energiebesparingen 

De keuze voor het opnemen van energiebesparende maatregelen is ingegeven door het feit dat veel 

zorginstellingen moeten voldoen aan de toetsingscriteria van artikel 2.15 uit het Activiteitenbesluit 

milieubeheer (zoals in hoofdstuk 03 is aangegeven). Naast deze wettelijke plicht kan door het toepassen 

van energiebesparende maatregelen het verbruik worden gereduceerd en daarmee de energiekosten 

verlaagd. Het verlagen van de energiekosten kan voor de zorgorganisatie in bepaalde situaties ook een 

kans zijn. In bijlagen 04.02 staan de opgenomen energiebesparende maatregelen. 

 

Energiebesparingen algemeen 

Het toepassen van energiebesparende maatregelen is voor veel zorginstellingen op grond van het artikel 

2.15 uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (afdeling 2.6 Energiebesparingen) verplicht. In artikel 2.15 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer staat dat als een zorginstelling een jaarlijks gas verbruik ≥ 

25.000 m3 of een jaarlijks elektriciteit verbruik ≥ 50.000 kWh de eigenaar van het vastgoed de wettelijke 

plicht heeft alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder toe te 

passen (InfoMil, 2015); (Overheid.nl, 2015). 

 

Bij een zorginstelling waar het verbruik lager ligt dan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer dan heeft de zorgorganisatie zelf de keuze om energiebesparingen toe te passen. In het 

financieel afwegingsmodel wordt, als het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, de 

terugverdientijd van de maatregelen op vijf jaar ingesteld. Mocht de Wet niet van toepassing zijn, dan 

wordt als default waarde nul jaar gehanteerd. 

 

Het transformeren van een verzorgingshuis betekent over het algemeen het moeten uitvoeren van 

verbouw werkzaamheden om de woon- en zorgfaciliteiten op de nieuwe bestemming af te stemmen. Het 

gelijktijdig toepassen van energiebesparende maatregelen in het voormalig verzorgingshuis kan bij deze 

transformatie lucratief zijn. Aangezien voor enkele noodzakelijke verbouw werkzaamheden al een 

bepaalde investering moet worden gemaakt. In dat geval hoeft voor het toepassen van de 

energiebesparende maatregel slechts de meerkosten als investering worden gerekend. 

 

Strategie 2

Uitklappen [+] om een tweede strategie toe te voegen

Strategie 3

Uitklappen [+] om een derde strategie toe te voegen

Strategie 4

Uitklappen [+] om een vierde strategie toe te voegen

Strategie 5

Uitklappen [+] om een vijfde strategie toe te voegen
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Soms vergen enkele energiebesparende maatregelen ingrijpende aanpassingen en zijn daarom lastig 

inpasbaar. Het toepassen van deze energiebesparende maatregelen dient dan ook op een natuurlijk 

moment te gebeuren. Bij een bestaand gebouw is een transformatie het beste voorbeeld van een 

natuurlijk moment en daarom in deze situatie een ideaal moment voor het toepassen van maatregelen 

(TNO, 2012a). 

 

Energiebesparingen verzwaren 

Specifiek voor de transformatiestrategie 'verzwaren' geldt dat de kosten voor energie niet altijd volledig 

met de overheidsvergoeding worden gedekt (zoals in hoofdstuk 03, paragraaf 03.02 is besproken). De 

overschrijding van het beschikbaar budget gaat ten koste van het zorgbudget en dat is niet wenselijk 

voor een zorgorganisatie. In het financieel afwegingsmodel wordt een berekening gemaakt waaruit 

duidelijk wordt of de energiekosten volledig worden gedekt. Verder wordt aangegeven hoeveel de 

overschrijding (indien aanwezig), met behulp van de toegepaste maatregelen, kan worden 

teruggebracht. 

 

Energiebesparingen verhuren 

Bij de transformatiestrategie ‘verhuren’ worden de energiekosten in de servicekosten aan de bewoners 

door verrekend. De verlaging van de energiekosten betekent daarom dat minder servicekosten aan de 

bewoners hoeft te worden door verrekend. De toekomstige bewoners betalen door de verlaging van 

kosten minder woonlasten, wat ten goede komt aan de verhuurbaarheid van de wooneenheden. 

04.03.03 Verbouw werkzaamheden 

Het transformeren van een verzorgingshuis gaat altijd gepaard met ingrepen aan het gebouw. Deze 

benodigde ingrepen worden in dit onderzoek als verbouw werkzaamheden omschreven. De verbouw 

werkzaamheden worden in drie clusters geordend (zie Figuur 32). De ‘basis verbouw werkzaamheden’ 

zijn de werkzaamheden die in een standaard situatie worden verbouwd. De ‘werkzaamheden 

gemeenschappelijke installaties’ zijnde de werkzaamheden aan de collectieve systemen en de 

liftinstallatie en ten slotte de ‘werkzaamheden energiebesparingen’ zijnde werkzaamheden die naar 

aanleiding van een toe te passen energiebesparende maatregel worden opgenomen. In bijlage 04.02 zijn 

deze onderdelen nader beschreven. 

 

 

Figuur  32   Verbouw werk zaamheden ver zo rg ing shu i s  
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Basis verbouw werkzaamheden  

De basis verbouw werkzaamheden zijn alle werkzaamheden aan het inbouwpakket en terrein, die in een 

standaard situatie worden verbouwd. Onderzoek leert dat de standaard situatie zich bij een (relatief) oud 

verzorgingshuis, van bouwjaar 1990 en ouder het meest herkenbaar manifesteert. Daar komt bij dat bij 

het overgrote deel (circa 73%) van de verzorgingshuizen een bouwjaar 1990 of lager kennen (TNO, 

2012a). Verder wordt aangenomen dat in de laatste jaren geen grootschalige renovatie heeft 

plaatsgevonden. Dit in verband met het voorkomen van kapitaalvernietiging bij het toepassen van de 

basis verbouw werkzaamheden. Per saldo kan voor dit onderzoek worden gesteld dat de meeste 

verzorgingshuizen zijn ingericht volgens de standaard situatie. 

 

Het financieel afwegingsmodel moet een generiek model zijn, dus op ieder verzorgingshuis toepasbaar. 

De variatie mogelijkheden van de transformatiestrategieën resulteren in verschillen in de samenstelling 

van het inbouwpakket, welke in veel gevallen niet op het huidige inbouwpakket aansluiten. Om deze 

reden dient altijd het volledig interieur te worden vervangen, waaronder verbouw werkzaamheden aan 

bouwkundige werken, installaties, vaste inrichting en losse inventaris16 vallen. 

 

 

Voor het bepalen van de geschiktheid huidige staat inbouwpakket is in dit onderzoek voor het financieel 

afwegingsmodel een vervangingspercentage opgenomen. Dit percentage is in drie mogelijkheden 

opgedeeld, te weten het voor 30%, 60% of 100% vervangen van het huidige inbouwpakket. Het gekozen 

percentage dient vervolgens te worden onderbouwd 

 

Daarnaast is voor de uitzonderingen op dit uitgangspunt een vervangingspercentage opgenomen. Dit 

percentage (100%, 60% of 30%) geeft de geschiktheid van het huidige inbouwpakket en representeert 

het omvang van het te moeten verbouwen deel van het huidige inbouwpakket. Voor het gekozen 

percentage dient ook een onderbouwing te worden geschreven. In bijlage 04.01 worden voorbeelden van 

een mogelijke onderbouwing gegeven. 

 

Uit gesprekken met verschillende zorginstellingen blijkt dat zij de losse inventaris niet in de 

gebouwgebonden exploitatie opnemen. Om deze reden wordt de waarde als optionele keuze in het 

financieel afwegingsmodel geïntegreerd (met als nieuwe default waarde ‘nee’). Wanneer de 

gebouwgebonden exploitatie exclusief de losse inventaris wordt doorgerekend, dan worden geen kosten 

voor losse inventaris opgenomen en bij de transformatiestrategie verzwaren geen opbrengsten op basis 

van de normatieve inventariscomponent (NIC) meegerekend. 

 

Verder zijn voor de nieuwe transformatiestrategieën vaak ook werkzaamheden voor het ‘Terrein’ 

benodigd. De nieuwe invulling gaat naar verwachting met een andere capaciteit en wellicht met een 

andere parkeernorm gepaard. Daarom wordt in het model altijd terrein werkzaamheden opgenomen 

welke betrekking hebben op het parkeren en (her)straten. 

 

Voor de gehanteerde uitgangspunten bij het vaststellen van de werkzaamheden aan het interieur en 

terrein wordt in het afwegingsmodel een aanbeveling gegeven. Wanneer om willekeurige reden wordt 

bepaald een ander uitgangspunt te hanteren, dan is het mogelijk om de aanbevolen werkzaamheden te 

wijzigen. 

 

                                                 

16 De  l os se  i nven tar i s  omva t  d e  i nven tar i s  v an  de  a lg emene bewoner s ru im ten  ( zoa l s  

re s t aurantvoo rz i en i ngen)  en  ru imten  voor  pe rsonee l  ( l o cker s ,  bu reaus ,  k as t en ,  s to e l ,  e tc . )  en  fa c i l i t a i r  

(magaz i j n s te l l i ngen,  kas ten ,  e tc . )  
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Werkzaamheden gemeenschappelijke installaties 

Voor het vaststellen van verbouw werkzaamheden voor de gemeenschappelijke installaties is de 

theoretische technische levensduur van belang. Het vervangingsonderhoud ligt voor de W-installaties 

(inclusief hoofdverdelingen) op 20 jaar en voor de E-installaties en Transportinstallaties op 25 jaar, zoals 

in paragraaf 04.02.01 is vastgesteld. In dit onderzoek wordt aangenomen dat ten opzichte van het 

oorspronkelijke bouwjaar na iedere 20 en 25 jaar vervangingsonderhoud heeft plaatsgevonden. In het 

financieel afwegingsmodel wordt het toekomstig vervangingsjaar vergeleken met het jaar van oplevering 

om te bepalen of de verbouw werkzaamheden benodigd zijn.  

 

De gehanteerde berekening voor het vaststellen van de werkzaamheden aan de gemeenschappelijke 

installaties geeft in het afwegingsmodel een aanbeveling. Wanneer wordt bepaald een ander 

uitgangspunt te hanteren, dan is het mogelijk de aanbevolen werkzaamheden te wijzigen. 

 

Werkzaamheden energiebesparingen 

De verbouw werkzaamheden voor de toe te passen energiebesparingen zijn afhankelijk van de 

gehanteerde terugverdientijd voor de individuele maatregelen, zoals bij paragraaf 04.03.02 is 

beschreven. Het geeft daarom alleen een overzicht van alle werkzaamheden die naar aanleiding van een 

toe te passen energiebesparende maatregel worden opgenomen. 

 

04.03.04 Financiële uitgangspunten (t.b.v. NCW-berekening) 

Voor de NCW-berekening zijn enkele financiële uitgangspunten bepaald, te weten planning van project, 

algemene uitgangspunten NCW-berekening, indexen, prijzen. In deze paragraaf worden deze 

uitgangspunten kort toegelicht. In bijlage 04.02 zijn deze onderdelen nader beschreven. 

 

Planning van project 

Voor het bepalen van de start van de gebouwexploitatie is een planning voor het project opgesteld. In de 

planning is voor de duur van processen aannames in aantal maanden gemaakt.  

 

Algemene uitgangspunten NCW-berekening 

Ten behoeve van een NCW-berekening zijn enkele algemene uitgangspunten benodigd, te weten 

Basisjaar contante waarde berekening, Beginjaar nieuwe gebouw exploitatie, Exploitatieperiode, 

Disconteringsvoet, Bezettingsgraad, Huidige boekwaarde en Restwaarde.  

 

Indexen 

De indexcijfers zijn percentages welke de verhouding van een grootheid (kosten en opbrengsten) tot een 

referentiewaarde aangegeven (Gebiedseconomie, 2015). Het percentage geeft aan hoeveel de grootheid 

per jaar gaat stijgen. De indexcijfers zijn benodigd om de kosten en opbrengsten te indexeren. Het 

indexeren is het jaarlijks laten stijgen van de kosten en opbrengsten als gevolg van de 

waardeontwikkeling van geld (Gebiedseconomie, 2015). De hoogte van de indexcijfers staat over het 

algemeen gelijk aan de hoogte van de inflatie. In dit onderzoek wordt dan ook voor de meeste 

indexcijfers een percentage van 2,5% aangehouden, wat overeen komt met deze jaarlijkse inflatie. De 

zorg gerelateerde prijsindexen zijn wettelijk vastgesteld en wijken daarom af van de 2,5%. 

 

Prijzen 

De prijzen voor de verschillende transformatiestrategieën variëren in hoogte en worden in het financieel 

afwegingsmodel als een aanbeveling opgenomen. Voor de zorg gerelateerde prijzen wordt de 

overheidsvergoeding aangehouden. Dit is een wettelijk vastgestelde prijs per cliënt per dag. De 

vergoeding uit de ZZP bestaat tevens voor een klein percentage uit gebouwgebouwen elementen 
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(onderhoud, energiekosten, verzekeringen en belastingen). Voor deze vergoeding is voor de 

verschillende zorgzwaartepakketten een gemiddeld percentage gehanteerd (NZa, 2007).  

 

Voor de prijzen van het wonen wordt een opdeling gemaakt in huurprijs, servicekosten en belastingen en 

heffingen. De hoogte van de huurprijs is afhankelijk van de regio en wordt daarom ook bepaald op basis 

van de provincie en het woonmilieu, zoals bij de vastgoedinformatie (paragraaf 04.02.01) is ingevoerd. 

Voor de servicekosten en belastingen en heffingen zijn de werkelijke exploitatiekosten doorberekend. Dit 

betekent dat de servicekosten en belastingen en heffingen de exploitatielasten 1 op 1 dekken. Het totaal 

aan woonlasten kan als aanbeveling te worden geïnterpreteerd en dient altijd met marktconforme 

woonlasten te worden gecontroleerd. 

 

De prijzen voor de overige verhuur aan derden is bepaald op basis van marktconforme prijzen. Deze 

prijzen liggen relatief laag, maar dat komt omdat een zorginstelling zich veelal op een secundaire locatie 

bevind. 

 

04.04 STAP 3 Financiële doorrekening 

De derde stap in het financieel afwegingsmodel is het maken van de financiële doorrekening (zie Figuur 

33). De financiële doorrekening wordt op basis van de Netto Contante Waarde (NCW) methode gemaakt. 

In deze paragraaf wordt de NCW methode beschreven en zijn de uitgangspunten voor de verschillende 

kasstromen kort toegelicht. 

 

 

Figuur  33   Schemat i s che  wee rgave  opze t  f i nanc i ee l  a fweg i ngsmode l ,  STAP  3  F i nanc ië l e  doo r r eken ing  

 

04.04.01 Netto Contante Waarde berekening  

De NCW methode is een veelgebruikte en objectieve methode voor de waardebepaling van potentiële 

investeringen, zoals in dit onderzoek bij een transformatiestrategie. De NCW ontstaat door de huidige 

waarde van toekomstige positieve kasstromen (ontvangsten) van de huidige waarde van toekomstige 

negatieve kasstromen (uitgaven) af te trekken (Gebiedseconomie, 2015). Wanneer de ontvangsten de 

uitgaven ontstijgen is er sprake van een rendabele investering, oftewel een positieve business case.  

 

De huidige waarde van kasstromen wordt met de Discounted Cash Flow (DCF) bepaald. DCF is letterlijk 

vertaald, verdisconteerde kasstroom. Het houdt in dat toekomstige kasstromen worden verdisconteerd 

naar de huidige waarde van deze kasstromen. Hierbij wordt de financiële waarde van geld dus 

gecorrigeerd voor de invloed van tijd (Gebiedseconomie, 2015) (zie Figuur 34). 
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Figuur  34   Graf i sche  weergave  van  d e  verd i scon ter i ng  van  to ekoms t ige  kas s t romen  

 

Voor het opzetten van een NCW-berekening zijn drie componenten benodigd, te weten de 

disconteringsvoet, de exploitatieperiode en de kasstromen.  

 

Disconteringsvoet 

De hoogte van de disconteringsvoet is variabel. In dit onderzoek is het percentage van de 

disconteringsvoet aan de hoogte van de rente op investeringen gelijk gezet, te weten 5%. Dit betekent 

dat minimaal de rente op het geïnvesteerde vermogen moet worden terugverdiend. 

 

Exploitatieperiode 

Na een transformatie verkeerd het gebouw in een goede onderhoudsstaat. Naar verwachting is het 

eerste moment van groot onderhoud na een periode van 20 jaar en zijn op dat moment nieuwe 

investeringen voor de instandhouding van het gebouw benodigd. Daarom is voor de exploitatieperiode 

het uitgangspunt van 20 jaar gehanteerd. Verder is ook de optie om een exploitatieperiode van 30 jaar 

toe te passen. De exploitatieperiodes van 20 en 30 jaar zijn gangbare termijnen waarop voor een 

gebouw vervangingsonderhoud dient te worden gepleegd (Kontek, 2014). 

 

Kasstromen 

De kasstromen gedurende een bepaalde periode zijn te onderscheiden in ontvangsten en uitgaven. De 

ontvangsten voor het vastgoed zijn Exploitatie opbrengsten en de Grondwaarde. De uitgaven voor het 

vastgoed zijn de Boekwaarde (als inbrengwaarde), Investeringen van transformatie, Exploitatiekosten en 

de Sloopkosten. 

 

04.04.02 Kasstromen 

In deze paragraaf zijn de kasstromen ten behoeve van de NCW-berekening kort toegelicht. De 

kasstromen zijn de Huidige boekwaarde, Investeringen van transformatie, Exploitatiekosten, Exploitatie 

opbrengsten en Restwaarde (Grondwaarde min Sloopkosten). In bijlage 04.03 zijn deze onderdelen 

nader beschreven. 



QuickScan Verzorgingshuis 

 

74 

 

 

Huidige boekwaarde 

De huidige boekwaarde is bij de vastgoedinformatie onder financiële gegevens al ingevoerd. De 

boekwaarde is de ook wel de werkelijke waarde van gebouw en opstal. De waarde ligt vaak hoger bij 

jongere gebouwen (van bouwjaar 2000 en jonger) of bij recentelijk gerenoveerde gebouwen en is lager 

bij oudere gebouwen (van bouwjaar 1985 en ouder). Dit komt omdat investeringen uit een korter 

verleden nog niet volledig zijn afschreven. De huidige boekwaarde wordt in NCW-berekening als 

(negatieve) inbrengwaarde opgenomen. 

 

Investeringen van transformatie 

Eerst worden voor iedere strategie-variant een Functioneel & Ruimtelijk programma opgesteld. Het 

Functioneel & Ruimtelijk programma is de vertaling van de transformatiestrategieën in een bepaalde 

ruimteverdeling met daar het theoretisch benodigd oppervlak aan gekoppeld. Verder worden ook per 

strategie het aantal woon gerelateerde ruimten en ondersteunende ruimten bepaald. Deze gegevens zijn 

onder andere nodig voor het bepalen van de hoeveelheden bij het Technisch programma. Vervolgens 

wordt dit omgezet in een Technisch programma. Het Technisch programma is de vertaling van de 

gebouwaanpassingen bij een bepaalde transformatiestrategie, waarbij de gebouwaanpassingen in een 

pakket aan bouwkundige ingrepen worden ondergebracht. Aan de bouwkundige ingrepen worden 

bouwkosten gekoppeld, waarna het mogelijk is om met behulp van deze totale bouwkosten de 

investeringskosten te bepalen (zie Figuur 35).  

 

 

Figuur  35   Schemat i s che  wee rgave  opze t  i nves t e r i ngen  voo r  t r ans fo rmat i e  

 

Functioneel & Ruimtelijk programma 

Het Functioneel & Ruimtelijk programma is op basis van verschillende prestatie-eisen opgesteld. Bij een 

transformatie van een verzorgingshuis zijn de minimum (verbouw) eisen van het Bouwbesluit 2012 

verplicht. In bijlagen 05 zijn de handelwijzen voor het Bouwbesluit 2012 en de ‘verbouw-eisen’ nader 

toegelicht. Naast het Bouwbesluit 2012 gelden geen aanvullende prestatie-eisen, maar in dit onderzoek 

worden wel de prestatie-eisen van het ‘Handboek WoonKeur’ en het ‘College bouw zorginstellingen’ als 

richtlijn opgenomen. 

 

Technisch programma 

Het Technisch programma is op basis van de NL-sfb codering opgezet. De codering is een 

classificeringsmethode welke op elementenniveau is ingericht. De NL-sfb codering maakt het onder 

andere mogelijk om de informatie van bouwkundige ingrepen inzichtelijk te maken en daarbij 

kostengegevens op een overzichtelijke wijze te kunnen groeperen (TU Delft, 1991). Voor dit onderzoek is 

gekozen voor deze elementenmethode, opdat op grond van de Nederland norm (NEN) 2699 

(‘Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken’ ) vervolgens de investeringskosten en 

exploitatiekosten kunnen worden geordend (Nederlandse norm, 2013). 
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Bouw- en Investeringskosten 

De totale investeringskosten voor de transformatie van een bepaalde transformatiestrategie zijn 

opgebouwd uit een optelling van de totale bouwkosten met de totale bijkomende kosten. De totale 

bouwkosten zijn op zijn beurt weer opgedeeld in directe bouwkosten en opslagen.  

 

Exploitatiekosten 

De gebouwgebonden exploitatiekosten zijn de te maken kosten ten behoeve van de exploitatie 

gedurende de exploitatieperiode van het gebouw. Afhankelijk van de transformatiestrategie variëren 

deze kosten. Voor wat betreft de onderhoudskosten liggen de werkelijke kosten bij de 

transformatiestrategie verzwaren hoger dan bij de transformatiestrategie verhuren. Dit komt mede 

doordat een verpleeghuis meer elektrotechnische installaties bevat en meer schoonmaakonderhoud 

nodig heeft dan een woon-zorgcomplex.  

 

Exploitatie opbrengsten (baten) 

De baten uit de gebouwexploitatie zijn de opbrengsten voor het gebouw en verschillen per 

transformatiestrategie. Voor de transformatie naar een verpleeghuis zijn de opbrengsten uit de 

overheidsvergoeding afkomstig. De hoogte van de vergoeding is per cliënt wettelijk vastgesteld en loopt 

op naarmate de hoogte van de zorgzwaarte toeneemt. Bij de transformatie naar een woonzorgconcept 

worden de woonlasten bij de bewoners in rekening gebracht. Zij betalen voor de huisvesting een 

huurprijs incl. servicekosten en overige belastingen en heffingen. Dit totaal aan woonlasten is voor iedere 

appartement oppervlak (75 m2, 50 m2, 32 m2 en 20 m2) verschillend. Daarnaast zijn er, indien aanwezig, 

nog huurinkomsten uit het uitbesteden van het restaurant, winkel en receptiedienst.  

 

Restwaarde (Grondwaarde – Sloopkosten) 

Voor het bepalen van de restwaarde kunnen verschillende methoden worden toegepast. In dit onderzoek 

is uitgegaan van een restwaarde berekening op basis van grondwaarde min sloopkosten. Er is gekozen 

voor deze methodiek, omdat naar verwachting het gebouw en opstal na de vastgestelde 

exploitatieperiode geen waarde meer heeft. 

 

De grondwaarde wordt doorgaans aan de hand van regionale factoren bepaald. Echter, in dit onderzoek 

wordt een normatieve grondprijs toegepast. Een normatieve grondprijs is een vaste prijs voor grond. 

Hierdoor is het voor dit onderzoek mogelijk voor ieder gebouw de grondwaarde te berekenen. De TNO 

(2010) heeft in opdracht van het Centrum Zorg en Bouw voor het zorg gerelateerd vastgoed 

grondkostennormen bepaald. De normatieve grondprijs van €233,- wordt per m2 BVO uitgedrukt.  

 

Daarnaast worden de sloopkosten, ten behoeve van het volledig slopen van het gebouw en opstal, van 

de opbrengsten uit de grondwaarde afgetrokken. Voor de sloopkosten wordt een normatieve prijs van 

€25,- gehanteerd (BouwkostenKompas, 2015). Ook hier is de prijs per m2 BVO uitgedrukt. 

 

04.05 STAP 4 Rapportage QuickScan Verzorgingshuis 

De vierde stap in het financieel afwegingsmodel is het rapporteren van de uitkomsten uit de QuickScan 

Verzorgingshuis, ten behoeve van de terugkoppeling aan de zorgorganisatie (zie Figuur 36). Eén van de 

eigenschappen van het financieel afwegingsmodel is dat het eenvoudig is om voor verschillende 

transformatiestrategieën de QuickScan uit te voeren. Het is daarmee mogelijk in een korte tijd de 

transformatiepotentie van verschillende strategieën voor het leegstaand verzorgingshuis inzichtelijk te 

krijgen. Wanneer een transformatiestrategie is ingevoerd dient de rapportage te worden opgeslagen 
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en/of te worden geprint. Deze handeling dient na iedere ingevoerde transformatiestrategie te worden 

uitgevoerd. 

 

In de rapportage worden eerst onder ‘Factsheet gebouw’ in het kort de gebouwgegevens getoond. 

Gevolgd door de gegevens die op de gekozen strategie van toepassing zijn, welke onder 

‘Transformatiestrategie’ zijn weergegeven. Voor het project specifieke gebouw en de gekozen 

transformatiestrategie zijn vervolgens onder ‘Transformatie werkzaamheden & investeringskosten’ de 

opgenomen verbouw werkzaamheden en investeringen ten behoeve van de transformatie weergegeven. 

Daarna is onder ‘Waardebepaling vastgoed (bij transformatie)’ met behulp van de Netto Contante 

Waarde (NCW) methode de waarde van de potentiële transformatie bepaald. Als laatste wordt onder 

‘Energiebesparingen’ voor de het project bepaald of op grond van het Activiteitbesluit milieubeheer 

energiebesparende maatregelen moeten worden opgenomen en wordt voor zowel het verzwaren als het 

verhuren de bijkomende kansen beschreven.  

 

 

Figuur  36   Schemat i s che  wee rgave  opze t  f i nanc i ee l  a fwe g i ngsmode l ,  STAP  4  Rappor t age  Qu i ckScan  

Ver zo rg i ngshu i s  

 

04.05.01 Factsheet gebouw 

Het ‘Factsheet gebouw’ toont de gegevens van het project specifieke gebouw (zie Figuur 37). Dit zijn de 

gebouw gegevens die minimaal benodigd zijn voor het kunnen uitvoeren van de QuickScan en die binnen 

het project bij iedere transformatiestrategie gelijk blijven. Het gekozen percentage bij de ‘Geschiktheid 

huidige staat inbouwpakket’ komt terug onder ‘Transformatie werkzaamheden & investeringskosten’ bij 

de ‘Basis verbouw werkzaamheden’. De hoogte van het percentage heeft onder andere te maken met 

hoe goed het de huidige staat van het inbouwpakket overeenkomt met de benodigde staat van het 

inbouwpakket en hoeveel van de verbouwkosten moeten worden doorgerekend. 
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Figuur  37   Fac tshee t  g ebouw;  P ro j ec t  s pec i f i eke  g ebouwgegevens  

 

04.05.02 Transformatiestrategie 

Bij de ‘Transformatiestrategie’ zijn de gegevens die op de gekozen strategie van toepassing zijn 

weergegeven, te weten de kenmerken van de gekozen transformatiestrategie, de omvang de strategie 

(in m2.BVO), de capaciteit van de nieuwe invulling, de maandelijkse ontvangsten per woning (zie Figuur 

38). Daarnaast zijn de contextuele factoren vanuit hoofdstuk 03 in het financieel afwegingsmodel 

verwerkt tot een overzicht van aandachtspunten (zie Figuur 39). Per aandachtspunt is de betrokken 

partij en de invloed van het aandachtspunt op de transformatiestrategie aangegeven. 

 

 

Figuur  38   Str a t eg i e  spec i f i eke  gegevens  

 

FACTSHEET GEBOUW - De Akkers

Locatie gebouw Margot Begemannstraat 9

5671 CW Nuenen

Noord-Brabant

Bouwjaar

Geschiktheid huidige staat inbouwpakket:

Inbouwpakket vervangen

Onderbouwing percentage

Bruto vloeroppervlak (BVO)

Bouwlagen

Boekwaarde

100%

Uitgangspunt inbouwpakket 100% 

vervangen. In de laatste jaren heeft 

geen grootschalige renovatie 

plaatsgevonden. Daarnaast komt bij 

veel strategie-varianten het huidige 

inbouwpakket niet overeen met het 

benodigde inbouwpakket.

1981

3

1.690.000€                                    

3.103 m²

TRANSFORMATIE STRATEGIE

Strategie 1

Strategie Verzwaren Omvang strategie (BVO) 3.103 m2

Verblijfsduur Langdurend verblijf

Zorg- en dienstenpakket Capaciteit 45 st

Overheidsvergoeding per woning 1.279€               /mnd

Financieringsvorm Overheidsvergoeding

Woonruimte Onzelfstandige woonruimte

Formaat woonruimte Niet flexibel 20 m²

Verblijfsvorm Groep

Afwerkingsniveau woonruimte Gestoffeerd

ZZP VV 6 (SOM)
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Figuur  39   St rateg ie  spec i f ieke  aandachtspunt en  

 

De aandachtspunten hebben dus betrekking op de contextuele factoren van een specifieke 

transformatiestrategie. De zorgorganisatie dient op deze aandachtspunten bedacht te zijn, aangezien de 

aandachtspunten een transformatiestrategie ‘ondersteunend’, ‘neutraal’ of ‘belemmerend’ kunnen 

beïnvloeden. In Tabel 9 is een toelichting bij deze mogelijke invloeden weergegeven. De factoren geven 

de zorgorganisaties ook handvatten om de interne besluitvorming voor een strategie weloverwogen te 

maken. 

 

 

Tabe l  9   Toe l i c h t i ng  b i j  de  i nv lo eden  

 

04.05.03 Transformatie werkzaamheden en investeringskosten 

Voor het project specifieke gebouw en de gekozen transformatiestrategie zijn de opgenomen verbouw 

werkzaamheden en investeringen ten behoeve van de transformatie weergegeven (zie Figuur 40). Bij de 

verbouw werkzaamheden is met ‘Ja’ of ‘Nee’ aangegeven of de werkzaamheden zijn opgenomen. 

Specifiek aan de werkzaamheden voor het inbouwpakket is een percentage gekoppeld. Dit percentage 

geeft aan hoeveel van de verbouwkosten voor het vervangen van het huidige inbouwpakket worden 

doorgerekend. Daarnaast zijn de bouw- en investeringskosten van de transformatie gegroepeerd 

weergegeven en om schijnnauwkeurigheid te voorkomen zijn de getallen afgerond. Het kan zijn dat 

optellingen daardoor niet volledig overeenkomen met het totaal. Het totaal aan investeringskosten is in 

de NCW-berekening opgenomen. 

 

Betrokken partij Aandachtspunt Toelichting Invloed

Zorgkantoor Belemmerend

Zorgkantoor Belemmerend

Rijksoverheid Neutraal

Rijksoverheid Neutraal

Rijksoverheid Neutraal

Gemeente Neutraal

Gemeente Ondersteunend

Stichting 

Waarborgfonds 

voor de 

Zorgsector

Neutraal

Productiegebonden bekostiging
Vanaf 2018 is er een volledige productiegebonden bekostigingssystematiek. De zorgorganisatie wordt zelf 

verantwoordelijk voor de explo itatie van het vastgoed.

Artikel 2.15 uit het Activiteitenbesluit 

milieubeheer 

Als de Wet Activiteitenbesluit milieubeheer op het vastgoed van de zorgorganisatie van toepassing is, dan moeten 

alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder worden toegepast.

Kosten voor energie niet volledig gedekt
Niet alle kosten voor energie worden volledig gedekt. Het toepassen van energiebesparende maatregelen kan 

mogelijk de overschrijding op de vergoeding terugbrengen.

Borgstelling op leningen
Zorgorganisaties kunnen voor de financiering van bouwprojecten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) 

borgstellingen aanvragen op nieuwe of bestaande leningen.

Woon- en zorgfaciliteiten De woon- en zorgfaciliteiten moeten geschikt zijn voor het leveren van zware zorg.

Vraag naar verblijfsvoorzieningen In de regio dient er vo ldoende vraag naar verblijfsvoorzieningen in de zware zorg te zijn.

Nieuwe rolverdeling
Door meer regie op lokaal niveau ontstaat er een nieuwe ro lverdeling. In deze transitiefase kan dit voor 

onduidelijkheden in zowel de uitvoering van de wetgeving als de exacte taakverdeling zorgen.

Intentie uitgesproken Scheiden van 

Wonen en Zorg / Extramuralisering voor 

horgere zorgzwaarte indicaties door te 

voeren

Het M inisterie van VWS heeft in de programmabrief langdurige zorg de intentie uitgesproken om op korte termijn het 

Scheiden van Wonen en Zorg / Extramuralisering ook voor de hogere zorgzwaarte indicaties door te voeren. Dit 

betekent dat over een onbepaalde tijd de kans bestaat dat ook bij de zorgexplo itaite van deze groep de financiële 

zekerheid komt te vervallen.
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Figuur  40   Opgenomen ve rbouw  werk zaamheden  en  i nves t er ingen  ten  b ehoeve  van  de  t r ans f o rmat i e  

 

04.05.04 Waardebepaling vastgoed (bij transformatie) 

In het financieel afwegingsmodel is de waardebepaling van het vastgoed met de NCW methode berekend 

(zie Figuur 41). Hiermee wordt de waarde van de potentiële investeringen in een transformatie bepaald. 

Wanneer de ontvangsten de uitgaven ontstijgen is er sprake van een rendabele investering, oftewel een 

positieve business case. In de rapportage staan de algemene uitgangspunten voor de NCW-berekening 

en de uitkomst ervan. De waarde van een potentiële transformatie wordt als ‘NCW Totaal’ aangegeven. 

Het ‘NCW Totaal’ bestaat uit ‘Boekwaarde’, ‘Investeringen transformatie’, ‘NCW Vastgoedexploitatie’ en 

‘NCW Restwaarde’. De Boekwaarde staat voor het specifieke project vast en omvat de huidige waarde 

van grond, gebouw en opstal. De investeringen van de transformatie is het bedrag dat benodigd is om 

het gebouw voor de nieuwe invulling gereed te maken. De NCW Vastgoedexploitatie is het totaal aan 

opbrengsten verminderd met de kosten vanuit de vastgestelde exploitatieperiode. Het saldo van 

‘Investeringen transformatie’ en ‘NCW Vastgoedexploitatie’ toont aan of de gekozen 

transformatiestrategie op zichzelf rendabel is of niet. De NCW Restwaarde staat ook voor het specifieke 

project vast en hiervoor is de grondwaarde minus sloopkosten doorgerekend. 

 

 

Figuur  41   Waardebepa l i ng  vas tgoed ,  b i j  t r ans fo rmat i e  

TRANSFORMATIE WERKZAAMHEDEN & INVESTERINGSKOSTEN

Verbouw werkzaamheden Bouw- en investeringskosten

werkzaamheden 

opgenomen

% van verbouw 

kosten
€/m2.BVO totaal

Basis verbouw werkzaamheden BOUWKOSTEN

Niet-dragende binnenwanden, binnenwandopeningen, verlaagde plafonds, afwerkingen, e.d.Ja 100% DIRECTE BOUWKOSTEN

Leidingwerk, data/ICT, verlichting, e.d. Ja 100% Bouwkundige werken 227€                 710.000€           

Vaste overige voorzieningen Ja 100% Installaties 335€                 1.000.000€        

Losse inrichting Nee 100% Vaste inrichting 67€                   210.000€           

Terreinwerk Ja Terrein 28€                   88.000€             

Toeslag energiebesparingen 5€                     16.000€             

Werkzaamheden gemeenschappelijke installaties TOTAAL DIRECTE BOUWKOSTEN 663€                 2.060.000€        

Warmte-opwekking (incl. hoofdverdeling) Ja Opslagen 288€                 450.000€           

Koude-opwekking (incl.hoofdverdeling) Ja TOTAAL BOUWKOSTEN 807€                 2.500.000€        

Luchtbehandeling Ja

Krachtstroom Nee BIJKOMENDE KOSTEN

Liftinstallatie Nee Leges + aansluitkosten 40€                   130.000€           

Inrichtingskosten -€                     -€                     

Werkzaamheden energiebesparingen Advieskosten 113€                 350.000€           

Buitenspouwblad (naisoleren) vervangen Nee Kosten opdrachtgever 30€                   93.000€             

Begane grondvloer naisoleren Nee Onvoorziene kosten 40€                   130.000€           

Dak naisoleren Nee Ontwikkelaarskosten 72€                   220.000€           

Raam (kozijnen incl. beglazing) vervangen Nee TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN 296€                 920.000€           

WKO / warmtepomp Nee

WTW ventilatielucht Nee TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN 1.102€               3.420.000€        

Verlichting (wooneenheden), LED-verlichting Ja

Verlichting (algemene ruimten), LED-verlichting Ja

Regeling (algemene ruimten), Veegpuls + daglicht + aanwezigheidsdetectieNee

Zonnepanelen Nee

Bovenstaande getallen zijn afgerond om schijnnauwkeurigheid te voorkomen. 

Optellingen kunnen mogelijk niet volledig overeenkomen met het totaal

WAARDEBEPALING VASTGOED (BIJ TRANSFORMATIE)

Basisjaar contante waarde berekening (prijspeil) 2015

Beginjaar nieuwe gebouw exploitatie 2016

Exploitatieperiode (in jaren) 20

Disconteringsvoet 5%

Bezettingsgraad 97%

Boekwaarde (als inbrengwaarde) € -1.690.000

Investeringen transformatie € -3.420.000

NCW Vastgoedexploitatie € 5.060.000

NCW Restwaarde (grondwaarde - sloopkosten) € 390.000

NCW Totaal € 340.000

€ -4.000.000

€ -3.000.000

€ -2.000.000

€ -1.000.000

€ 0

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 4.000.000

€ 5.000.000

€ 6.000.000

Boekwaarde Investeringen
transformatie

NCW
Vastgoedexploitatie

NCW Restwaarde NCW Totaal
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04.05.05 Energiebesparingen 

Onder ‘Energiebesparingen’ wordt voor de het project bepaald of op grond van het Activiteitbesluit 

milieubeheer energiebesparende maatregelen moeten worden opgenomen. Wanneer dat het geval is, 

wordt ook voor zowel het verzwaren als het verhuren de bijkomende kansen beschreven (zie Figuur 42). 

 

 

Figuur  42   Energ i ebespa r i ngen  en  voor  zowe l  he t  ve rzwaren  a l s  he t  verhuren  de  b i j k ome nde kansen  

 

  

ENERGIEBESPARINGEN

Transformatie strategie Verzwaren (verpleeghuis)

Uit onderstaande berekening wordt duidelijk of de energiekosten volledig worden gedekt.

Overheidvergoeding (ZZP) € 26.400 /jaar

Prognose werkelijke kosten € 31.550 /jaar

Overschrijding op beschikbaar budget € -5.150 /jaar

Verder wordt aangegeven hoeveel de overschrijding (indien aanwezig), met behulp van de toegepaste maatregelen, kan worden teruggebracht.

Verlaging op de energiekosten € 2.000 /jaar

Overschrijding op beschikbaar budget € -3.150 /jaar

Transformatie strategie Verhuren (woonzorgconcepten)

Uit onderstaande berekening wordt duidelijk met welk bedrag de maandelijkse servicekosten en daarmee ook de totale woonlasten worden gereduceerd.

Verlaging op de energiekosten € 2.000 /jaar

Reductie van totale woonlasten per woning € 9 /mnd

De keuze voor het opnemen van energiebesparende maatregelen is ingegeven door het feit dat veel zorginstellingen moeten voldoen aan de toetsingscriteria van 

artikel 2.15 uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De eigenaren van zorginstellingen met een jaarlijks gas of elektriciteit verbruik boven de toetsingsgrens 

hebben de wettelijke plicht alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder toe te passen.

Specifiek voor de transformatie strategie 'Verzwaren' geldt dat de kosten voor energie niet altijd volledig met de overheidsvergoeding worden gedekt. De 

overschrijding van het beschikbaar budget gaat ten koste van het zorgbudget en dat is niet wenselijk voor een zorgorganisatie. 

Voor 'De Akkers' is het artikel 2.15 uit het Activiteitenbesluit milieubeheer wel van kracht. Bij de transformatie zijn energiebesparende maatregelen met een 

terugverdientijd van 5 jaar of minder opgenomen. De toegepaste maatregelen hebben een reductie van 0% op het jaarlijks gas verbruik en een reductie van 

24% op het jaarlijks elektriciteits verbruik. De reductie in verbruik resulteert in een jaarlijkse verlaging van € 4000,- op de energiekosten. 

Naast de wettelijke plicht wordt door het toepassen van energiebesparende maatregelen dus ook het verbruik gereduceerd en daarmee de energiekosten 

verlaagd. Het verlagen van de energiekosten kan voor de zorgorganisatie in bepaalde situaties ook een kans zijn. 

Bij de transformatie strategie ‘Verhuren’ worden de energiekosten in de servicekosten aan de bewoners door verrekend. De verlaging van de energiekosten 

betekent daarom dat minder servicekosten aan de bewoners hoeft te worden door verrekend. De toekomstige bewoners betalen door de verlaging van kosten 

minder woonlasten, wat ten goede komt aan de verhuurbaarheid van de wooneenheden.
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04.06 Resumé 

Het financieel afwegingsmodel maakt op een eenvoudige wijze de transformatiepotentie van een 

leegstaand verzorgingshuis inzichtelijk. Het resultaat kan worden gebruikt ten behoeve van het 

strategisch vastgoedmanagement. Het model genereert met beperkte ‘INPUT’-gegevens de gewenste 

‘OUTPUT’. Hierdoor wordt een groot deel van de data automatisch verwerkt. Deze data wordt in het 

onderdeel ‘THROUGHPUT’ aangegeven (zie Figuur 43). 

 

 

 

Figuur  43   Schemat i s che  wee rgave  opze t  f i nanc i ee l  a fweg i ngsmode l  ‘Qu i c kScan Ve r zo rg ing shu i s ’  

 

Het financieel afwegingsmodel is in vier stappen opgedeeld: 

– Stap 1: Het invoeren van project specifieke gegevens. De vastgoedinformatie van het 

verzorgingshuis is benodigd om uit het financieel afwegingsmodel project specifieke resultaten te 

kunnen genereren;  

– Stap 2: Het invoeren van een transformatiestrategie en het eventueel wijzigen van strategische 

uitgangspunten; 

– Stap 3: Het genereren van een financiële doorrekening. Met de gegevens uit stap 1 en stap 2 wordt 

er een doorrekening gemaakt op basis van de Netto Contante Waarde (NCW) methode. Hiermee 

wordt de waarde van de potentiële investeringen in een transformatie bepaald. De NCW ontstaat 

door de huidige waarde van toekomstige positieve kasstromen (ontvangsten) van de huidige waarde 

van toekomstige negatieve kasstromen (uitgaven) af te trekken. Wanneer de ontvangsten de 

uitgaven overstijgen is er sprake van een rendabele investering, oftewel een positieve business case.  

– Stap 4: Het rapporteren van de uitkomsten uit de QuickScan Verzorgingshuis, ten behoeve van de 

terugkoppeling aan de zorgorganisatie. Eén van de eigenschappen van het financieel afwegingsmodel 

is dat het eenvoudig is om voor verschillende transformatiestrategieën de QuickScan uit te voeren. 

Het is daarmee mogelijk in een korte tijd de transformatiepotentie van verschillende strategieën voor 

het leegstaand verzorgingshuis inzichtelijk te krijgen.  

 

Om nu de werking en volledigheid van de het financieel afwegingsmodel te controleren dient een pilot 

studie te worden uitgevoerd. 

 

 

 



QuickScan Verzorgingshuis 

 

82 

 

05  PILOT STUDIE 

Het financieel afwegingsmodel dient ten behoeve van het strategie portefeuillemanagement op een 

eenvoudige wijze de transformatiepotentie van een leegstaand verzorgingshuis inzichtelijk te maken. Het 

financieel afwegingsmodel wordt met behulp van een pilot studie getoetst. De pilot studie is een 

proefproject dat indicaties moet opleveren over de werking en volledigheid van het financieel 

afwegingsmodel. Met dit hoofdstuk wordt de volgende deelvraag beantwoord: “Welke afwegingen kun je 

met de resultaten uit het model maken.” 

 

05.01 Verzorgingshuizen zorgorganisatie 

Voor het uitvoeren van een pilot toets zijn er te onderzoeken verzorgingshuizen benodigd. In dit 

onderzoek worden drie verzorgingshuizen van zorgorganisatie Archipel Zorggroep als pilot project 

opgenomen. In de komende drie paragrafen worden de drie verzorgingshuizen kort omschreven. 

 

05.01.01 Vastgoedinformatie, verzorgingshuis ‘De Akkers’ 

Het verzorgingshuis ‘De Akkers’ is gelegen in Nuenen. Het verzorgingshuis dateert uit 1981 en is op 

normale basis onderhouden. De Akkers heeft een bruto vloeroppervlak van 3.103 m2, verdeeld over 3 

bouwlagen. De huidige boekwaarde van grond, gebouw en opstal bedraagt 1 januari 2015 circa 

€1.690.000,-. 

 

In de laatste jaren heeft geen grootschalige renovatie plaatsgevonden. Daarnaast komt bij veel 

strategie-varianten het huidige inbouwpakket niet overeen met het benodigde inbouwpakket. Voor de 

geschiktheid van de huidige staat van het inbouwpakket is het percentage ‘100%’ toegekend, wat 

betekent dat het inbouwpakket voor 100% wordt vervangen. 

 

In het onderstaande Figuur 44 zijn de minimaal benodigde gegevens om een financiële doorrekening te 

maken weergegeven. 
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Figuur  44   Vastgoed in fo rmat i e  van  ve r zo rg i ngshu i s  ‘De  Akke rs ’  

 

05.01.02 Vastgoedinformatie, verzorgingshuis ‘Den Eerdbrand’ 

Het verzorgingshuis ‘Den Eerdbrand’ is gelegen in Eindhoven. Het verzorgingshuis dateert uit 1974 en is 

recentelijk gerenoveerd (2012). Den Eerdbrand heeft een bruto vloeroppervlak van 8.286 m2, verdeeld 

over 8 bouwlagen. De huidige boekwaarde van grond, gebouw en opstal bedraagt 1 januari 2015 circa 

€5.040.000,-. 

 

Het gebouw is recent (2012) grootschalig gerenoveerd. In verband met het voorkomen van 

kapitaalvernietiging door het toepassen van onnodige verbouw werkzaamheden, wordt niet het volledig 

Algemene gebouwgegevens

Naam zorgorganisatie

Naam gebouw

Eigenaar gebouw

Locatie gebouw: Provincie

Plaats

Adres

Postcode

Woonmilieu

Wat is het bouwjaar van het verzorgingshuis? 1981

Foto gebouw

Archipel Zorggroep

De Akkers

Archipel Zorggroep

Noord-Brabant

Nuenen

Margot Begemannstraat 9

5671 CW

Dorps

Huidige staat gebouw

Geschiktheid huidige staat inbouwpakket: Inbouwpakket vervangen 100%

Onderbouwing percentage

Uitgangspunt inbouwpakket 100% 

vervangen. In de laatste jaren heeft 

geen grootschalige renovatie 

plaatsgevonden. Daarnaast komt bij 

veel strategie-varianten het huidige 

inbouwpakket niet overeen met het 

benodigde inbouwpakket.

Functionele gegevens

Aantal bouwlagen 3 bouwlagen

Bruto vloeroppervlak (BVO) 3.103 m2

Financiële gegevens

Wat is de hoogte van de huidige boekwaarde? Grond, gebouw en opstal 1.690.000€        
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inbouwpakket vervangen. Voor de geschiktheid van de huidige staat van het inbouwpakket is het 

percentage ‘60%’ toegekend, wat betekent dat het inbouwpakket voor 60% wordt vervangen. 

 

In het onderstaande Figuur 45 zijn de minimaal benodigde gegevens om een financiële doorrekening te 

maken weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur  45   Vastgoed in fo rmat i e  van  ve r zo rg i ngshu i s  ‘Den  Ee rdb rand ’  

 

Algemene gebouwgegevens

Naam zorgorganisatie

Naam gebouw

Eigenaar gebouw

Locatie gebouw: Provincie

Plaats

Adres

Postcode

Woonmilieu

Wat is het bouwjaar van het verzorgingshuis? 1974

Foto gebouw

Archipel Zorggroep

Den Eerdbrand

Archipel Zorggroep

Noord-Brabant

Eindhoven

Waddenzeelaan 2

5628 HB

Dorps

Huidige staat gebouw

Geschiktheid huidige staat inbouwpakket: Inbouwpakket vervangen 60%

Onderbouwing percentage

Uitgangspunt inbouwpakket 60% 

vervangen. Recent heeft een 

grootschalige renovatie 

plaatsgevonden. In verband met het 

voorkomen van kapitaalvernietiging 

door het toepassen van onnodige 

verbouw werkzaamheden, wordt niet 

het volledig inbouwpakket 

vervangen.

Functionele gegevens

Aantal bouwlagen 8 bouwlagen

Bruto vloeroppervlak (BVO) 8.286 m2

Financiële gegevens

Wat is de hoogte van de huidige boekwaarde? Grond, gebouw en opstal 5.040.000€        



05 Pilot Studie 

 

85 

 

05.01.03 Vastgoedinformatie, verzorgingshuis ‘Zuiderpark, Gagelbosch’ 

Het verzorgingshuis ‘Zuiderpark, Gagelbosch’ is gelegen in Eindhoven. Het verzorgingshuis dateert uit 

2011 en is dus recentelijk nieuw gebouwd. Zuiderpark, Gagelbosch heeft een bruto vloeroppervlak van 

6.936 m2, verdeeld over 6 bouwlagen. De huidige boekwaarde van grond, gebouw en opstal bedraagt 1 

januari 2015 circa €15.190.000,-. 

 

Het gebouw is recent (2011) nieuw gebouwd. In verband met het voorkomen van kapitaalvernietiging 

door het toepassen van onnodige verbouw werkzaamheden, wordt niet het volledig inbouwpakket 

vervangen. Voor de geschiktheid van de huidige staat van het inbouwpakket is het percentage ‘30%’ 

toegekend, wat betekent dat het inbouwpakket voor 30% wordt vervangen. 

 

In het onderstaande Figuur 46 zijn de minimaal benodigde gegevens om een financiële doorrekening te 

maken weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene gebouwgegevens

Naam zorgorganisatie

Naam gebouw

Eigenaar gebouw

Locatie gebouw: Provincie

Plaats

Adres

Postcode

Woonmilieu

Wat is het bouwjaar van het verzorgingshuis? 2011

Foto gebouw

Archipel Zorggroep

Zuiderpark, Gagelbosch

Archipel Zorggroep

Noord-Brabant

Eindhoven

Gagelboschplein

5654 KS

Dorps

Huidige staat gebouw

Geschiktheid huidige staat inbouwpakket: Inbouwpakket vervangen 30%

Onderbouwing percentage

Uitgangspunt inbouwpakket 30% 

vervangen. De zorginstelling is 

recentelijk nieuw gebouwd. In 

verband met het voorkomen van 

kapitaalvernietiging door het 

toepassen van onnodige verbouw 

werkzaamheden, wordt niet het 

volledig inbouwpakket vervangen.

Functionele gegevens

Aantal bouwlagen 6 bouwlagen

Bruto vloeroppervlak (BVO) 6.936 m2
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Figuur  46   Vastgoed in fo rmat i e  van  ve r zo rg i ngshu i s  ‘ Zu ide rpar k ,  Gage lbo sch ’  

 

05.02 Transformatiestrategieën 

Voor het onderzoeken van de transformatiepotentie voor de drie verzorgingshuizen dienen verschillende 

strategie-varianten te worden doorgerekend. De beweegredenen om een bepaalde strategie-variant door 

te rekenen wordt in deze paragraaf nader toegelicht. 

 

05.02.01 Verzwaren (verpleeghuis) 

Voor het transformeren van het voormalig verzorgingshuis naar een verpleeghuis zijn veel strategie-

varianten mogelijk. Het is alleen onnodig om alle strategie-varianten door te rekenen. In de 

zorgzwaartepakketten (ZZP’s) verschillen de kosten en opbrengsten niet veel. Voor de transformatie 

wordt de doelgroep ‘ZZP VV 6 (SOM)’ ingevoerd, aangezien deze doelgroep een groot aandeel van het 

totaal aan geldige indicaties voor ‘zware’ intramurale zorg vertegenwoordigd (zie paragraaf 03.02). 

Daarnaast is door onduidelijkheid over toekomstig overheidsbeleid onderscheid in de flexibiliteit van het 

woonoppervlak gemaakt. Voor de transformatiestrategie verzwaren zijn hiervoor twee 

transformatiestrategieën doorgerekend, te weten ZZP VV 6 flexibel en ZZP VV 6 niet-flexibel. 

 

Verpleeghuis  

Voor de hogere zorgzwaartepakketten zijn onduidelijkheden over het toekomstig overheidsbeleid. In de 

programmabrief langdurige zorg is de intentie uitgesproken om op termijn het Scheiden van Wonen en 

Zorg / Extramuralisering ook voor de hogere ZZP’s door te voeren (Ministerie van VWS, 2011), zoals in 

hoofdstuk 02 en 03 ook is aangegeven. De kans bestaat daarom dat over onbepaalde tijd ook voor het 

verpleeghuis de instroom van nieuwe cliënten wordt gestopt, waardoor de financiële garantstelling vanuit 

de overheid komt te vervallen. Echter, Bureau Ouderenzorg (2014) en Rivas Zorggroep (2014) 

veronderstellen dat de intentie, uitgesproken door het ministerie van VWS, alleen van toepassing kan 

zijn op de zorgzwaarte indicaties met een somatische grondslag (ZZP VV 6, 8, 9b en 10), omdat voor 

deze groep de benodigde voorzieningen ook thuis kunnen worden georganiseerd. Het toezicht dat 

benodigd is voor mensen met een psychogeriatrische beperking (ZZP VV 5 en 7) is dusdanig groot dat zij 

niet in staat zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Dit maakt het specifiek voor zorgzwaarte indicaties 

met een somatische grondslag daarom interessant om flexibele en toekomstbestendige wooneenheden te 

realiseren. Bij de verbouw naar een verpleeghuis kan een zorgorganisatie daarom kiezen voor het 

realiseren van wooneenheden met een groter oppervlak (50 m2) dan minimaal staat omschreven in de 

prestatie-eisen van het Bouwcollege (20 m2) (Bouwcollege, 2007). Vanuit het perspectief dat op termijn 

het Scheiden van Wonen en Zorg / Extramuralisering ook voor de hogere zorgzwaarte indicaties door 

wordt gevoerd is het een kans om de transformatie minder risicovol te maken. 

 

Voor beide transformatie varianten wordt de doelgroep ‘ZZP VV 6 (SOM)’ ingevoerd. Onderscheid wordt 

gemaakt in het formaat van de woonruimte, omwille de flexibiliteit en toekomstbestendigheid van de 

huisvesting. Voor de eerste transformatiestrategie wordt het formaat van de woonruimte van ‘50 m2’ 

aangehouden (zie Figuur 47) en bij de tweede transformatiestrategie het formaat van de woonruimte 

van ‘20 m2’ (zie Figuur 48).  

 

Financiële gegevens

Wat is de hoogte van de huidige boekwaarde? Grond, gebouw en opstal 15.190.000€       
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Figuur  47   Trans fo rmat i es t r a te g ie ,  Verp leeghu i s  ZZP  VV  6  f l ex ib e l  

 

 

 

Figuur  48   Trans fo rmat i es t r a te g ie ,  Verp leeghu i s  ZZP  VV  6  n i e t - f l ex i be l  

 

05.02.02 Verhuren (woonzorgconcepten) 

Het verhuren van woon-zorgappartementen kent veel varianten. In dit onderzoek worden vier 

woningtypen belicht welke in de zorgmarkt veel worden toegepast, te weten reguliere 

seniorenhuisvesting (zonder dienstenarrangement), serviceflat, all-inclusive pension en de 

aanleunwoning. 

 

Reguliere seniorenwoning (zonder dienstenarrangement) 

De reguliere seniorenwoning heeft geen eenduidige definitie, maar kent wel enkele specifieke 

kenmerken. Voor het woningtype geldt meestal de leeftijdsgrens van 55-plus en is bestemd voor mensen 

die zelfstandig willen en kunnen wonen (KCWZ, 2014f). Om voor de woning in aanmerking te komen is 

daarom geen zorgindicatie nodig, maar de bewoners kunnen indien nodig wel thuiszorg ontvangen. Het 

woningtype bestaat uit ruime studio’s (50 m2) of tweekamerappartementen (75 m2) met een aparte 

woon en slaapkamer, welke als zelfstandige woonruimten worden verhuurd. Daarnaast dient de woning 

met de rollator of rolstoel toegankelijk te zijn (KCWZ, 2014f). 

 

Strategie 1

Strategie:

Doelgroep kenmerken: Verblijfsduur

Zorg- en dienstenpakket

Vastgoed kenmerken: Financieringsvorm

Woonruimte

Formaat woonruimte

Verblijfsvorm

Afwerkingsniveau woonruimte

Omvang strategie 100% van BVO

Groep

Gestoffeerd

Langdurend verblijf

ZZP VV 6 (SOM)

Overheidsvergoeding

Onzelfstandige woonruimte

Flexibel 50 m²

Verzwaren

Strategie 1

Strategie:

Doelgroep kenmerken: Verblijfsduur

Zorg- en dienstenpakket

Vastgoed kenmerken: Financieringsvorm

Woonruimte

Formaat woonruimte

Verblijfsvorm

Afwerkingsniveau woonruimte

Omvang strategie 100% van BVO

Groep

Gestoffeerd

Langdurend verblijf

ZZP VV 6 (SOM)

Overheidsvergoeding

Onzelfstandige woonruimte

Niet flexibel 20 m²

Verzwaren
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Bij de transformatiestrategie naar reguliere seniorenwoningen is overeenkomstig met de kenmerken van 

de strategie de keuzelijst ingevoerd (zie Figuur 49). Voor het pakket aan zorg en diensten is ‘Wonen met 

de mogelijkheid op thuiszorg zonder dienstenarrangement’ ingevoerd. Daarnaast is voor de huisvesting 

een zelfstandige woonruimte van 75 m2 aangehouden. 

 

 

Figuur  49   Trans fo rmat i es t r a te g ie ,  Regu l i e r e  sen io renwon ing  

 

Serviceflat 

Het woningtype ‘serviceflat’ is een oud concept dat dateert uit de jaren ’60 (Nagel, 2006). Ondanks dat 

het concept al wat jaren mee gaat is het nog steeds actueel. De serviceflat is specifiek bestemd voor 

welgestelde ouderen (±75 jaar) met een hoge koopkracht, welke behoefte hebben aan ontmoeting, 

beschut en veilig wonen. Het woningtype bestaat uit ruime studio’s (50 m2) of tweekamerappartementen 

(75 m2) waar wonen, zorg en diensten contractueel aan elkaar verbonden zijn (Nagel, 2006); (Platform 

31, 2015a). De zorg is beschikbaar vanuit een nabijgelegen zorgsteunpunt en de diensten worden 

complexgewijs aangeboden. Verder worden wooneenheden als rolstoelgeschikte zelfstandige 

woonruimten verhuurd. 

 

Voor de transformatie naar serviceflat is de keuzelijst overeenkomstig met de kenmerken van de 

strategie ingevoerd (zie Figuur 50). Voor het pakket aan zorg en diensten is ‘Wonen en een verplichte 

afname van thuiszorg en dienstenarrangement’ ingevoerd. Daarnaast is voor de huisvesting een 

zelfstandige woonruimte van 75 m2 aangehouden. 

 

Strategie 1

Strategie:

Doelgroep kenmerken: Verblijfsduur

Zorg- en dienstenpakket

Vastgoed kenmerken: Financieringsvorm

Woonruimte

Formaat woonruimte

Verblijfsvorm

Afwerkingsniveau woonruimte

Omvang strategie 100% van BVO

Individueel

Kaal

Structureel verblijf

Wonen en de mogelijkheid op 

thuiszorg zonder 

dienstenarrangement

Geliberaliseerde huur

Zelfstandige woonruimte

75 m²

Verhuren
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Figuur  50   Trans fo rmat i es t r a te g ie ,  Ser v i ce f l a t  

All-inclusive pension 

Het woningtype ‘all-inclusive pension’ is, als gevolg van de wijzigingen in wet- en regelgeving, een nieuw 

en betaalbaar woondienstenproduct waar sinds 2014 mee wordt gepionierd (Platform 31, 2015b). Het 

concept van het all-inclusive pension heeft veel overeenkomsten met het serviceflat concept. Ook hier 

zijn namelijk het wonen, zorg en diensten contractueel aan elkaar verbonden zijn. Waarbij de zorg vanuit 

een nabijgelegen zorgsteunpunt beschikbaar is en de diensten complexgewijs worden aangeboden. In 

tegenstelling tot de serviceflat richt het all-inclusive pension zich op de minderbedeelde ouderen met een 

lage koopkracht. Het woningtype is bestemd voor ouderen (±80 jaar) die het thuis eigenlijk niet meer 

redden en daarom behoefte hebben aan structuur, ontmoeting, beschut en veilig wonen. Voor deze 

ouderen staat de betaalbaarheid voorop en dat is bepalend voor het pakket aan zorg en diensten en voor 

het oppervlak van de woning (Platform 31, 2014). In de praktijk komt dit neer op een beperkt 

dienstenarrangement waar de maaltijdvoorziening een belangrijk deel van uitmaakt en zelfstandige 

studio’s van ±32 m2 (Platform 31, 2015b). 

 

Voor de transformatie naar all-inclusive pension is de keuzelijst overeenkomstig met de kenmerken van 

de strategie ingevoerd (zie Figuur 51). Voor het pakket aan zorg en diensten is net als bij de serviceflats 

het ‘Wonen en een verplichte afname van thuiszorg en dienstenarrangement’ ingevoerd. Daarnaast is 

specifiek voor deze strategie voor de huisvesting een zelfstandige woonruimte van 32 m2 aangehouden. 

 

 

Figuur  51   Trans fo rmat i es t r a te g ie ,  A l l - i nc l u s i v e  p ens ion  

Strategie 1

Strategie:

Doelgroep kenmerken: Verblijfsduur

Zorg- en dienstenpakket

Vastgoed kenmerken: Financieringsvorm

Woonruimte

Formaat woonruimte

Verblijfsvorm

Afwerkingsniveau woonruimte

Omvang strategie 100% van BVO

Individueel

Kaal

Structureel verblijf

Wonen en een verplichte afname van 

thuiszorg en dienstenarrangement

Geliberaliseerde huur

Zelfstandige woonruimte

75 m²

Verhuren

Strategie 1

Strategie:

Doelgroep kenmerken: Verblijfsduur

Zorg- en dienstenpakket

Vastgoed kenmerken: Financieringsvorm

Woonruimte

Formaat woonruimte

Verblijfsvorm

Afwerkingsniveau woonruimte

Omvang strategie 100% van BVO

Individueel

Kaal

Structureel verblijf

Wonen en een verplichte afname van 

thuiszorg en dienstenarrangement

Sociale huur

Zelfstandige woonruimte

32 m²

Verhuren
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Aanleunwoning (combinatie van verhuren en verzwaren) 

Het woningtype ‘aanleunwoning’ heeft net als de seniorenwoning geen eenduidige definitie, maar kent 

wel net zo goed specifieke kenmerken. Het woningtype omvat zelfstandige woningen die gesitueerd zijn 

tegen of in de nabijheid van een verzorgings- of verpleeghuis. Indien nodig kunnen bewoners gebruik 

maken van de zorg en diensten vanuit de zorginstelling. De aanleunwoning is bestemd voor ouderen 

(75+ jaar) die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar wel een lichte zorgindicatie hebben (Pop, 2014). 

In tegenstelling tot de serviceflat en het all-inclusive pension is bij de aanleunwoning alleen het wonen 

met de zorg contractueel aan elkaar verbonden. Het dienstenarrangement is hierbij facultatief. Het 

woningtype bestaat verder uit ruime studio’s (50 m2) of tweekamerappartementen (75 m2), die als 

zelfstandige woonruimten worden verhuurd. Daarnaast dient de woning met de rollator of rolstoel 

toegankelijk te zijn. 

 

De aanleunwoning heeft als belangrijkste kenmerk dat het ‘aan’ een verzorgings- of verpleeghuis ‘leunt’. 

Hierdoor is het mogelijk op de voorzieningen van de zorginstelling mee te liften, wat financieel voordelig 

kan zijn. In het geval van de transformatie van een bestaand verzorgingshuis kan het combineren van de 

woonvormen ook een noodgedwongen oplossing zijn. Sommige verzorgingshuizen hebben namelijk een 

dusdanig groot oppervlak, dat het kan voorkomen dat voor één bepaalde transformatiestrategie te 

weinig marktvraag aanwezig is om het volledig beschikbare oppervlak mee te vullen. Zo kan ervoor 

worden gekozen om voor een bepaald percentage van het gebouw een tweede transformatiestrategie op 

te nemen, te weten aanleunwoningen. 

 

Aangezien de aanleunwoning niet zonder een zorginstelling kan bestaan wordt bij de transformatie 

daarom twee strategieën opgenomen, te weten de aanleunwoningen (50% van BVO) en het verpleeghuis 

ZZP VV 6 niet-flexibel (50% van BVO) (zie Figuur 52). Bij de transformatiestrategie van de 

aanleunwoning is de keuzelijst overeenkomstig met de kenmerken van de strategie ingevoerd. Bij het 

pakket aan zorg en diensten is ‘Wonen en een verplichte afname van thuiszorg met een facultatief 

dienstenarrangement’ ingevoerd. Daarnaast is voor de huisvesting een zelfstandige woonruimte van 50 

m2 aangehouden. Voor de transformatiestrategie van het verpleeghuis is voor het pakket aan zorg en 

diensten ‘ZZP VV 6’ ingevoerd en is voor de huisvesting ook een woonruimte van 20 m2 aangehouden. 
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Figuur  52   Trans fo rmat i es t r a te g ie ,  Aan l eunwon ing  i n  c omb ina t i e  me t  Verp leeghu i s  ZZP  VV  n ie t -

f l e x ibe l  

 

05.03 Resultaten Pilot 

Voor ieder van de drie verzorgingshuizen zijn de zes transformatiestrategieën in het financieel 

afwegingsmodel ingevoerd en doorgerekend. Wanneer een transformatiestrategie is ingevoerd wordt de 

rapportage opgeslagen en/of geprint. Deze handeling wordt na iedere ingevoerde transformatiestrategie 

uitgevoerd, opdat alle uitkomsten met elkaar kunnen worden vergeleken. 

 

In het model is de waardebepaling van het vastgoed met de NCW methode berekend. Hiermee wordt de 

waarde van de potentiële investeringen in een transformatie bepaald. Wanneer de ontvangsten de 

uitgaven ontstijgen is er sprake van een rendabele investering, oftewel een positieve business case. 

Daarnaast wordt voor de zes transformatiestrategieën een aandachtspuntenlijst in de rapportage 

bijgevoegd. De aandachtspunten hebben betrekking op de contextuele factoren voor een specifieke 

transformatiestrategie. De zorgorganisatie dient op deze aandachtspunten bedacht te zijn en de 

aandachtspunten dienen als handvatten om de afweging voor een strategie weloverwogen te maken. In 

de volgende paragrafen worden bevindingen van de drie pilot projecten toegelicht. 

 

Strategie 1

Strategie:

Doelgroep kenmerken: Verblijfsduur

Zorg- en dienstenpakket

Vastgoed kenmerken: Financieringsvorm

Woonruimte

Formaat woonruimte

Verblijfsvorm

Afwerkingsniveau woonruimte

Omvang strategie 50% van BVO

Strategie 2

Strategie:

Doelgroep kenmerken: Verblijfsduur

Zorg- en dienstenpakket

Vastgoed kenmerken: Financieringsvorm

Woonruimte

Formaat woonruimte

Verblijfsvorm

Afwerkingsniveau woonruimte

Omvang strategie 50% van BVO

Gestoffeerd

Groep

Niet flexibel 20 m²

Onzelfstandige woonruimte

Individueel

Kaal

ZZP VV 6 (SOM)

Overheidsvergoeding

Langdurend verblijf

Verzwaren

Structureel verblijf

Wonen en een verplichte afname van 

thuiszorg met een facultatief 

dienstenarrangement

Sociale huur

Zelfstandige woonruimte

50 m²

Verhuren
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05.03.01 Pilot project 1, verzorgingshuis ‘De Akkers’ 

Voor het verzorgingshuis ‘De Akkers’ is vanuit de rapportage de ‘Factsheet gebouw’ in Figuur 53 

aangegeven. De factsheet is binnen een pilot project voor iedere transformatiestrategie gelijk en toont in 

het kort de gebouwgegevens die in het model zijn ingevoerd. In deze paragraaf wordt eerst voor het 

verzorgingshuis onder ‘algemene bevindingen’ de potentie van de zes transformatiestrategieën 

aangegeven. Daarbij worden de componenten die de haalbaarheid van een transformatiestrategie 

beïnvloeden nader toegelicht. Vervolgens wordt onder ‘strategie specifieke bevindingen’ per 

transformatiestrategie de haalbaarheid van de strategie ingezoomd waarbij de bevindingen worden 

gegeven. Onder ‘Energiebesparingen’ wordt voor het project omschreven wat de kansen van 

energiebesparingen voor het verzorgingshuis zijn.  

 

 

Figuur  53   Fac tshee t  g ebouw  ‘De  Akke r s ’  

 

Algemene bevindingen 

Voor het verzorgingshuis ‘De Akkers’ zijn de uitkomsten van de zes transformatiestrategieën in Tabel 10 

weergegeven. Hieruit wordt duidelijk dat de transformatiestrategie ‘Verpleeghuis ZZP VV 6 niet-flexibel’ 

de meest rendabele investering blijkt te zijn. Samen met de transformatiestrategie ‘Aanleunwoning’ zijn 

deze twee strategieën de enige positieve investeringen. De overige transformatiestrategieën hebben een 

negatief resultaat.  

 

Echter, als de haalbaarheid van de transformatiestrategie als afzonderlijk onderdeel wordt bekeken dan 

zijn meerdere strategieën rendabel. Dit is namelijk het geval wanneer de NCW Vastgoedexploitatie hoger 

is dan de investeringen die benodigd zijn om het gebouw voor de nieuwe invulling gereed te maken. Voor 

‘De Akkers’ betekent het dat vier transformatiestrategieën rendabel zijn en dat twee strategieën op een 

saldo rond de €0,- uitkomen. 

 

Geconstateerd kan worden dat de huidige boekwaarde voor het verzorgingshuis ‘De Akkers’ de 

haalbaarheid van de transformatiestrategieën doet afnemen. Naast de boekwaarde zijn er ook andere 

componenten uit de NCW-berekening die de haalbaarheid van een transformatiestrategie beïnvloeden te 

weten, Restwaarde, Exploitatieperiode, Disconteringsvoet, Investeringen transformatie en de 

Vastgoedexploitatie. Onderstaand worden de componenten nader toegelicht. 

 

FACTSHEET GEBOUW - De Akkers

Locatie gebouw Margot Begemannstraat 9

5671 CW Nuenen

Noord-Brabant

Bouwjaar

Geschiktheid huidige staat inbouwpakket:

Inbouwpakket vervangen

Onderbouwing percentage

Bruto vloeroppervlak (BVO)

Bouwlagen

Boekwaarde

100%

Uitgangspunt inbouwpakket 100% 

vervangen. In de laatste jaren heeft 

geen grootschalige renovatie 

plaatsgevonden. Daarnaast komt bij 

veel strategie-varianten het huidige 

inbouwpakket niet overeen met het 

benodigde inbouwpakket.

1981

3

1.690.000€                                    

3.103 m²
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Tabe l  10   F inanc ië l e  d oor reken i ng  van  de  t r ans fo rmat i es t r a te g ieën  ‘De  Akker s ’  

 

Boekwaarde  

De huidige boekwaarde is de werkelijke waarde van investeringen uit het verleden (in grond, gebouw en 

opstal) die nog niet volledig zijn afgeschreven. De huidige boekwaarde is als inbrengwaarde in de 

berekening opgenomen. In het geval van het verzorgingshuis ‘De Akkers’ bedraagt de huidige 

boekwaarde €1.6900.000. Door deze boekwaarde zijn vier van de zes transformatiestrategieën niet 

rendabel. Om toch een transformatiestrategie met een minder rendement te kunnen realiseren dient de 

zorgorganisatie op de huidige boekwaarde af te waarderen. 

 

Restwaarde 

Voor het bepalen van de restwaarde kunnen verschillende methoden worden toegepast. In dit onderzoek 

is uitgegaan van een restwaarde berekening op basis van grondwaarde min sloopkosten. Er is gekozen 

voor deze methodiek, omdat naar verwachting het gebouw en opstal na de vastgestelde 

exploitatieperiode geen waarde meer heeft. Bij nieuwer vastgoed is het aannemelijk dat de restwaarde 

hoger is, aangezien in die situatie ook voor gebouw en opstal een restwaarde kan worden gerekend.  

 

Mocht voor dit verzorgingshuis ook voor gebouw en opstal een restwaarde worden opgenomen, dan 

wordt de totale restwaarde hoger. Hierdoor is de kans aanwezig dat meerdere transformatiestrategieën 

haalbaarheid worden.  

 

Exploitatieperiode 

De exploitatieperiode is de looptijd (in jaren) van de resterende exploitatie van een gebouw. In dit 

onderzoek is de exploitatieperiode van 20 jaar aangehouden. Echter, wanneer de exploitatieperiode 

wordt verkort of verlengd dan heeft dat invloed op de haalbaarheid van de transformatiestrategie. Dit 

komt doordat de investeringen die benodigd zijn om het gebouw voor de nieuwe invulling gereed te 

maken vervolgens over een kortere dan wel een langere exploitatieperiode kunnen worden 

terugverdiend.  

 

Disconteringsvoet 

De disconteringsvoet is het rekenpercentage dat gebruikt wordt om toekomstige kasstromen contant te 

maken, oftewel toekomstige kasstromen naar de huidige waarde te brengen. De disconteringsvoet 

waarmee wordt gecorrigeerd is afhankelijk van de rente of het rendement op investeringen. De hoogte 

van de disconteringsvoet is daarom variabel. In dit onderzoek is het percentage van de disconteringsvoet 

aan de hoogte van de rente op investeringen gelijk gezet, te weten 5%. Dit betekent dat minimaal de 

rente op het geïnvesteerde vermogen moet worden terugverdiend. Door het percentage te verlagen 
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zullen de resultaten positiever worden en omgekeerd. Het percentage kan worden gewijzigd, maar de 

wijziging dient wel beargumenteerd te worden. 

 

Investeringen van transformatie 

De investeringen die voor de transformatie benodigd zijn worden als negatieve waarde in de NCW-

berekening opgenomen. Hoe lager de investeringen zijn, hoe groter de kans dat de 

transformatiestrategie haalbaar is. Zo kan voor de geschiktheid van de huidige staat van het 

inbouwpakket met een percentage worden aangegeven hoeveel van het inbouwpakket wordt vervangen, 

zodat mogelijk kosten worden bespaard. Voor ‘De Akkers’ is het percentage van 100% opgenomen. Dat 

betekent dat in de laatste jaren geen grootschalige renovatie heeft plaatsgevonden en daarnaast sluit 

het huidige inbouwpakket bij veel transformatiestrategieën niet aan bij het benodigde inbouwpakket. 

Hierdoor wordt het inbouwpakket voor 100% vervangen. Het is mogelijk dat bij een specifieke 

transformatiestrategie alsnog een deel van het inbouwpakket kan worden gehandhaafd, wat betekent dat 

op de investeringen voor de transformatie wordt bespaard. Door de besparing wordt de kans groter dat 

de transformatiestrategie rendabel is. Deze optie dient echter in een vervolganalyse te worden 

onderzocht. 

 

Vastgoedexploitatie 

De NCW Vastgoedexploitatie is het totaal aan opbrengsten verminderd met de kosten vanuit de 

vastgestelde exploitatieperiode. De exploitatie opbrengsten en kosten zijn afhankelijk van de gekozen 

transformatiestrategie. Bij het ‘verzwaren’ worden de exploitatiekosten door de overheidsvergoeding 

gefinancierd, waarbij de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de nieuwe capaciteit. Voor het 

‘verhuren’ worden de exploitatiekosten aan de bewoners door verrekend. De bewoners betalen voor de 

huisvesting een huurprijs incl. servicekosten en belastingen en heffingen. Dit totaal aan woonlasten is 

voor ieder woonoppervlak (75 m2, 50 m2, 32 m2 en 20 m2) verschillend. In dit onderzoek is het 

uitgangspunt dat voor de transformatiestrategie voldoende marktvraag aanwezig is, daarom is met een 

bezettingsgraad van 97% gerekend. Verder dient bij een verdiepingsslag met een marktanalyse de 

gestelde huurprijs op marktconformiteit te worden gecontroleerd. Te stellen is dat de capaciteit, 

bezettingsgraad, marktvraag en marktconforme huurprijzen belangrijke onderdelen van de 

vastgoedexploitatie zijn. Indien deze onderdelen wijzigen heeft dat ook invloed op de haalbaarheid van 

de transformatiestrategieën. 

 

Verder kan de omvang van het verzorgingshuis ook nog invloed hebben op het aantal toe te passen 

transformatiestrategieën. Het totaal BVO kan bij sommige verzorgingshuizen dusdanig groot zijn, dat het 

kan voorkomen dat voor één bepaalde transformatiestrategie te weinig marktvraag aanwezig is om het 

volledig beschikbare oppervlak mee te vullen. Zo kan ervoor worden gekozen om voor een bepaald 

percentage van het gebouw een tweede, derde, vierde of vijfde transformatiestrategie op te nemen. 

Hierdoor veranderen de uitkomsten uit de financiële doorrekening, aangezien de samenstelling van de 

transformatiestrategieën wijzigt. 

 

Strategie specifiek bevindingen 

Uit de ‘algemene bevindingen’ voor het verzorgingshuis ‘De Akkers’ blijkt dat twee van de zes 

transformatiestrategieën rendabel zijn en dat de uitkomsten van enkele componenten afhankelijk zijn. 

Daarnaast zijn ook specifiek voor de strategieën de bevindingen te geven. Onderstaand worden de 

transformatiestrategieën nader toegelicht. 

 

Verpleeghuis ZZP VV 6 flexibel 

De transformatiestrategie van de flexibele en toekomstbestendige wooneenheden in het verpleeghuis is 

met de gestelde uitgangspunten niet rendabel. Wanneer de transformatiestrategie als afzonderlijk 
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onderdeel wordt bekeken dan komt het saldo (NCW vastgoedexploitatie – investeringen transformatie) 

rond de €0,- uit. De transformatiestrategie is daarom voor de ‘De Akkers’ een lastige strategie om 

rendabel te krijgen. De strategie is met andere uitgangspunten mogelijk wel rendabel, bijvoorbeeld bij 

een lagere boekwaarde, een langere exploitatieperiode of wanneer het mogelijk is op de 

investeringskosten van de transformatie te besparen.  

 

De keuze voor grotere wooneenheden (50 m2) zorgt daarentegen wel voor een betere 

toekomstbestendigheid van de huisvesting. Dit komt doordat de grotere wooneenheden in de toekomst 

eenvoudiger zijn te vermarkten dan de kleinere traditionele wooneenheden (20 m2) vanuit het 

verpleeghuis.  

 

Een nadeel van de grotere wooneenheden ten opzicht van de kleinere wooneenheden is dat voor 

hetzelfde gebouw een lagere capaciteit wordt gehaald. Aangezien de overheidsfinanciering een 

productiegebonden bekostigingssystematiek is, liggen de exploitatie opbrengsten voor deze 

transformatiestrategie relatief laag. 

 

Verpleeghuis ZZP VV 6 niet-flexibel 

De transformatiestrategie van de niet-flexibele wooneenheden in het verpleeghuis is veruit de meest 

rendabele transformatiestrategie. De voornaamste reden waarom de strategie positief uitkomt is dat met 

de ‘niet-flexibele’ kleine wooneenheden (20 m2) een hoge capaciteit is te behalen. Aangezien de 

overheidsvergoeding aan de capaciteit is gekoppeld, is met een hoge capaciteit ook veel exploitatie 

opbrengsten te garanderen. Een nadeel van een hoge capaciteit is dat er mogelijk onvoldoende 

marktvraag aanwezig is.  

 

Het zorgkantoor heeft de verantwoording over het contracteren van de zorg bij de zorgaanbieders. 

Hierbij dient de woon- en zorgfaciliteiten geschikt te zijn voor het leveren van zware zorg en dient er 

voldoende vraag naar verblijfsvoorzieningen te zijn. De zorgorganisatie is daarom afhankelijk van de het 

zorgkantoor of daadwerkelijk de volledige capaciteit kan worden benut.  

 

Daarnaast is het ook nog de vraag of kleine wooneenheden tegenwoordig nog gewenst zijn. Past deze 

woonvorm nog in de woonbehoeften van de ouderen met een zware beperking. 

 

Reguliere seniorenwoning (zonder dienstenarrangement) 

De NCW van de reguliere seniorenwoning heeft met het resultaat €-340.000 een negatieve waarde en is 

daarmee niet rendabel. Wanneer de transformatiestrategie als afzonderlijk onderdeel wordt bekeken dan 

komt het saldo (NCW vastgoedexploitatie – investeringen transformatie) rond de €1.000.000,- uit. De 

transformatiestrategie is daarom voor de ‘De Akkers’ met andere uitgangspunten mogelijk rendabel te 

krijgen. Bijvoorbeeld bij een lagere boekwaarde of een langere exploitatieperiode. Het omzetten van het 

voormalig verzorgingshuis naar reguliere seniorenwoningen biedt daarom wel potentie.  

 

Echter, wanneer naar de maandelijkse woonlasten (€1.236,-) van de toekomstige bewoners wordt 

gekeken dan is nog maar af te vragen of zonder het aanbieden van een onderscheidend concept zoals 

een dienstenarrangement een dergelijk hoog bedrag aan woonlasten door de bewoners gaat worden 

betaald. Voor deze transformatiestrategie is het daarom van belang naar marktconforme huurprijzen te 

kijken, aangezien de wooneenheden zich anders uit de markt prijzen. Dit dient in een vervolganalyse 

worden onderzocht. 
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Serviceflat 

De NCW van de serviceflat is net als de reguliere seniorenwoning negatief, dus onrendabel. Het verschil 

tussen de twee is ook niet groot. Beide strategieën bestaan uit tweekamerappartementen (75 m2) met 

een aparte woon en slaapkamer, welke als zelfstandige woonruimten worden verhuurd. Het onderscheid 

wordt op basis van het pakket aan zorg en diensten gemaakt. Bij de serviceflat wordt naast de zorg ook 

een dienstenarrangement aangeboden. Het voordeel van een dienstenarrangement is dat de diensten als 

onderscheidend concept bij de wooneenheden in de markt kan worden aangeboden. De maandelijkse 

woonlasten (€1.294,-) liggen bij de serviceflat relatief hoog, waardoor de wooneenheden alleen bestemd 

zijn voor de welgestelde ouderen met een hoge koopkracht.  

 

All-inclusive pension 

Het all-inclusive pension is ook met de gestelde uitgangspunten niet rendabel en heeft veel 

overeenkomsten met het serviceflat concept. Voor het all-inclusive pension wordt ook een 

dienstenarrangement aangeboden en wordt het onderscheid in het woonoppervlak gemaakt. Het 

woonoppervlak van het all-inclusive pension is 32 m2 waar het oppervlak van de serviceflat 75 m2 is. Uit 

Tabel 10 is af te leiden dat de differentiatie in woonoppervlak verschillen oplevert in de investeringen 

voor de transformatie en de NCW van de Vastgoedexploitatie. Voor het all-inclusive pension liggen de 

investeringen voor de transformatie hoger en is het resultaat uit de vastgoedexploitatie lager. Dit 

betekent dat binnen de gestelde uitgangspunten het all-inclusive pension eerder onrendabel is dan het 

serviceflat concept.  

 

De woonlasten (€608,-) van het all-inclusive pension liggen daarentegen wel aanzienlijk lager dan bij het 

serviceflat concept en zijn daarom een stuk beter betaalbaar, wat exact bij de doelgroep aansluit. De 

strategie is namelijk volledig gericht op de minderbedeelde ouderen met een lage koopkracht, waar de 

betaalbaarheid voorop staat. Naar verwachting heeft deze doelgroep een grote omvang, waardoor de 

bezettingsgraad van 97% aannemelijk is. Dit dient alleen wel voor ieder specifiek project met een 

regionale marktanalyse te worden onderbouwd. 

 

Aanleunwoning 

De aanleunwoning heeft als belangrijkste kenmerk dat het ‘aan’ een verzorgings- of verpleeghuis ‘leunt’. 

Hierdoor is het mogelijk op de voorzieningen van de zorginstelling mee te liften, wat financieel voordelig 

kan zijn. De haalbaarheid van de aanleunwoning is dan ook voor een groot deel afhankelijk van de 

kenmerken van de verpleeghuis-strategie. In dit geval zijn de niet-flexibele wooneenheden (20 m2) bij 

de transformatie opgenomen. Deze strategie maakt de gehele transformatie tot een rendabele 

investering.  

 

Voor de aanleunwoningen worden de diensten facultatief aangeboden. Verder bestaat het woningtype uit 

ruime studio’s (50 m2), die als zelfstandige woonruimten (€853,-) worden verhuurd. Naar verwachting is 

de aanleuningwoning als afzonderlijke strategie niet rendabel. Dit is af te leiden uit resultaten van de 

overige woonzorgconcepten, welke allemaal onrendabel zijn.  

 

Energiebesparingen 

De keuze voor het opnemen van energiebesparende maatregelen is ingegeven door het feit dat veel 

zorginstellingen moeten voldoen aan de toetsingscriteria van artikel 2.15 uit het Activiteitenbesluit 

milieubeheer (zoals in hoofdstuk 03 is aangegeven). De eigenaren van zorginstellingen met een jaarlijks 

gas of elektriciteit verbruik boven de toetsingsgrens hebben de wettelijke plicht alle energiebesparende 

maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder toe te passen. 
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Naast de wettelijke plicht wordt door het toepassen van energiebesparende maatregelen ook het 

verbruik gereduceerd en daarmee de energiekosten verlaagd. Het verlagen van de energiekosten kan 

voor de zorgorganisatie in bepaalde situaties ook een kans zijn. 

 

Energiebesparingen voor de transformatiestrategie verzwaren (verpleeghuis) 

Specifiek voor de transformatiestrategie 'verzwaren' geldt dat de kosten voor energie niet altijd volledig 

met de overheidsvergoeding worden gedekt (zoals in hoofdstuk 03, paragraaf 03.02 is besproken). De 

overschrijding van het beschikbaar budget gaat ten koste van het zorgbudget en dat is niet wenselijk 

voor een zorgorganisatie. 

 

In het financieel afwegingsmodel wordt een berekening gemaakt waaruit duidelijk wordt of de 

energiekosten volledig worden gedekt. Verder wordt aangegeven hoeveel de overschrijding (indien 

aanwezig), met behulp van de toegepaste maatregelen, kan worden teruggebracht (zie Figuur 54). 

 

 

Figuur  54   Inv l oed  van  energ i ebespa r ingen  voo r  d e  t rans fo rmat i e s t r a teg i e  ve r zwaren  

 

Energiebesparingen voor de transformatiestrategie verhuren (woonzorgconcepten) 

Bij de transformatiestrategie ‘verhuren’ worden de energiekosten in de servicekosten aan de bewoners 

door verrekend. De verlaging van de energiekosten betekent daarom dat minder servicekosten aan de 

bewoners hoeft te worden door verrekend. De toekomstige bewoners betalen door de verlaging van 

kosten minder woonlasten, wat ten goede komt aan de verhuurbaarheid van de wooneenheden. 

 

In het financieel afwegingsmodel wordt een berekening gemaakt waaruit duidelijk wordt met welk 

bedrag de maandelijkse servicekosten en daarmee ook de totale woonlasten worden gereduceerd (zie 

Figuur 55). 

 

 

Figuur  55   Inv l oed  van  energ i ebespa r ingen  voo r  d e  t rans fo rmat i e s t r a teg i e  ve rhu ren  

 

Te constateren is dat de maatregelen die binnen de terugverdientijd van 5 jaar liggen te weinig impact 

hebben om de haalbaarheid van een transformatiestrategie te beïnvloeden. Naar verwachting hebben de 

energiebesparingen een grotere impact wanneer de zorginstelling energie neutraal wordt gemaakt. 

 

Transformatie strategie Verzwaren (verpleeghuis)

Uit onderstaande berekening wordt duidelijk of de energiekosten volledig worden gedekt.

Overheidvergoeding (ZZP) € 26.400 /jaar

Prognose werkelijke kosten € 31.550 /jaar

Overschrijding op beschikbaar budget € -5.150 /jaar

Verder wordt aangegeven hoeveel de overschrijding (indien aanwezig), met behulp van de toegepaste maatregelen, kan worden teruggebracht.

Verlaging op de energiekosten € 2.000 /jaar

Overschrijding op beschikbaar budget € -3.150 /jaar

Specifiek voor de transformatie strategie 'Verzwaren' geldt dat de kosten voor energie niet altijd volledig met de overheidsvergoeding worden gedekt. De 

overschrijding van het beschikbaar budget gaat ten koste van het zorgbudget en dat is niet wenselijk voor een zorgorganisatie. 

Transformatie strategie Verhuren (woonzorgconcepten)

Uit onderstaande berekening wordt duidelijk met welk bedrag de maandelijkse servicekosten en daarmee ook de totale woonlasten worden gereduceerd.

Verlaging op de energiekosten € 2.000 /jaar

Reductie van totale woonlasten per woning € 9 /mnd

Bij de transformatie strategie ‘Verhuren’ worden de energiekosten in de servicekosten aan de bewoners door verrekend. De verlaging van de energiekosten 

betekent daarom dat minder servicekosten aan de bewoners hoeft te worden door verrekend. De toekomstige bewoners betalen door de verlaging van kosten 

minder woonlasten, wat ten goede komt aan de verhuurbaarheid van de wooneenheden.
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05.03.02 Pilot project 2, verzorgingshuis ‘Den Eerdbrand’ 

Voor het verzorgingshuis ‘Den Eerdbrand’ is vanuit de rapportage de ‘Factsheet gebouw’ in Figuur 56 

aangegeven. De factsheet toont in het kort de gebouwgegevens die in het model zijn ingevoerd. In deze 

paragraaf wordt voor het verzorgingshuis onder ‘algemene bevindingen’ de potentie van de zes 

transformatiestrategieën aangegeven en zijn de resultaten met verzorgingshuis ‘De Akkers’ vergeleken. 

Daaruit volgen de bevindingen voor het verzorgingshuis ‘Den Eerdbrand’. 

 

 

Figuur  56   Fac tshee t  g ebouw  ‘Den Ee rdb rand ’  

 

Algemene bevindingen 

Voor het verzorgingshuis ‘Den Eerdbrand’ zijn de uitkomsten van de zes transformatiestrategieën in 

Tabel 11 weergegeven. De transformatiestrategie ‘Verpleeghuis ZZP VV 6 niet-flexibel’ blijkt ook hier de 

meest rendabele investering te zijn. Verder is op te merken dat de volgorde van meest renderende 

strategie tot minst renderende strategie bijna identiek is als bij ‘De Akkers’. Daarnaast zijn uitkomsten 

wel overal verschillend. In tegenstelling tot ‘De Akkers’ zijn hier in totaal vier van de zes 

transformatiestrategieën rendabel. 

 

De reden waarom de volgorde van meest tot minst renderend bijna gelijk is aan die van ‘De Akkers’, is 

omdat slechts een beperkt aantal gebouwgebonden variabelen ten opzichte van ‘Den Eerdbrand’ 

verschillend zijn. De overige gegevens en uitgangspunten zijn op default waarden, gemiddelden en 

kengetallen gebaseerd. Uiteindelijk zorgt dit voor weinig differentiatie tussen de onderlinge strategieën. 

De volgorde verandert pas aanzienlijk wanneer de gegevens en uitgangspunten afzonderlijk per 

transformatiestrategie worden gewijzigd.  

 

De verschillen in gebouwgegevens resulteert voor het verzorgingshuis ‘Den Eerdbrand’ in andere 

uitkomsten. Van de componenten uit de NCW-berekening die de haalbaarheid van de 

transformatiestrategieën beïnvloeden is te herleiden hoe verschillen tot stand komen. Zo ligt de 

Boekwaarde voor ‘Den Eerdbrand’ aanzienlijk hoger dan bij ‘De Akkers’, wat het gevolg is van een 

recente grootschalige renovatie. Tevens wordt door de recente renovatie maar 60% van het 

inbouwpakket vervangen, dit percentage geeft aan hoeveel van de verbouwkosten voor het vervangen 

van het huidige inbouwpakket worden doorgerekend. Deze besparing op het inbouwpakket heeft relatief 

meer impact op de strategieën ‘verzwaren’ dan de strategieën ‘verhuren’, aangezien daar de 

investeringen van de transformatie standaard hoger liggen. Vandaar ook dat bij het all-inclusive pension 

FACTSHEET GEBOUW - Den Eerdbrand

Locatie gebouw Waddenzeelaan 2

5628 HB Eindhoven

Noord-Brabant

Bouwjaar

Geschiktheid huidige staat inbouwpakket:

Inbouwpakket vervangen

Onderbouwing percentage

Bruto vloeroppervlak (BVO)

Bouwlagen

Boekwaarde

60%

Uitgangspunt inbouwpakket 60% 

vervangen. Recent heeft een 

grootschalige renovatie 

plaatsgevonden. In verband met het 

voorkomen van kapitaalvernietiging 

door het toepassen van onnodige 

verbouw werkzaamheden, wordt niet 

het volledig inbouwpakket 

vervangen.

1974

8

5.040.000€                                    

8.286 m²
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(verhuren) en flexibele eenheden voor het verpleeghuis (verzwaren) de volgorde van de meest tot minst 

renderende transformatiestrategie doet veranderen. 

 

Daarnaast is voor ‘Den Eerdbrand’ een hogere Restwaarde opgenomen. Dit komt doordat de 

restwaardeberekening rekent met het totaal BVO van het verzorgingshuis en dat ligt bij ‘Den Eerdbrand’ 

bijna drie maal zo hoog als bij ‘De Akkers’. Verder is door de grotere omvang van het gebouw een 

grotere capaciteit te behalen. Met de grotere capaciteit wijzigt het saldo van de kosten en opbrengsten 

vanuit de exploitatie ook. De grote omvang van het gebouw en capaciteit heeft wel nadelen voor het 

vinden van voldoende marktvraag. Voor ‘Den Eerdbrand’ is het daarom aan te raden meerdere 

transformatiestrategieën in het gebouw op te nemen. 

 

 

Tabe l  11   F inanc ië l e  d oor reken i ng  van  de  t r ans fo rmat i es t r a te g ieën  ‘Den  Eerdb rand ’  

 

De strategie specifieke bevindingen en bevindingen uit de energiebesparingen zijn voor dit 

verzorgingshuis in hoofdlijnen gelijk aan het verzorgingshuis ‘De Akkers’. Om deze reden wordt de pilot 

voor dit verzorgingshuis niet verder uitgewerkt. 

 

05.03.03 Pilot project 3, verzorgingshuis ‘Zuiderpark, Gagelbosch’ 

Voor het verzorgingshuis ‘Zuiderpark, Gagelbosch’ is vanuit de rapportage de ‘Factsheet gebouw’ in 

Figuur 57 aangegeven. De factsheet toont in het kort de gebouwgegevens die in het model zijn 

ingevoerd. In deze paragraaf wordt voor het verzorgingshuis onder ‘algemene bevindingen’ de potentie 

van de zes transformatiestrategieën aangegeven en zijn de resultaten met verzorgingshuis ‘De Akkers’ 

en ‘Den Eerdbrand’ vergeleken. Daaruit volgen de bevindingen voor het verzorgingshuis ‘Zuiderpark, 

Gagelbosch’. 
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Figuur  57   Fac tshee t  g ebouw  ‘Zu ide rpar k ,  Gage lbo sch ’  

 

Algemene bevindingen 

Voor het verzorgingshuis ‘Zuiderpark, Gagelbosch’ zijn de uitkomsten van de zes 

transformatiestrategieën in Tabel 12 weergegeven. De transformatiestrategie ‘Verpleeghuis ZZP VV 6 

niet-flexibel’ blijkt ook hier de meeste rendabele investering te zijn. Verder is op te merken dat de 

volgorde van meest renderende strategie tot minst renderende strategie volkomen gelijk is als bij ‘Den 

Eerdbrand’ en ook bijna gelijk als bij ‘De Akkers’. Daarnaast zijn ook hier de uitkomsten overal 

verschillend. In tegenstelling tot de verzorgingshuizen ‘De Akkers’ en ‘Den Eerdbrand’ zijn hier alle zes 

de transformatiestrategie onrendabel. 

 

De reden waarom de volgorde van meest tot minst renderend bijna gelijk is aan die van ‘De Akkers’ en 

volkomen gelijk aan die van ‘Den Eerdbrand’, is omdat slechts een beperkt aantal gebouwgebonden 

variabelen verschillend zijn. De overige gegevens en uitgangspunten zijn op default waarden, 

gemiddelden en kengetallen gebaseerd. Uiteindelijk levert dit te weinig differentiatie tussen de 

onderlinge strategieën op. De volgorde verandert pas aanzienlijk wanneer de gegevens en 

uitgangspunten afzonderlijk per transformatiestrategie worden gewijzigd.  

 

De verschillen in gebouwgegevens resulteert voor het verzorgingshuis ‘Zuiderpark, Gagelbosch’ in andere 

uitkomsten. Van de componenten uit de NCW-berekening die de haalbaarheid van de 

transformatiestrategieën beïnvloeden is te herleiden hoe verschillen tot stand komen. De Boekwaarde is 

dusdanig hoog dat het iedere transformatiestrategie onrendabel maakt. Dit komt doordat het gebouw uit 

2011 dateert. Daarnaast wordt vanwege de nieuwbouw slechts 30% van het inbouwpakket vervangen, 

dit percentage geeft aan hoeveel van de verbouwkosten voor het vervangen van het huidige 

inbouwpakket worden doorgerekend. Verder is voor ‘Zuiderpark, Gagelbosch’ een te lage Restwaarde 

opgenomen. Voor nieuwer vastgoed is het aannemelijk dat de Restwaarde hoger is dan alleen de 

grondwaarde min sloopkosten, aangezien in deze situatie voor gebouw en opstal ook een Restwaarde 

kan worden gerekend. Met een hogere Restwaarde is de kans aanwezig dat transformatiestrategieën 

haalbaar worden. Ook zitten verschillen in uitkomsten als gevolg van een ander BVO dan de voorgaande 

verzorgingshuizen. 

 

FACTSHEET GEBOUW - Zuiderpark, Gagelbosch

Locatie gebouw Gagelboschplein

5654 KS Eindhoven

Noord-Brabant

Bouwjaar

Geschiktheid huidige staat inbouwpakket:

Inbouwpakket vervangen

Onderbouwing percentage

Bruto vloeroppervlak (BVO)

Bouwlagen

Boekwaarde

30%

Uitgangspunt inbouwpakket 30% 

vervangen. De zorginstelling is 

recentelijk nieuw gebouwd. In 

verband met het voorkomen van 

kapitaalvernietiging door het 

toepassen van onnodige verbouw 

werkzaamheden, wordt niet het 

volledig inbouwpakket vervangen.

2011

6

15.190.000€                                  

6.936 m²
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Tabe l  12   F inanc ië l e  d oor reken i ng  van  de  t r ans fo rmat i es t r a te g ieën  ‘Zu id erpa rk ,  Gage lbos ch ’  

 

De strategie specifieke bevindingen en bevindingen uit de energiebesparingen zijn voor dit 

verzorgingshuis in hoofdlijnen gelijk aan het verzorgingshuis ‘De Akkers’. Om deze reden wordt de pilot 

voor dit verzorgingshuis niet verder uitgewerkt. 

 

05.04 Resumé 

Het financieel afwegingsmodel is met behulp van een pilot studie getoetst. Voor de uitvoering van deze 

pilot studie zijn drie verzorgingshuizen van zorgorganisatie Archipel Zorggroep als pilot projecten 

opgenomen. Bij het achterhalen van de transformatiepotentie voor de drie verzorgingshuizen zijn zes 

transformatiestrategieën in het financieel afwegingsmodel ingevoerd en doorgerekend (zie Tabel 13).  

 

 

Tabe l  13   F inanc ië l e  d oor reken i ng  van  de  t r ans fo rmat i es t r a teg ieën  voor  de  d r i e  ve r zo rg ing shu i zen  

 

Uit de algemene bevindingen van de drie verzorgingshuizen blijkt dat bij de resultaten van financiële 

doorrekening (zie Tabel 13) de volgorde van de meest tot minst renderende transformatiestrategie 

onderling tussen de drie verzorgingshuizen nagenoeg gelijk is. Te stellen is dat het beperkte aantal 

invoergegevens, wat benodigd is om een QuickScan een financiële doorrekening te maken, leidt tot een 

matige differentiatie tussen de transformatiestrategieën voor verschillende verzorgingshuizen. De 

differentiatie ontstaat wanneer de strategische uitgangspunten (stap 2 van de QuickScan) afzonderlijk 

per transformatiestrategie worden gewijzigd. Naast de gelijkenissen in volgorde zijn wel grote verschillen 
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in uitkomsten aanwezig. Dit komt doordat de invoergegevens in het financieel afwegingsmodel aan de 

NCW-berekening zijn gekoppeld en dat de absolute waarden per verzorgingshuis verschillend zijn. 

 

Verder blijkt uit de algemene bevindingen van de verzorgingshuizen dat de componenten uit de NCW-

berekening in grote mate de haalbaarheid van de transformatiestrategieën beïnvloeden. De 

componenten zijn de Boekwaarde, Restwaarde, Exploitatieperiode, Disconteringsvoet, Investering van 

transformatie en de Vastgoedexploitatie. 

 

Voor het verzorgingshuis ‘De Akkers’ is het beperkt mogelijk een rendabele transformatiestrategie op te 

stellen. Allereerst heeft het gebouw een relatief hoge boekwaarde. Daarnaast wordt het gehele 

inbouwpakket vervangen, aangezien in de laatste jaren geen grootschalige renovatie heeft 

plaatsgevonden. Bij ouder vastgoed is het niet realistisch om na de vastgestelde exploitatieperiode voor 

het gebouw en opstal nog een restwaarde op te nemen. Het gebouw dateert uit 1981 en er is daarom als 

restwaarde de grondwaarde minus sloopkosten gerekend. 

 

Bij het verzorgingshuis ‘Den Eerdbrand’ is het wel mogelijk een rendabele transformatiestrategie op te 

stellen. De boekwaarde ligt hoger dan bij ‘De Akkers’, wat het gevolg is van een recente grootschalige 

renovatie. Daarnaast is bij ‘Den Eerdbrand’ vanwege de recente renovatie een lagere investering voor de 

transformatie benodigd. Verder wordt op basis van het bruto vloeroppervlak de restwaarde berekend, 

aangezien ‘Den Eerdbrand’ een groter bruto vloeroppervlak dan ‘De Akkers’ heeft is er daarom ook een 

hogere restwaarde gerekend. 

 

Voor het verzorgingshuis ‘Zuiderpark, Gagelbosch’ is het niet mogelijk een rendabele 

transformatiestrategie op te stellen. Het gebouw is in 2011 gebouwd. Hierdoor ligt de boekwaarde van 

het gebouw dusdanig hoog dat het iedere transformatiestrategie onrendabel maakt. Daarnaast is voor de 

restwaarde in deze QuickScan alleen de grondwaarde minus sloopkosten gerekend, omdat in de 

standaard situatie naar verwachting het gebouw en opstal geen waarde meer heeft. Bij nieuwer 

vastgoed, zoals bij verzorgingshuis ‘Zuiderpark, Gagelbosch’, is het aannemelijk dat de restwaarde hoger 

is, aangezien in die situatie het gebouw en opstal nog wel een restwaarde heeft. Mocht voor ‘Zuiderpark, 

Gagelbosch, ook voor gebouw en opstal een restwaarde worden opgenomen dan is de kans aanwezig dat 

transformatiestrategieën haalbaarheid worden.  

 

Verder zijn de strategie specifieke bevindingen tussen de drie verzorgingshuizen in hoofdlijnen gelijk. Uit 

de strategie specifieke bevindingen is allereerst te constateren dat de transformatiestrategie 

‘Verpleeghuis ZZP VV 6 niet-flexibel’ de meest rendabele investering is. De voornaamste reden waarom 

de strategie voor ieder verzorgingshuis het meeste rendeert is dat met de ‘niet-flexibele’ kleine 

wooneenheden (20 m2) een hoge capaciteit is te behalen. Aangezien de overheidsvergoeding aan de 

capaciteit is gekoppeld, is met een hoge capaciteit ook veel exploitatie opbrengsten te garanderen. 

Daarentegen heerst onduidelijkheid over toekomstig overheidsbeleid. De keuze voor toekomstbestendige 

huisvesting (50 m2) dient daarom te worden afgewogen. Verder heeft het zorgkantoor de verantwoording 

over het contracteren van de zorg bij de zorgaanbieders. De uitvoerbaarheid van de strategie ‘verzwaren’ 

is daarom vrijwel volkomen afhankelijk van de medewerking van het zorgkantoor, waardoor de criteria 

van het zorgkantoor als belemmerend kunnen worden ervaren.  

 

Voor met name de woonzorgconcepten (‘verhuren’) geldt dat ter controle op de woonlasten, marktvraag 

en bezettingsgraad naderhand een marktanalyse moet worden uitgevoerd. Daarnaast betekenen de 

meeste contextuele factoren, van de strategie ‘verhuren’, voor een zorgorganisatie dat zij nieuwe kennis 

moeten opdoen met betrekking tot wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen in het traject bij het 

transformeren van een verzorgingshuis naar een woonzorgconcept partijen als het College Sanering 
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Zorginstellingen, het Waarborgfonds voor de Zorgsector en de gemeente een vertragende rol spelen. Een 

goede en tijdige afstemming over de transformatieplannen met deze partijen is noodzakelijk om ervoor 

te zorgen dat tijdsintensieve besluitvormingen worden beperkt. Verder dient de zorgorganisatie te 

bepalen welk woonzorgconcept het beste past binnen de organisatorische ambitie en visie. Het 

woonzorgconcept dient vervolgens contractueel met de bewoner te worden vastgelegd. 

 

Voor wat betreft de energiebesparende maatregelen die worden voorgesteld is te constateren dat deze te 

weinig impact hebben om de haalbaarheid van de transformatiestrategie te beïnvloeden. Naar 

verwachting hebben de energiebesparingen een grotere impact wanneer de zorginstelling energie 

neutraal wordt gemaakt. 
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06  CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 

Dit hoofdstuk behandeld de conclusie en aanbevelingen van het onderzoek. In de conclusie worden de 

onderzoeksvragen beantwoord. In de aanbevelingen worden aanbevelingen gegeven voor het financieel 

afwegingsmodel en voor vervolgonderzoek.  

 

06.01 Conclusie 

Dit onderzoek geeft inzicht in en beschrijft een financieel afwegingsmodel dat ten behoeve van het 

strategisch portefeuillemanagement de transformatiepotentie van het leegstaand 

verzorgingshuisvastgoed inzichtelijk maakt. Deze conclusie belicht de belangrijkste bevindingen van het 

onderzoek en komt met het antwoord op de hoofdvraag. De beantwoording van de hoofdvraag wordt 

vormgegeven via de volgende deelvragen: 

 

Deelvraag 1 

Wat zijn de consequenties van de ontwikkelingen in de langdurige zorg voor het in eigendom hebben van 

verzorgingshuizen door zorgorganisaties? 

 

Door de ontwikkelingen in de langdurige zorg komen op korte termijn verzorgingshuizen leeg te staan. 

De leegstand van het verzorgingshuis samen met de invoering van de productiegebonden 

kapitaallastenvergoeding resulteert voor de zorgorganisaties in een aantal maatschappelijke problemen 

en financiële risico’s. Deze consequenties worden hierna puntsgewijs aangegeven: 

– Maatschappelijk consequenties: 

 Overcapaciteit aan verzorgingshuisvastgoed 

 Gedwongen verhuizingen onder ouderen 

 Het wegvallen van de ondersteunende functie in de wijk 

– Financiële consequenties: 

 Onzekerheid over de toekomstige exploitatie 

 Mogelijkheden op (her)financiering nemen af 

 Afwaarderen van boekwaarde 

 

Deelvraag 2 

Welke strategieën voor alternatieve bestemmingen van verzorgingshuizen sluiten aan bij de taken van 

een zorgorganisatie en dienen nader te worden onderzocht? 

 

In het onderzoek worden de volgende drie hoofd-strategieën nader onderzocht: 

1 De eerste strategie ‘het verzwaren naar een hoger zorgzwaarte aanbod’ omvat het omzetten van 

de verblijfvoorzieningen in het (voormalig) verzorgingshuis naar verblijfeenheden bestemd voor 

cliënten met zware zorgvraag. Kortom, het (voormalig) verzorgingshuis wordt naar een 

verpleeghuis omgezet. 

2 De tweede strategie betreft het verhuren van wooneenheden met de mogelijkheid op (thuis)zorg 

in het (voormalig) verzorgingshuis aan ouderen met (of zonder) een lichte zorgvraag.  

3 De derde strategie ‘het afstoten in de vorm van verkoop’ omvat het verkopen van gebouw en 

grond en wordt in dit onderzoek als ‘exit-scenario’ beschouwd. De strategie wordt daarom wel 

als transformatiestrategie genoemd, maar bij de keuze voor de strategie wordt geen financiële 

doorrekening gemaakt. 
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De transformatiestrategieën ‘verzwaren’ en ‘verhuren’ zijn afhankelijk van doelgroep- en 

vastgoedkenmerken opgedeeld. Hierdoor is een grote diversiteit in transformatiestrategieën ontstaan, 

welke voor het ‘verzwaren’ en voor het ‘verhuren’ in Figuur 58 en Figuur 59 zijn aangegeven. 

 

 

Figuur  58   Schemat i s che  voo rs t e l l i ng  van  d e  moge l i j ke  s t r a teg ie - va r i an ten  voo r  he t  keuzep ro ces  b i j  

de  s t r a t eg i e  ve rzwaren  
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Figuur  59   Schemat i s che  voo rs t e l l i ng  van  d e  moge l i j ke  s t r a teg ie - va r i an ten  voo r  he t  keuzep r o ces  b i j  

de  s t r a t eg i e  ve rhuren  

 

Deelvraag 3 

Welke contextuele factoren hebben invloed op de keuze voor een specifieke transformatiestrategie? 

 

Hieronder volgen de concrete contextuele factoren die op de transformatiestrategieën van het 

‘verzwaren’ van toepassing zijn. 

– Zorgkantoor 

 De woon- en zorgfaciliteiten moeten geschikt zijn voor het leveren van zware zorg. 

 Er dient voldoende vraag naar verblijfsvoorzieningen in de zware zorg te zijn. 

– Rijksoverheid 

 Door meer regie op lokaal niveau ontstaat er een nieuwe rolverdeling. In deze transitiefase kan 

dit voor onduidelijkheden in zowel de uitvoering van de wetgeving als de exacte taakverdeling 

zorgen. 

 Intentie uitgesproken om op termijn het Scheiden van Wonen en Zorg / Extramuralisering ook 

voor de hogere zorgzwaarte indicaties door te voeren. 

 Vanaf 2018 is er een volledige productiegebonden bekostigingssystematiek. De zorgorganisatie 

wordt zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het vastgoed. 
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– Gemeente 

 Als de Wet Activiteitenbesluit milieubeheer op het vastgoed van de zorgorganisatie van 

toepassing is, dan moeten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf 

jaar of minder worden toegepast. 

 Niet alle kosten voor energie worden volledig gedekt. Het toepassen van energiebesparende 

maatregelen kan mogelijk de overschrijding op de vergoeding terugbrengen. 

– Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector 

 Zorgorganisaties kunnen voor de financiering van bouwprojecten bij het Waarborgfonds voor de 

Zorgsector (WFZ) borgstellingen aanvragen op nieuwe of bestaande leningen. 

 

Hieronder volgen de concrete contextuele factoren die op de transformatiestrategieën van het ‘verhuren’ 

van toepassing zijn. 

– Zorgorganisatie 

 Het bepalen of woonruimten als structureel verblijf of tijdelijk verblijf worden verhuurd. 

 Het bepalen welke huurprijzen worden gehanteerd (sociaal of geliberaliseerd). 

 Bij sociale huur is het woningwaarderingsstelsel van toepassing. 

 Bij de verhuur van meer dan 10 zelfstandige woonruimten in de sociale huur is de 

verhuurdersheffing van toepassing. 

 Het bepalen of de verblijfseenheden als zelfstandige of onzelfstandige woonruimten worden 

verhuurd. 

 Het woonzorgconcept met de bewoner contractueel vastleggen, bijvoorbeeld met het 

‘koppelbeding wonen en zorg’ of een voor een dienstenarrangement de ‘pensionovereenkomst’. 

 Verder dient ook met de huurtoeslag en de warmtewet rekening te worden gehouden. 

– Woningcorporatie 

 Het bepalen of de zorgorganisatie naast het leveren van zorg en diensten zich ook willen 

toeleggen op de verhuur van woonruimten. 

 Het bepalen of de zorgorganisatie de verhuur bij een woningbouwcorporatie onderbrengt.  

– Gemeente 

 Past het woonzorgconcept binnen het bestaande bestemmingsplan. 

 Het nagaan of de huidige parkeernorm aansluit op het nieuwe woonzorgconcept. 

 De zorgorganisatie draagt de verantwoordelijkheid over de bewoners. De 

brandveiligheidsvoorschriften dienen daarom in orde te zijn.  

 Het nagaan of binnen de betreffende gemeente een huisvestingsverordening van toepassing is. 

Bij deze gemeente heeft de nieuwe bewoner een huisvestingsvergunning nodig. 

 Voor wooneenheden in zorggebouwen (zoals verzorgingshuizen) met een zelfstandig karakter is 

het verplicht een eigen huisnummer (adres) te hebben.  

 Als de Wet Activiteitenbesluit milieubeheer op het vastgoed van de zorgorganisatie van 

toepassing is, dan moeten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf 

jaar of minder worden toegepast. 

 De verlaging van de energiekosten betekent dat minder servicekosten aan de bewoners hoeft te 

worden door verrekend. De toekomstige bewoners betalen door de verlaging van kosten minder 

woonlasten, wat ten goede komt aan de verhuurbaarheid van de wooneenheden. 

– Belastingdienst 

 De huurtoeslag dient bij belastingdienst te worden aangevraagd. Voor zowel zelfstandige 

woonruimten als onzelfstandige woonruimten. 

– College Sanering Zorginstellingen 

 In de beleidsregel ‘vervreemding onroerende zaken’ staat omschreven hoe de zorgorganisatie 

met de verhuur om moeten gaan. 

– Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector 
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 Het verhuren van woonzorgeenheden kan invloed hebben op de borging van 

vastgoedinvesteringen vanuit het WFZ.  

 

Deelvraag 4 

Met welke methode kan de waarde van het vastgoed na een transformatie worden bepaald? 

 

In het onderzoek is het van belang om transformatiestrategieën van het verzwaren en het verhuren met 

elkaar te vergelijken. Daarnaast gaat het bij een transformatie om een potentiële investering die over 

meerdere jaren loopt. Om deze redenen is in dit onderzoek als waardebepalingsmethode de Netto 

Contante Waarde (NCW) methode gebruikt. De NCW methode is een veelgebruikte en objectieve 

methode voor de waardebepaling van potentiële investeringen, zoals bij een transformatie. De methode 

is aan te raden als een investering over meerdere jaren loopt en wanneer verschillende investeringen 

met elkaar vergeleken moeten worden. Met de NCW methode kan worden bepaald of een 

transformatiestrategie binnen de gestelde uitgangspunten rendabel is, oftewel een positieve business 

case heeft.  

 

Deelvraag 5 

Op welke wijze dient het financieel afwegingsmodel te worden ingericht? 

 

Het financieel afwegingsmodel genereert met beperkte ‘INPUT’-gegevens de gewenste ‘OUTPUT’. 

Hierdoor wordt een groot deel van de data automatisch verwerkt. Deze data wordt in het onderdeel 

‘THROUGHPUT’ aangegeven (zie Figuur 60).  

 

 

Figuur  60   Schemat i s che  wee rgave  opze t  f i nanc i ee l  a fweg i ngsmode l  ‘Qu i c kScan Ve r zo rg ing shu i s ’  

 

Het financieel afwegingsmodel is in vier stappen opgedeeld: 

– Stap 1: Het invoeren van project specifieke gegevens. De vastgoedinformatie van het 

verzorgingshuis is benodigd om uit het financieel afwegingsmodel project specifieke resultaten te 

kunnen genereren;  

– Stap 2: Het invoeren van een transformatiestrategie en het eventueel wijzigen van strategische 

uitgangspunten; 

– Stap 3: Het genereren van een financiële doorrekening. Met de gegevens uit stap 1 en stap 2 wordt 

er een doorrekening gemaakt op basis van de Netto Contante Waarde (NCW) methode. Hiermee 

wordt de waarde van de potentiële investeringen in een transformatie bepaald. 

– Stap 4: Het rapporteren van de uitkomsten uit de QuickScan Verzorgingshuis, ten behoeve van de 

terugkoppeling aan de zorgorganisatie.  



06 Conclusie & Aanbevelingen 

 

109 

 

Deelvraag 6 

Welke afwegingen kun je met de resultaten uit het model maken? 

 

De QuickScan Verzorgingshuis geeft allereerst een afweging op basis van de netto contante waarde van 

de potentiële investeringen in een transformatie. Daarnaast geeft de scan ook inzicht in de invloed van 

contextuele factoren per betrokken partij. De contextuele factoren worden als aandachtspunten aan de 

zorgorganisatie teruggekoppeld en dienen als handvatten om de afweging voor een strategie 

weloverwogen te maken. 

 

06.02 Aanbevelingen 

Na de conclusie worden de aanbevelingen voor het financieel afwegingsmodel en voor vervolgonderzoek 

gegeven. Hierbij worden enkele onderwerpen omschreven die nader onderzoek behoeven of die 

uitgebreider dienen te worden opgenomen. 

 

06.02.01 Aanbevelingen voor het financieel afwegingsmodel 

Vanuit het onderzoek zijn er een aantal onderwerpen waar het financieel afwegingsmodel op kan worden 

uitgebreid of wat verder onderzocht dient te worden. Deze onderwerpen worden als aanbeveling kort 

omschreven. 

 

De strategie ‘afstoten’ ook in het afwegingmodel doorrekenen 

De strategie ‘het afstoten in de vorm van verkoop’ omvat het verkopen van gebouw en grond en wordt in 

dit onderzoek alleen als ‘exit-scenario’ beschouwd. De strategie is daarom wel als transformatiestrategie 

genoemd, maar bij de keuze voor de strategie wordt geen financiële doorrekening gemaakt. Het kan 

wellicht interessant zijn om naast de afweging voor de transformatiestrategieën ‘verzwaren’ en 

‘verhuren’ ook de keuze voor de strategie ‘afstoten’ te hebben. Waarbij voor de strategie ‘afstoten’ ook 

de waarde van het vastgoed is berekend. Dit kan aan het afwegingsmodel worden toegevoegd.  

 

De contextuele factoren dienen actueel te blijven 

Voor de onderzochte transformatiestrategieën zijn per betrokken partij de contextuele factoren 

aangegeven, die vervolgens als aandachtpunten aan de zorgorganisatie kunnen worden teruggekoppeld. 

De zorgorganisatie dient op de aandachtspunten bedacht te zijn, wanneer het aandachtspunt op de 

gekozen strategie betrekking heeft. Vanwege de blijvende ontwikkelingen in de langdurige zorg dienen 

deze contextuele factoren wel op geregelde momenten te worden bijgewerkt, zodat deze contextuele 

factoren actueel blijven. De bijgewerkte contextuele factoren kunnen vervolgens in het afwegingsmodel 

worden opgenomen. 

 

De database van het financieel afwegingsmodel actueel houden 

In het financieel afwegingsmodel is het mogelijk met een beperkt aantal invoerwaarden een financiële 

doorrekening te maken. Dit betekent dat een groot deel van de data automatisch worden verwerkt. Deze 

gegevens en uitgangspunten zijn op default waarden, gemiddelden en kengetallen gebaseerd. Om het 

financieel afwegingsmodel actueel te houden dient deze database op geregelde momenten te worden 

bijgewerkt. De bijgewerkte database kan vervolgens in het afwegingsmodel worden opgenomen. 

 

De vervolgstap in de besluitvorming 

In de QuickScan is het mogelijk met beperkte invoerwaarden project specifieke resultaten te genereren. 

Daardoor kan in een korte tijd (bijvoorbeeld 1 dagdeel) de transformatiepotentie van de verschillende 

strategieën voor het leegstaand verzorgingshuis inzichtelijk worden gemaakt. Na de QuickScan kan de 
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zorgorganisatie afhankelijk van het resultaat bepalen op welke transformatiestrategieën wordt 

ingezoomd. Voor de vervolgstap in de besluitvorming kan het financieel afwegingsmodel worden gebruikt 

om er een Uitgebreide Scan mee uit te voeren (zie Figuur 61). In een Uitgebreide Scan zijn zaken als 

meer project specifieke vastgoedinformatie, andere strategische uitgangspunten, een marktanalyse en 

de organisatorische visies en ambities opgenomen. De Uitgebreide Scan kost vanwege de 

verdiepingsslag ook meer tijd dan de QuickScan. 

 

 

Figuur  61   De ve rvo lg s tap  i n  d e  b es lu i t vo rm in g  

 

06.02.02 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Uit het onderzoek zijn er ook een aantal onderwerpen die vervolgonderzoek behoeven. Deze 

onderwerpen worden als aanbeveling kort omschreven. 

 

De woningbouwcorporatie als eigenaar van het vastgoed 

In dit onderzoek wordt vanuit het perspectief van de zorgorganisatie gewerkt. Dit komt omdat de 

zorgorganisatie over het algemeen minder kennis in huis heeft dan een woningbouwcorporatie als het 

gaat om het strategisch portefeuillemanagement. Echter, de ontwikkelingen in de langdurige zorg volgen 

elkaar in hoog tempo op, wat zelfs voor een professionele corporatie voor onduidelijkheden kan zorgen. 

In vervolgonderzoek kan daarom ook vanuit het perspectief van de woningbouwcorporatie worden 

gewerkt. 

 

De vastgoed- en zorgexploitatie 

De zorgorganisatie heeft te maken met twee verschillende kasstormen, te weten die van het vastgoed en 

die van de zorg. In dit onderzoek is alleen onderzocht of met de nieuwe invulling het vastgoed financieel 

gezond kan worden geëxploiteerd. In vervolgonderzoek kan de zorgexploitatie hierbij worden 

toegevoegd, opdat voor een zorginstelling een bedrijfswaardeberekening kan worden uitgevoerd. Zo kan 

worden onderzocht of de nieuwe invulling ook leidt tot een positieve bedrijfswaarde. 

 

Zorginstelling energie neutraal 

Voor het onderdeel energiebesparingen is uit dit onderzoek gebleken dat de maatregelen die binnen de 

terugverdientijd van 5 jaar liggen te weinig impact hebben om de haalbaarheid van de 

transformatiestrategieën te beïnvloeden. In vervolgonderzoek kan worden onderzocht of het maken van 

een energie neutrale zorginstelling meer impact heeft op de haalbaarheid van een transformatiestrategie. 
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BIJLAGEN 

 

01  SEGMENTATIE ZORGSECTOR NEDERLAND 

 

In onderstaand Figuur 62 is segmentatie van de Nederlandse zorgsector weergegeven. 

 

Figuur  62   Segm en ta t i e  zo rg sec to r  Neder l and  

  B ron:  (NZa,  2014b)  
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02  AWBZ-FUNCTIES MET OMSCHRIJVING 

 

In deze bijlage worden de AWBZ-functies met voorbeelden van zorg binnen de functie omschreven. De 

informatie is afkomstig van www.ciz.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Persoonlijke Verzorging (PV)

Hulp bij douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan.

Verpleging (VP)

Medische hulp, zoals wondverzorging en injecties, of hulp bij zelf leren injecteren.

Begeleiding (BG)

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven.

Behandeling (BH)

Herstel of verbetering van een aandoening (bijvoorbeeld: opnieuw leren lopen na een hersenbloeding), 

of verbetering van vaardigheden of gedrag (bijvoorbeeld: leren omgaan met woedeaanvallen).

Verblijf (VB)

Verblijven in een AWBZ-instelling, zoals verpleeg- of verzorgingshuis, revalidatie gedurende enkele 

weken of maanden. [Zorgzwaartepakket, ZZP]

Kortdurend Verblijf (KVB)

Logeren in een instelling voor maximaal drie etmalen per week.
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03  ZORGZWAARTEPAKKETTEN (ZZP’S) VAN DE SECTOR 

VERPLEGING & VERZORGING (V&V) MET OMSCHRIJVING 

 

 

 

 

 

 

Verpleging en Verzorging

Langdurende zorg

Verzorgingshuis; ZZP VV 01 - ZZP VV 04

Verpleeghuis; ZZP VV 05 - ZZP VV 08

Kortdurende zorg

Verpleeghuis; ZZP VV 09 - ZZP VV 10

Zorgzwaartepakketten Verpleging en Verzorging

ZZP VV 01; Beschut wonen met enige begeleiding

Lichte somatische problematiek

ZZP VV 02; Beschut wonen met begeleiding en verzorging

Lichte somatische problematiek

ZZP VV 03; Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging

Lichte somatische problematiek

ZZP VV 04; Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

Somatische "meerzorg" / psychogeriatrische "meerzorg"

ZZP VV 05; Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

Psychogeriatrische problematiek (ernstige vorm)

ZZP VV 06; Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Somatische problematiek

ZZP VV 07; Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de 

nadruk op begeleiding

Psychogeriatrische problematiek + gedragsproblemen of psychiatrie

ZZP VV 08; Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de 

nadruk op verzorging/verpleging

Somatische problematiek (ernstige vorm)

ZZP VV 9a; Geriatrische revalidatiezorg

Revalidatie

ZZP VV 9b; Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

Revalidatie

ZZP VV 10; Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Palliatieve zorg



 

 

119 

 

 

 

Bron: (CVZ, 2014); (Bureau Ouderenzorg, 2014); (CIZ, 2013) 

 

  

Definities

Somatische aandoening/ziekte (grondslag)

Een Somatische aandoening of beperking vindt veelal zijn oorzaak in een actuele somatische 

(lichamelijke) ziekte of aandoening. Een somatische (= lichamelijke) ziekte is een fysieke aandoening. 

Psychogeriatrische aandoening/ziekte (grondslag)

Een psychogeriatrische grondslag wordt gevormd door een ziekte, aandoening of stoornis in of van de 

hersenen. Veelal is er een aantasting te zien van onder andere denkvermogen, gevoelsleven, intellect, 

herinneringscapaciteit al of niet in combinatie met een afname van motorische functies en een 

vermindering van de sociale redzaamheid. 

Palliatieve zorg

Zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. Palliatieve zorg richt 

zich op kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven.
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04  UITVOERIGE OMSCHRIJVING VAN UITGANGSPUNTEN 

FINANCIEEL AFWEGINGSMODEL 

 

04.01  STAP 1 PROJECT SPECIFIEKE GEGEVENS 

 

VASTGOEDINFORMATIE 

 

Huidige staat gebouw 

 

Geschiktheid huidige staat 

Voor het bepalen van de geschiktheid huidige staat inbouwpakket is in dit onderzoek voor het financieel 

afwegingsmodel een vervangingspercentage opgenomen. Dit percentage is in drie mogelijkheden 

opgedeeld, te weten het voor 30%, 60% of 100% vervangen van het huidige inbouwpakket. Het gekozen 

percentage dient vervolgens te worden onderbouwd. 

 

Voor het percentage ‘100%’ is het uitgangspunt het inbouwpakket voor 100% te vervangen, omdat bij 

veel strategie-varianten het huidige inbouwpakket niet overeenkomt met het benodigde inbouwpakket. 

Hierbij is ook aangenomen dat in de laatste jaren geen grootschalige renovatie heeft plaatsgevonden.  

 

Voor het percentage ‘60%’ is het uitgangspunt het inbouwpakket voor 60% te vervangen, omdat 

recentelijk een grootschalige renovatie heeft plaatsgevonden. Dit in verband met het voorkomen van 

kapitaalvernietiging door het toepassen van onnodige verbouw werkzaamheden, wordt daarom niet het 

volledig inbouwpakket vervangen. 

 

Voor het percentage ‘30%’ is het uitgangspunt het inbouwpakket voor 30% te vervangen, omdat de 

zorginstelling recentelijk is nieuw gebouwd. Dit in verband met het voorkomen van kapitaalvernietiging 

door het toepassen van onnodige verbouw werkzaamheden, wordt daarom niet het volledig 

inbouwpakket vervangen. 

 

Bouwkundig 

Voor de bouwkundige schil wordt het huidige warmte-isolerend vermogen van Gevel, Begane grondvloer, 

Dak en Raam geïnventariseerd. Het warmte-isolerend vermogen wordt uitgedrukt in een R-waarde. Een 

R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag, met de Rc-waarde als de totale R-waarde van 

een constructie ofwel bouwkundig element (Joostdevree, z.d.). Het warmte-isolerend vermogen van het 

Raam wordt vaak ook uitgedrukt in een U-waarde. De U-waarde is de warmtedoorgangscoëfficiënt en is 

het omgekeerde van de Rc-waarde (Joostdevree, z.d.). In het geval de Rc-waarde of U-waarde van een 

bouwkundig element ontbreekt dan kan met behulp van de isolatie dikte de Rc-waarde worden 

achterhaalt en met behulp van type beglazing en type kozijn de U-waarde worden achterhaalt. In Tabel 

14 staan hiervoor de omreken tabellen. Wanneer niets over de bouwkundige schil bekend is dan wordt 

op basis het bouwjaar de Rc-waarde en U-waarde herleid en als default waarde ingesteld (zie Tabel 15). 
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Warmteweerstand gevel 

 

Warmteweerstand begane grondvloer 

 

 

 

 

 

 

 

Warmteweerstand dak 

 

Warmtedoorgangscoëfficiënt raam 

 

 

 

 

Tabe l  14   Her l e id en  van  he t  warm te - i s o l e r end  ve rmogen|  

  B ron:  ( ISSO,  2011)  
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Tabe l  15   Rc-waarden en  U -waarden o . b .v .  bouwjaa r ,  t o egepas t  a l s  de f au l t  waarden  

  B ron:  (BR IS  Bouwbes lu i t ,  2014) ;  (C r amer ,  2014) ;  ( ISSO,  2011) ;  ( Kon tek ,  2014) ;   

  ( TNO,  2012a)  

 

Installaties 

Voor de gemeenschappelijke installaties (inclusief hoofdverdelingen) wordt het plaatsingsjaar van de W-

installaties, E-installaties en Transportinstallaties geïnventariseerd. Met het plaatsingsjaar is de leeftijd 

van de installaties te bepalen. Daarnaast is middels de theoretisch technische levensduur17 te 

achterhalen of de levensduur van de installaties reeds is verstreken. Bij het verlopen van deze 

theoretische levensduur, dienen de installaties te worden vervangen. In de praktijk kan de levensduur 

langer of korter uitvallen, maar daar is in dit onderzoek niet vanuit gegaan.  

 

De Rijksgebouwendienst heeft in samenwerking met de NVDO een ‘standaard elementen lijst’ opgesteld, 

waarin per element de levenscyclus wordt aangegeven (RGD, 2003). Daarnaast is Kontek in 

onderhoudsinspecties gespecialiseerd en heeft daarom ook een eigen kengetallen database waar de 

levenscyclus van bouwkundige elementen in staat (Kontek, 2014). In dit onderzoek wordt de standaard 

elementen lijst en de kengetallen database als leidraad gehanteerd.  

 

Uit deze documentatie blijkt dat voor de W-installaties (inclusief hoofdverdelingen) de theoretische 

technische levensduur op circa 20 jaar ligt. Voor de E-installaties en Transportinstallaties ligt de 

theoretische technische levensduur op circa 25 jaar. Het vervangingsonderhoud ligt daarom op 20 en 25 

jaar (Kontek, 2014); (RGD, 2003). Wanneer het plaatsingsjaar onbekend is dan kan tevens met behulp 

van de theoretische technische levensduur het plaatsingsjaar van de installaties worden bepaald. In dit 

onderzoek wordt aangenomen dat ten opzichte van het oorspronkelijke bouwjaar na iedere 20 en 25 jaar 

vervangingsonderhoud heeft plaatsgevonden. Deze waarde wordt als default waarde ingesteld. 

 

Functionele gegevens 

Voor de werking van het model zijn alleen het ‘aantal bouwlagen’ en het ‘bruto vloeroppervlak (BVO)’ 

benodigd. De overige waarden worden met behulp van een default waarde ingesteld. De default waarden 

zijn bepaald op basis van kengetallen en vormfactoren welke in Figuur 63 staan aangegeven. Echter, 

                                                 

17 De  t heore t i s che  te chn i s che  l evensduu r  i s  een  r i ch t l i j n  d i e  voor  een  b epaa ld  bouwkund ig  e l emen t ,  b i j  

goed  onderhoud ,  d e  a lg emen e l evensduu r  aangee f t .  
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voor een nauwkeuriger resultaat van de berekening zijn de exacte dimensies en oppervlakten van het 

betreffende verzorgingshuis benodigd.  

 

  

Figuur  63   Func t i o ne le  gegevens  op  b as i s  van  kengeta l l en  en  vo rmfac to ren  

  B ron:  ( Kontek ,  2014)  

 

Financiële gegevens 

De uitgangspunten voor huidige boekwaarde en de energierekening zijn hieronder opgenomen. 

 

Huidige boekwaarde 

De huidige boekwaarde van het gebouw en opstal is van belang, aangezien sommige investeringen uit 

het verleden nog niet volledig zijn afgeschreven. Dat is met name het geval bij jongere gebouwen (van 

bouwjaar 2000 en jonger) of bij recentelijk gerenoveerde gebouwen en is minder het geval bij oudere 

gebouwen (van bouwjaar 1985 en ouder). De huidige boekwaarde wordt in het model als (negatieve) 

inbrengwaarde opgenomen. Verder is voor de boekwaarde geen default waarde te hanteren, daarom 

dient deze waarde altijd te worden ingevoerd. 

 

Energierekening 

De parameters voor de energierekening van het betreffende vastgoed wordt daarna inzichtelijk gemaakt. 

De zorgorganisatie dient een recent jaarverbruik van gas, elektriciteit en water door te geven. Waarbij 

wordt aangeraden het verbruik te controleren met voorgaande jaren in verband met bijvoorbeeld een 

strenge winter in dat bepaalde jaar. Echter, wanneer het verbruik niet bij de zorgorganisatie te 

achterhalen is dan wordt een default waarde toegepast (zie Figuur 64). Door de energierekening 

inzichtelijk te hebben is het mogelijk om te bepalen of het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht is 

en of energiebesparende maatregelen financieel voordelig kunnen uitpakken. Dit wordt verder bij 

‘energiebesparingen’ uitgewerkt. 

 

   

Fig uur  64   Defau l t  waa rden  voo r  g asve rb ru i k ,  e l ek t r i c i te i t sverb ru ik  en  wa te rverb ru ik  

  B ron:  (SenterNovem,  2010) ;  (Sen te rNovem,  2007)  

Functionele gegevens

Aantal bouwlagen

Bruto verdiepingshoogte

Netto verdiepingshoogte

Aantal stijgpunten

Aantal trappenhuizen

Aantal liften

Bruto vloeroppervlak (BVO)

Funderingsoppervlak

BVO onderbouw

Bruto Inhoud

Bruto Geveloppervlak

Gevel openingen (m2)

Bruto binnenwand oppervlak

Binnenwand openingen (m2)

Bruto Dakoppervlak

Dakopeningen (m2)

Bruto terreinoppervlak

kengetallen en vormfactoren

-

2,80 [m1] verdiepingshoogte

0,30 [m1] vloerdikte

500 1 st per 500m2 BVO onderbouw

500 1 st per 500m2 BVO onderbouw

500 1 st per 500m2 BVO onderbouw

1,00 (=) BVO

0,33 (%) van BVO

0,33 (%) van BVO

2,80 (m1) Bruto verd.hoogte

0,60 (%) van BVO

0,30 (%) van Gevelopp.

1,00 (%) van BVO

0,20 (%) van BiWa opp.

0,33 (%) van BVO

0,00 (%) van Dakopp.

7,50 factor 

Gas verbruik

Elektriciteit verbruik (continu)

Elektriciteit verbruik (plateau)

Elektriciteit verbruik (dal)

Water verbruik

22 m3/m2.BVO

60 kWh/m2.BVO

0 kWh/m2.BVO

0 kWh/m2.BVO

0,15 m3/dag/pers.
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04.02  STAP 2 STRATEGISCHE UITGANSPUNTEN 

 

TRANSFORMATIESTRATEGIE(ËN) 

 

Keuzelijst transformatiestrategieën  

Om het keuzeproces in Excel eenvoudiger te modelleren is gekozen voor codering per hoofdthema van 

het stroomdiagram, vb. hoofdthema ‘Financieringsvorm’ krijgt de code ‘D_VG1’ (zie Figuur 65). Deze 

codes dienen als hulpmiddel voor het financieel afwegingsmodel. Het kan worden gezien als de vertaling 

van het stroomdiagram in een bepaalde ‘programmeertaal’. De codes werken op de ‘achtergrond’ van het 

afwegingsmodel en zijn voor de gebruiker niet zichtbaar. 

 

Op basis van de codes in combinatie met bepaalde formules in Excel is een afhankelijke keuzelijst 

gemaakt (zie Figuur 65). De gekozen lijst genereert voor iedere strategie-variant een specifiek 

Functioneel & Ruimtelijk programma en Technisch programma (t.b.v. de transformatie).  

 

De letter aan het begin van de code geeft de volgorde van de keuzelijst weer (zie Figuur 65). Het tweede 

deel van de code geeft het onderwerp van de hoofdthema’s aan. De hoofdthema’s zijn in twee 

onderwerpen onder te verdelen, te weten doelgroep kenmerken (code ‘DG#’) en vastgoed kenmerken 

(code ‘VG#’). Voor het onderwerp doelgroep kenmerken dienen bij twee hoofdthema’s keuzes te worden 

gemaakt en bij het onderwerp vastgoed kenmerken zijn bij vijf hoofdthema’s keuzes benodigd. 

 

  

Figuur  65   De codes  van  de  s t r a t eg ie  en  hoo fd thema’ s  s amen met  d e  a f hanke l i j k e  keuze l i j s t  zo a l s  i s  

opgenomen in  he t  f i nanc i ee l  a fweg ing smode l  

 

ENERGIEBESPARINGEN 

 

Uitgangspunten energiebesparingen 

In dit onderzoek worden voor het verzorgingshuis alleen de (in potentie) meest effectieve 

energiebesparende maatregelen doorgerekend. De maatregelen worden in vier thema’s onderverdeeld, 

te weten bouwkundige schil, verwarming, verlichting en zonne-energie. 

 

Bouwkundige schil 

Het toepassen van energiebesparende maatregelen bij de bouwkundige schil is voornamelijk bij oude 

verzorgingshuizen (van bouwjaar 1985 en ouder) met een slecht warmte-isolerend vermogen 

interessant. Bij deze gebouwen zijn toentertijd voor de bouwkundige elementen gevel, begane 

grondvloer, dak en raam relatief lage warmteweerstanden toegepast. Voor zorginstellingen is een te laag 

A_Strategie

B_DG1

C_DG2

D_VG1

E_VG2

F_VG3

G_VG4

H_VG5

Strategie 1

Strategie:

Doelgroep kenmerken: Verblijfsduur

Zorg- en dienstenpakket

Vastgoed kenmerken: Financieringsvorm

Woonruimte

Formaat woonruimte

Verblijfsvorm

Afwerkingsniveau woonruimte

Omvang strategie 100% van BVO

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze

Maak een keuze
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warmte-isolerend vermogen niet wenselijk in verband met grote transmissieverliezen. Dit resulteert in 

een hoog verbruik met hoge energiekosten. Daarom is de potentie op energiebesparingen hoog.  

 

Voor de keuze om energiebesparende maatregelen toe te passen zijn bij de bouwkundige schil twee 

factoren van belang. Ten eerste is voor het vervangen van de bouwkundige elementen het break-even 

punt van de kosten en opbrengsten belangrijk. Ten tweede is voor het vervangen van de bouwkundige 

elementen de terugverdientijd van belang. De terugverdientijd moet kleiner of gelijk zijn dan het 

uitgangspunt om te worden opgenomen als energiebesparing. 

 

Verwarming 

Het gasgebruik in de zorgsector (NL) ligt bij verzorgingshuizen voor circa 95% bij verwarming, zie Figuur 

66 (TNO, 2012a). Om die reden worden alleen energiebesparende maatregelen voor verwarming 

onderzocht. Het opnemen van energiebesparende maatregelen ten behoeve van reductie van het 

verbruik bij verwarming biedt namelijk de hoogste potentie. Voor het thema verwarming worden twee 

maatregelen doorgerekend, te weten ‘WTW ventilatielucht’ en ‘WKO / warmtepomp’ (TNO, 2012a).  

 

 

Figuur  66   Verde l i ng  g asgebru i k  zo rg sec to r  (NL) ,  v er zo rg i ngshu i zen  

  B ron:  ( TNO,  2012a)  

 

Verlichting 

Het elektriciteitsgebruik in de zorgsector (NL) ligt bij verzorgingshuizen voor circa 68% bij verlichting, zie 

Figuur 67 (TNO, 2012a). Om die reden worden alleen energiebesparende maatregelen voor verlichting 

onderzocht. Het opnemen van energiebesparende maatregelen ten behoeve van reductie van het 

verbruik bij verlichting biedt namelijk de hoogste potentie. Voor het thema verlichting worden drie 

maatregelen doorgerekend, te weten ‘Verlichting (algemene ruimten), LED-verlichting’, ‘Verlichting 

(wooneenheden), LED-verlichting’ en ‘Regeling (algemene ruimten), Veegpuls + daglicht + 

aanwezigheidsdetectie’ (TNO, 2012a).  
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Figuur  67   Verde l i ng  ene rg i egebru ik  zo rgsec to r  (NL) ,  ve rzo rg i ng shu i zen  

  B ron:  ( TNO,  2012a)  

 

Zonne-energie 

Het vierde thema betreft het toepassen van energieopwekkende apparatuur, te weten ‘Zonnepanelen’. 

Omdat deze maatregel over de energieopwekking gaat en niet over de energiereductie, zal in theorie 

alleen de afname van het elektriciteitsgebruik bij de leverancier minder worden. Het financiële resultaat 

komt wel op hetzelfde neer. Verder zijn zonnepanelen bij verzorgingshuizen vrij eenvoudig inpasbaar en 

bij een grootschalige toepassing op relatief korte termijn kostenefficiënt. Echter, deze voordelen gelden 

alleen bij een ‘standaard’ verzorgingshuis met een betrekkelijk groot plat dak oppervlak.  

 

VERBOUW WERKZAAMHEDEN 

 

Basis verbouw werkzaamheden 

 

De basis verbouw werkzaamheden bestaan uit:  

 

Bouwkundige werken 

 Niet-dragende binnenwanden 

 Binnenwandopeningen 

 Verlaagde plafonds 

 Afwerkingen 

 e.d. 

 

Installaties 

 Leidingwerk 

 Data/ICT 

 Verlichting 

 e.d. 

 

Vaste inrichting 

 Vaste overige voorzieningen 
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Losse inventaris 

 Losse inrichting 

 

Terrein 

 Terreinwerk 

 

Werkzaamheden gemeenschappelijke installaties 

In dit onderzoek wordt aangenomen dat ten opzichte van het oorspronkelijke bouwjaar na iedere 20 en 

25 jaar vervangingsonderhoud heeft plaatsgevonden. In het financieel afwegingsmodel wordt het 

toekomstig vervangingsjaar vergeleken met het jaar van oplevering om te bepalen of de verbouw 

werkzaamheden benodigd zijn (zie Figuur 68). 

 

  

Figuur  68   Be reken i ng  verbouw werkzaamheden  gemeenschappe l i j ke  i n s t a l l a t i e s  

 

Daarbij wordt ook een inpasbaarheidsfactor in de vergelijking meegenomen. Het vervangen van de 

gemeenschappelijke installaties vergt veelal ingrijpende bouwkundige aanpassingen. Daarom dient de 

vervanging op een natuurlijk moment te gebeuren en daar is de grootschalige verbouwing t.b.v. de 

transformatiestrategie een ideaal moment voor. De inpasbaarheidsfactor geeft met behulp van een 

percentage van de technische levensduur aan hoeveel jaar eerder de installaties kunnen worden 

afgeschreven, opdat het vervangingsonderhoud tijdens het natuurlijk moment van een grootschalige 

verbouwing kan worden opgenomen. 

 

De werkzaamheden gemeenschappelijke installaties bestaan uit:  

 

W-Installaties 

 Warmte-opwekking (incl. hoofdverdeling) 

 Koude-opwekking (incl. hoofdverdeling) 

 Luchtbehandeling 

 

E-Installaties 

 Krachtstroom 

 

Transportinstallaties 

 Liftinstallatie 

 

Werkzaamheden energiebesparingen 

 

De werkzaamheden energiebesparingen bestaan uit:  

 

Bouwkundige schil 

 Buitenspouwblad (naïsoleren) vervangen 

 Begane grondvloer naïsoleren 

 Dak naïsoleren 

 Raam (kozijn incl. beglazing) vervangen 

Werktuigbouwkundige installaties Warmte-opwekking (incl. hoofdverdeling)

Koude-opwekking (incl.hoofdverdeling)

Luchtbehandeling

Elektrotechnische installaties Krachtstroom

Transportinstallaties Liftinstallatie

Plaatsingsjaar Vervangingsjaar Oplevering gebouw (jaar)Technische levensduur Inpasbaarheidsfactor

2001 2021 2016 20 25%

2001 2021 2016 20 25%

2001 2021 2016 20 25%

2006 2031 2016 25 25%

2006 2031 2016 25 25%
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Verwarming 

 WKO / warmtepomp 

 WTW ventilatielucht 

 

Verlichting 

 Verlichting (wooneenheden), LED-verlichting 

 Verlichting (algemene ruimten), LED-verlichting 

 Regeling (algemene ruimten), Veegpuls + daglicht + aanwezigheidsdetectie 

 

Zonne-energie 

 Zonnepanelen 

 

FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN 

 

Planning van project 

Voor het bepalen van de start van de gebouwexploitatie is een planning voor het project opgesteld (zie 

Figuur 69). In de planning is voor de duur van processen aannames in aantal maanden gemaakt.  

 

   

Figuur  69   P lann i ng  van  he t  p ro je c t ,  me t  aannames  in  maanden  

 

Algemene uitgangspunten NCW-berekening 

Ten behoeve van een NCW-berekening zijn enkele algemene uitgangspunten benodigd, te weten 

Basisjaar contante waarde berekening (prijspeil), Beginjaar nieuwe gebouw exploitatie, 

Exploitatieperiode, Disconteringsvoet, Bezettingsgraad, Huidige boekwaarde, Restwaarde. 

 

Basisjaar contante waarde berekening (prijspeil) 

Het basisjaar voor de contante waarde (of actuele waarde) is ook wel het jaar van de huidige waarde 

voor kosten en opbrengsten. Wanneer kosten of opbrengsten voor een eerder jaar dan het basisjaar zijn 

bepaald, dan dienen deze kosten of opbrengsten naar het basisjaar te worden geïndexeerd. Voor de 

kosten of opbrengsten uit een later jaar dan het basisjaar, dient juist het omgekeerde te gebeuren.  

 

Beginjaar nieuwe gebouw exploitatie 

Het beginjaar nieuwe gebouw exploitatie is het jaar dat het vastgoed voor het eerst in gebruik wordt 

genomen. Vanaf dat jaar wordt de gebouwexploitatie opgenomen. 

 

Exploitatieperiode 

De exploitatieperiode is de duur (in jaren) van de resterende exploitatie van een gebouw. De 

exploitatieperiode staat op 20 jaar ingesteld, maar is ook te wijzigen naar 30 jaar. Het uitgangspunt van 

20 jaar is gebaseerd op het eerste moment van groot onderhoud. Na 20 jaar dient naar verwachting 

weer een investering ten behoeve van de instandhouding van het gebouw te worden gemaakt. 

 

Datum start QuickScan Verzorgingshuis

Terugkoppelingstraject aanname 2 maanden

Start project

Voorbereiding aanname 6 maanden

Start bouw transformatie

Bouwtijd aanname 10 maanden

Oplevering

Inhuizen aanname 1 maanden

Ingebruikname

1-4-2015

2 mnd

1-6-2015

6 mnd

1-12-2015

10 mnd

1-10-2016

1 mnd

1-11-2016
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Disconteringsvoet  

De disconteringsvoet is het rekenpercentage dat gebruikt wordt om toekomstige kasstromen contant te 

maken, oftewel toekomstige kasstromen naar de huidige waarde te brengen. De disconteringsvoet 

waarmee wordt gecorrigeerd is afhankelijk van de rente of het rendement op investeringen 

(Gebiedseconomie, 2015). 

 

De hoogte van de disconteringsvoet is daarom variabel. In dit onderzoek is het percentage van de 

disconteringsvoet aan de hoogte van de rente op investeringen gelijk gezet, te weten 5%. Dit betekent 

dat minimaal de rente op het geïnvesteerde vermogen moet worden terugverdiend. 

 

Betzettingsgraad 

Voor het percentage van de bezettingsgraad wordt in dit onderzoek alleen rekening gehouden met frictie 

leegstand. De frictie leegstand is de leegstand als gevolg van het verhuizen van bewoners waardoor in 

een bepaalde periode de wooneenheden tijdelijk leeg komen te staan. Het percentage van de 

bezettingsgraad ligt ongeveer tussen de 95 – 100 %. Voor dit onderzoek is een bezettingsgraad van 97% 

aangehouden. 

 

Huidige boekwaarde 

De huidige boekwaarde is bij de vastgoedinformatie onder financiële gegevens al ingevoerd. De 

boekwaarde is de ook wel de werkelijke waarde van gebouw en opstal. De waarde ligt vaak hoger bij 

jongere gebouwen (van bouwjaar 2000 en jonger) of bij recentelijk gerenoveerde gebouwen en is lager 

bij oudere gebouwen (van bouwjaar 1985 en ouder). Dit komt omdat investeringen uit een korter 

verleden nog niet volledig zijn afschreven. De huidige boekwaarde wordt in kasstroomprognose als 

(negatieve) inbrengwaarde opgenomen. 

  

Restwaarde (grondwaarde – sloopkosten) 

Voor het bepalen van de restwaarde kunnen verschillende methoden worden toegepast. In dit onderzoek 

is uitgegaan van een restwaarde berekening op basis van grondwaarde min sloopkosten. Er is gekozen 

voor deze methodiek, omdat naar verwachting het gebouw en opstal na de vastgestelde 

exploitatieperiode geen waarde meer heeft. 

 

De grondwaarde wordt doorgaans aan de hand van regionale factoren bepaald. Echter, in dit onderzoek 

wordt een normatieve grondprijs toegepast. Een normatieve grondprijs is een vaste prijs voor grond. 

Hierdoor is het voor dit onderzoek mogelijk voor ieder gebouw de grondwaarde te berekenen. De TNO 

(2010) heeft in opdracht van het Centrum Zorg en Bouw voor het zorg gerelateerd vastgoed 

grondkostennormen bepaald. De normatieve grondprijs van €233,- wordt per m2 BVO uitgedrukt.  

 

Daarnaast worden de sloopkosten, ten behoeve van het volledig slopen van het gebouw en opstal, van 

de opbrengsten uit de grondwaarde afgetrokken. Voor de sloopkosten wordt een normatieve prijs van 

€25,- gehanteerd (BouwkostenKompas, 2015). Ook hier is de prijs per m2 BVO uitgedrukt. 

 

Indexen 

De hoogte van de indexcijfers staat over het algemeen gelijk aan de hoogte van de inflatie. In dit 

onderzoek wordt dan ook voor de meeste indexcijfers een percentage van 2,5% aangehouden, wat 

overeen komt met de jaarlijkse inflatie (zie Figuur 70). De zorg gerelateerde prijsindexen zijn wettelijk 

vastgesteld en wijken daarom af van de 2,5%. 
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Figuur  70   Indexc i j f e r s  ten  b ehoeve  van  d e  kass t roomp rognose  

 

Prijzen 

In Figuur 71 staat een overzicht van de prijzen voor zorg, wonen en overige verhuur. 

 

  

Figuur  71   P r i j z en  voor  zo rg ,  wonen  en  ove r ig e  verhuu r  

 

  

Prijsindex ZZP

Prijsindex NHC

Prijsindex NIC

Opbrengsten index

Investeringskosten index 

Energieprijsindex, laag

Onderhoudsprijs index

Overige exploitatiekosten index

2,00%

2,50%

1,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Zorg

ZZP vergoeding

% gebouwgebonden uit ZZP vergoeding

% excl. behandeling

% incl. behandeling

Toeslag NHC vergoeding

Toeslag NIC vergoeding

Wonen

Huuprijs (excl. servicekosten)

Appartement van 75m2

Appartement van 50m2

Appartement van 32m2

Appartement van 20m2

Servicekosten

Appartement van 75m2

Appartement van 50m2

Appartement van 32m2

Appartement van 20m2

Belastingen en heffingen

Appartement van 75m2

Appartement van 50m2

Appartement van 32m2

Appartement van 20m2

Overig

Restaurant voorzieningen

Winkelfuncties

Voorzieningen voor receptie

€ 155 - 280 /dag/cliënt

6,77%

20%

80%

€ 25 - 40 /dag/cliënt

€ 2 - 5,5 /dag/cliënt

785€                                            /mnd

523€                                            /mnd

335€                                            /mnd

209€                                            /mnd

381€                                            /mnd

297€                                            /mnd

223€                                            /mnd

175€                                            /mnd

62€                                             /mnd

47€                                             /mnd

34€                                             /mnd

25€                                             /mnd

90€                                             /m2.VVO/jaar

50€                                             /m2.VVO/jaar

50€                                             /m2.VVO/jaar
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04.03  STAP 3 FINANCIËLE DOORREKENING 

 

KASSTROMEN 

 

Investeringen van transformatie 

 

Functioneel & Ruimtelijk programma 

Het Functioneel & Ruimtelijk programma is de vertaling van de transformatiestrategieën in een bepaalde 

ruimteverdeling met daar het theoretisch benodigd oppervlak aan gekoppeld. Verder worden ook per 

strategie het aantal woon gerelateerde ruimten en ondersteunende ruimten bepaald. Deze gegevens zijn 

onder andere nodig voor het bepalen van de hoeveelheden bij het Technisch programma.  

 

Uitgangspunten Functioneel & Ruimtelijk programma 

Het Functioneel & Ruimtelijk programma is op basis van verschillende prestatie-eisen opgesteld. Bij een 

transformatie van een verzorgingshuis zijn de minimum (verbouw) eisen van het Bouwbesluit 2012 

verplicht. Naast het Bouwbesluit 2012 gelden geen aanvullende prestatie-eisen, maar in dit onderzoek 

worden wel de prestatie-eisen van het ‘Handboek WoonKeur’ en het ‘College bouw zorginstellingen’ als 

richtlijn opgenomen. 

 

- Bouwbesluit 2012 

Bij de transformatie van het verzorgingshuis naar een verpleeghuis of een woon-zorgcomplex dient 

minimaal aan de eisen vanuit het Bouwbesluit 2012 te worden voldaan. Het Bouwbesluit 2012 hanteert 

bij de verbouw van een bestaand gebouw specifieke ‘verbouw-eisen'. De exacte minimum eisen zijn 

afhankelijk van de mate waarin een verbouwing moet plaatsvinden (bv. alleen het interieur of zowel het 

interieur als het exterieur) en is daarom per gebouw verschillend. Daarnaast stelt het Bouwbesluit 2012 

bij een functiewijziging van het gebouw, dat na functiewijziging aan de eisen voor ‘bestaande bouw’ van 

de nieuwe gebruiksfunctie moet worden voldaan (BRIS Bouwbesluit, 2014). In het geval van een 

transformatie van een verzorgingshuishuis naar een verpleeghuis blijft de gebruiksfunctie gelijk en dient 

daarom niet aan deze voorwaarde te worden voldaan. Bij een transformatie van een verzorgingshuis 

naar een woon-zorgcomplex verandert de gebruiksfunctie naar ‘wonen met zorg’ en dient daarom wel 

aan deze voorwaarde te worden voldaan.  

 

- College bouw zorginstellingen (Bouwcollege) 

In 2009 is het zogenaamde ‘bouwregime’ afgeschaft en met ingang van 1 januari 2010 heeft het 

Bouwcollege zijn wettelijke taken verloren (Bouwcollege, 2014). Het Bouwcollege bracht tot 2010 voor 

woon- en zorgfaciliteiten minimale prestatie-eisen uit, welke hoger liggen dan de prestatie-eisen uit het 

Bouwbesluit 2012. Wanneer een zorgorganisatie een instelling wilde bouwen of renoveren moest het 

Bouwcollege hier toestemming voor geven, waarbij op de prestatie-eisen werd getoetst. Op dit moment 

is alleen het Bouwbesluit 2012 van kracht en gelden er vanuit het Bouwcollege geen aanvullende 

prestatie-eisen meer. Wel kunnen de oorspronkelijke prestatie-eisen van het Bouwcollege als richtlijn 

dienen bij een transformatie.  

 

In dit onderzoek worden naast de eisen vanuit het Bouwbesluit 2012, daarom ook de prestatie-eisen van 

het Bouwcollege als richtlijn opgenomen. Voor het bepalen van de aanwezigheid van ruimten en daarbij 

het minimaal benodigde oppervlakten zijn deze prestatie-eisen gehanteerd (Bouwcollege, 2007). Zo zijn 

voor de clusters Woonruimten, Zorg- en kantoor gebonden ruimten en Ontmoetingsruimten de ruimten 

en oppervlakten op basis van de prestatie-eisen bepaald. Verder is de richtlijn ook gebruikt om het totaal 

aantal woon gerelateerde ruimten en ondersteunende ruimten te bepalen. 
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- Handboek WoonKeur 

Het Handboek WoonKeur kent bepaalde certificeringen welke wordt afgegeven aan woningen met 

‘voldoende woontechnische kwaliteit’ (Handboek Woonkeur, 2014). Het Handboek WoonKeur hanteert 

verschillende certificaten, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. In dit onderzoek zijn de (grotere) 

woon ruimten (incl. oppervlakten) bepaald aan de hand van de prestatie-eisen uit het Handboek 

WoonKeur Bestaande Bouw 2010 – certificaat B (rolstoelgeschikt) (Handboek Woonkeur, 2010). Het 

certificaat B omvat voornamelijk dat voor de woning in meer ruimte is voorzien. De woning is daarom 

geschikt voor bewoners met een fysieke beperking (rolstoelgebruikers) (Handboek Woonkeur, 2014). 

 

 

Omschrijving Functioneel & Ruimtelijk programma 

Voor iedere strategie-variant is dus een specifiek pakket aan ruimten toegekend. Per ruimte is 

vervolgens het theoretisch benodigd oppervlak voor één persoon bepaald (zie Figuur 72). De 

verschillende ruimten inclusief benodigde oppervlakten zijn onderverdeeld in vijf clusters, te weten 

Woonruimten, Zorg- en kantoorgebonden ruimten, Ontmoetingsruimten, Ruimten voor overige diensten 

en Overig oppervlak (verkeers- en installatieruimten en tarra oppervlak). Het totaal aan oppervlakten uit 

de vijf clusters wordt opgeteld en vormt het theoretisch benodigd oppervlak per persoon van de 

specifieke strategie-variant. 

 

  

Figuur  72   Func t i o nee l  &  Ru imte l i j k  p rog ramma,  geg roepee rde  wee rgave  d e  v i j f  c l u s t e r s  i n c l us i e f  

benod igd  oppe rv l ak  p er  pe rsoon  van  de  spec i f i eke  s t r a teg ie -va r i an t  

 

Naast het theoretisch benodigd oppervlak per persoon wordt ook het totaal aantal woon gerelateerde 

ruimten en ondersteunende ruimten berekend (zie Figuur 73). Deze aantallen worden onder andere 

gebruikt om het aantal pakketten aan losse inrichting te bepalen (bv. 2x het pakket losse inrichting van 

linnenverzorging). In het Technisch programma staat de samenstelling van de pakketten inclusief de 

inrichtingskosten per pakket. 

 

omschrijving

Woonruimten 

Huisvesting

Gemeenschappelijke ruimten

Zorg- en kantoorgebonden ruimten

Activerende begeleiding / Behandeling

Ondersteunende diensten

Ontmoetingsruimten

Ondersteunende begeleiding

Ruimten voor overige diensten

Overige diensten

Maatschappelijke functies

Overig oppervlak

Verkeersruimten

Installatieruimten

Tarra vloeroppervlakte

Benodigd oppervlak per persoon

aanwezig m2

Ja 32 m²

Ja 32 m²

- -

Ja 1 m²

- -

Ja 1 m²

Ja 5 m²

Ja 5 m²

Ja 4 m²

Ja 4 m²

Ja 19 m²

Ja 11 m²

Ja 2 m²

Ja 5 m²

Ja 61 m²
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Figuur  73   Func t i o nee l  &  Ru imte l i j ke  p r og ramma,  he t  to t aa l  aan ta l  woon ger e l a teerde  ru imten  en  

onder s t eunende ru imten  

 

Technisch programma & Bouw- en Investeringskosten 

Het Technisch programma is de vertaling van de gebouwaanpassingen bij een bepaalde 

transformatiestrategie, waarbij de gebouwaanpassingen in en pakket aan bouwkundige ingrepen worden 

ondergebracht. Aan de bouwkundige ingrepen worden bouwkosten gekoppeld, waarna het mogelijk is om 

met behulp van deze totale bouwkosten de investeringskosten te bepalen. 

 

Technisch programma 

Het Technisch programma is op basis van de NL-sfb codering opgezet. De codering is een 

classificeringsmethode welke op elementenniveau is ingericht. De NL-sfb codering maakt het onder 

andere mogelijk om de informatie van bouwkundige ingrepen inzichtelijk te maken en daarbij 

kostengegevens op een overzichtelijke wijze te kunnen groeperen (TU Delft, 1991). Voor dit onderzoek is 

gekozen voor deze elementenmethode, opdat op grond van de Nederland norm (NEN) 2699 

(‘Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken’ ) vervolgens de investeringskosten en 

exploitatiekosten kunnen worden geordend (Nederlandse norm, 2013). 

 

In het Technisch programma is het voor iedere strategie-variant, met behulp van de gegevens uit het 

invoerblad en uit het Functioneel & Ruimtelijk programma, mogelijk de hoeveelheden bij de benodigde 

bouwkundige ingrepen te bepalen. Daarnaast zijn aan de bouwkundige ingrepen eenheidsprijzen 

gekoppeld. Hierdoor is het mogelijk om voor iedere bouwkundige ingreep de bouwkosten te berekenen 

(zie Figuur 74). Het totaal aan bouwkosten wordt gebruikt om de totale investeringskosten 

(=bouwkosten + opslagen + bijkomende kosten) voor de transformatie te berekenen. Daarna zijn de 

gebouwgebonden exploitatiekosten en de baten van de gebouwexploitatie inzichtelijk gemaakt.  

 

Woonruimten

Aantal verblijfseenheden

Privé (semi)buitenruimte

Aantal verblijfsvormen

Aantal huiskamers

Aantal buitenruimen

Aantal multifunctionele ruimten

Aantal lounge ruimten

Aantal snoezelruimten

Gedeelde sanitaire voorzieningen

Aantal sanitaire voorzieningen

Aantal keukenvoorzieningen

Ondersteunende ruimten

Aantal spreek- / behandelkamers

Aantal fysiotherapie ruimten

Aantal fysiotherapie ruimten; reactivering

Aantal kantoor ruimten

Aantal persooneelsvoorzieningen

Aantal ruimten voor linnenverzorging

Aantal voorzieningen voor huishoudelijke dienst

Aantal ontmoetingsruimten

Aantal snoezelruimten

Aantal restaurant voorzieningen

Aantal winkelfuncties

Aantal voorzieningen voor receptie

Aantal sanitaire voorzieningen

Aantal keukenvoorzieningen

Ja 51

- Nee

Ja 51

- -

- -

- -

- -

- -

- Nee

Ja 51

Ja 51

- -

- -

- -

- -

- -

Ja 2

Ja 2

Ja 2

- -

Ja 1

Ja 3

Ja 1

Ja 1

- 0
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Figuur  74   Techn i sch  p rog ramma,  g eg roepeerde  wee rgave  van  het  t echn i s ch  p rog ramma met  a l s  

voorbee ld  d e  spec i f i e ke  wee rgave  van  ‘ v as t e  over ig e  voo rz i en ingen ’  

 

Bouw- (inrichtings-) en investeringskosten 

De totale investeringskosten voor de transformatie van een bepaalde transformatiestrategie zijn 

opgebouwd uit een optelling van de totale bouwkosten met de totale bijkomende kosten. De totale 

bouwkosten zijn op zijn beurt weer opgedeeld in directe bouwkosten en opslagen (zie Figuur 75).  

 

De directe bouwkosten is een optelling van de berekende bouwkosten uit het technische programma. 

Over de directe bouwkosten worden bepaalde uitvoeringsgerelateerde opgeslagen verrekend. Het totaal 

aan directe bouwkosten en opslagen vormen de totale bouwkosten. De totale bouwkosten worden 

vervolgens gebruikt om de bijkomende kosten te berekenen. De bijkomende kosten zijn bepaalde kosten 

welke over de totale bouwkosten berekend moeten worden. Zoals kosten voor leges en aansluitingen, 

inrichting, advies, kosten voor opdrachtgever, een post onvoorzien en ontwikkelaarskosten. Het totaal 

aan bouwkosten samen met het totaal aan bijkomende kosten zijn de netto (excl. BTW) 

investeringskosten voor de transformatie van een bepaalde transformatiestrategie. Het totaal aan 

bouwkosten wordt gebruikt om de totale investeringskosten (=bouwkosten + opslagen + bijkomende 

kosten) voor de transformatie te berekenen. 

 

TECHNISCH PROGRAMMA

SLOOPWERKZAAMHEDEN

PRIMAIRE BOUWKUNDIGE ELEMENTEN

OPENINGEN

AFWERKINGEN

WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

TRANSPORTINSTALLATIES

VASTE OVERIGE VOORZIENINGEN

omschrijving

(71) Vaste verkeersvoorzieningen

 Postkast

Totaal

(73) Vaste keukenvoorzieningen

 Keuken

 totaal

 

(74) Vaste sanitaire voorzieningen

 Standaard sanitair

 Aansluiting voorzieningen 

totaal

 

LOSSE INVENTARIS

 

TERREIN

HOEVEELHEDEN PRIJZEN

tot. hoev eenh
eenh prijs incl. 

inflatie
tot. prijs

44 st 300,00€             13.200€             

13.200€           

52 st 2.500,00€          130.000€           

130.000€         

24 st 3.000,00€          72.000€             

46 st 275,00€             12.650€             

84.650€           
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Figuur  75   Bouw-  ( i n r i c h t i ng s - )  en  i nves t er i ng sko s ten ,  g eg roepeerde  weergave  van  d e  ver s ch i l l ende  

pos ten  

 

Exploitatiekosten 

De gebouwgebonden exploitatiekosten zijn de te maken kosten ten behoeve van de exploitatie 

gedurende de exploitatieperiode van het gebouw. Afhankelijk van de transformatiestrategie variëren 

deze kosten. In Figuur 76 staat een overzicht van exploitatiekosten. 

 

  

Figuur  76   Exp lo i t a t i eko s ten ,  g eg roepeerde  weergave  van  d e  g ebouwgebonden exp lo i t a t i eko s ten  

 

Exploitatie opbrengsten (baten) 

De baten uit de gebouwexploitatie zijn de opbrengsten voor het gebouw en verschillen per 

transformatiestrategie. In Figuur 77 staat een overzicht van exploitatie opbrengsten (baten). 

BOUW-, (INRICHTINGS-) EN INVESTERINGSKOSTEN

BOUWKOSTEN

DIRECTE BOUWKOSTEN

Bouwkundige werken

Installaties

Vaste inrichting

Terrein

Toeslag energiebesparingen

TOTAAL DIRECTE BOUWKOSTEN

Opslagen

TOTAAL BOUWKOSTEN

BIJKOMENDE KOSTEN

Leges + aansluitkosten

Inrichtingskosten

Advieskosten

Kosten opdrachtgever

Onvoorziene kosten

Ontwikkelaarskosten

TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN

TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN

HOEVEELHEDEN PRIJZEN

3.103 m2 210,39€           652.830€         

3.103 m2 391,36€           1.214.397€      

3.103 m2 61,76€             191.650€         

3.103 m2 19,76€             61.320€           

3.103 m2 6,22€               19.291€           

3.103 m2 689€                2.139.488€      

3.103 m2 150€                465.018€         

3.103 m2 839€                2.604.506€      

3.103 m2 42€                  130.225€         

3.103 m2 -€                    -€                    

3.103 m2 118€                364.631€         

3.103 m2 31€                  96.315€           

3.103 m2 42€                  130.225€         

3.103 m2 75€                  232.813€         

3.103 m2 308€                954.210€         

3.103 m2 1.147€             3.558.716€      

EXPLOITATIEKOSTEN

GEBOUWGEBONDEN EXPLOITATIEKOSTEN

Vaste kosten

Energiekosten

Onderhoudskosten

Beheerskosten

Onvoorzien

TOTAAL GEBOUWGEBONDEN EXPLOITATIEKOSTEN 

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN

HOEVEELHEDEN PRIJZEN

3.103 m2 8€                    25.637€           

3.103 m2 20€                  61.664€           

3.103 m2 70€                  216.863€         

3.103 m2 3€                    8.800€             

3.103 m2 -€                    -€                    

3.103 m2 101€                312.964€         

3.103 m2 101€                312.964€         
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Figuur  77   Ba ten ,  geg roepeerde  wee rgave  van  de  b aten  t i j dens  d e  g ebouwexp l o i ta t i e  me t  a l s  

voorbee ld  d e  spec i f i e ke  wee rgave  van  ‘ p er i o d ieke  b aten  zo rg ’  

 

 

 

  

BATEN

BATEN GEBOUWEXPLOITATIE

Periodieke baten zorg

ZZP VV 5

ZZP VV 6

ZZP VV 7

ZZP VV 8

ZZP VV 9b

ZZP VV 10

Periodieke baten zorg

Periodieke baten wonen

Periodieke baten overig

TOTAAL BATEN GEBOUWEXPLOITATIE

TOTAAL BATEN

HOEVEELHEDEN PRIJZEN

€/jaar/eenh

0 st 15.154€             -€                     

28 st 15.343€             429.606€           

0 st 16.531€             -€                     

0 st 17.637€             -€                     

0 st 18.174€             -€                     

0 st 18.152€             -€                     

429.606€         

-€                    

-€                    

429.606€         

429.606€         
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05  BOUWBESLUIT 2012,  VERBOUW EN RECHTENS VERKREGEN 

NIVEAU 

 

Van oud naar nieuw regime 

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere 

bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 komt voort uit het 

Bouwbesluit 2003 met de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal 

voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Tevens zijn er enkele nieuwe voorschriften aan 

toegevoegd. 

 

Eén van de grote wijzigingen die met het Bouwbesluit 2012 is doorgevoerd, is het feit dat bij verbouw 

geen ontheffing meer nodig is van het bevoegd gezag. Vroeger kon er ontheffing worden gegeven, 

wanneer B&W ervan werd overtuigd dat er in alle redelijkheid niet aan de nieuwbouwvoorschriften kon 

worden voldaan. Vaak diende de verbouwsituatie de nieuwbouweisen zoveel mogelijk te benaderen, in 

sommige gevallen kon worden voldaan aan de eisen voor bestaande bouw. 

 

Het gevolg is dat de verbouwvoorschriften zijn geconcretiseerd, waarbij het begrip ‘rechtens verkregen 

niveau’ is opgenomen. Onder andere bij functiewijzigingen van bestaande gebouwen (lees: transformatie 

van verzorgingshuizen) kan dit interessant zijn. 

 

Het Bouwbesluit 2012 bestaat uit nieuwbouwvoorschriften en voorschriften voor bestaande bouw. De 

nieuwbouwvoorschriften zijn van toepassing op nieuw te bouwen bouwwerken en ook voor te verbouwen 

bouwwerken. In Figuur 78 is een overzicht gegeven van mogelijke situaties in het nieuwe regime met de 

verschillende voorschriften.  

 

 

Figuur  78   Onde rverde l i ng  b i j  Bouwbes l u i t  2012  

 

Wanneer een bestaand bouwwerk wordt verbouwd, moet aan de voorschriften voor verbouw worden 

voldaan. Dit geldt ook als voor de verbouwing geen omgevingsvergunning voor het bouwen vereist is. 

Alvorens de verbouwvoorschriften nader te beschouwen wordt eerst inzicht gegeven in de definities van 

‘verbouw’ en ‘rechtens verkregen niveau’. 

 

Definitie ‘verbouw’ en grenswaarden 

In artikel 1.12 Bouwbesluit 2012 wordt ‘Verbouw’ als volgt uitgelegd (BRIS Bouwbesluit, 2014): 

1 Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn wat 

betreft de hoofdstukken 2 tot en met 5 de voorschriften van een te bouwen bouwwerk van 

toepassing, tenzij de desbetreffende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven; 
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2 Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een installatie is wat betreft 

hoofdstuk 6 het rechtens verkregen niveau van toepassing; 

3 Op het geheel vernieuwen van een installatie zijn wat betreft hoofdstuk 6 de voorschriften van een te 

bouwen bouwwerk van toepassing. 

 

Ten aanzien van verbouw kunnen vier situaties worden onderscheiden, welke staan weergegeven in 

Tabel 16. 

 

 

Tabe l  16   V ie r  s i t ua t i e s  van  verbouw  

  B ron:  (BR IS  Bouwbes lu i t ,  2014)  

 

In Bouwbesluit 2012 zijn voor verbouw de volgende niveaus voor grenswaarden weergegeven: 

– Het niveau van nieuwbouw; 

– Het rechtens verkregen niveau; 

– Een specifiek niveau. 

 

In Bouwbesluit 2012 zijn er voor nagenoeg alle voorschriften specifieke verbouwvoorschriften 

opgenomen. Het omschreven verbouwniveau is het niveau wat over het algemeen aangehouden mag 

worden bij allerlei vormen van verbouw (beperkte renovatie, uitbouw, optopping, aanbouw, 

functiewijziging, etc.). Soms is dit een heel concreet vastgelegd niveau, maar veelal is het 

verbouwniveau omschreven als ‘rechtens verkregen niveau’. 

 

Definitie ‘rechtens verkregen niveau’ 

In artikel 1.1 Bouwbesluit 2012 wordt ‘Rechtens verkregen niveau’ als volgt uitgelegd (BRIS Bouwbesluit, 

2014): 

Niveau wat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van 

toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende 

voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende 

voorschriften voor een te bouwen bouwwerk. 

 

Het rechtens verkregen niveau heeft dus niet alleen te maken met de kwaliteit van het bouwwerk, zoals 

deze is vastgelegd in de oorspronkelijke bouwvergunning. Het rechtens verkregen niveau is de kwaliteit 

van een gebouw, dat rechtmatig is gebouwd (er is dus ooit een vergunning voor afgegeven), inclusief 

alle in de loop der jaren rechtmatig aangebrachte verbeteringen. Deze verbeteringen kunnen met een 

eerdere bouwvergunning zijn uitgevoerd of het betreft een vergunningsvrij werk (BRIS Bouwbesluit, 

2014). 
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Met andere woorden kan worden gesteld dat het kwaliteitsniveau bij een rechtmatig gebouwd bouwwerk: 

– Niet vermindert door de verbouw; 

– Het eindresultaat niet onder het minimumniveau voor bestaande bouw dan wel het specifieke 

minimumniveau voor verbouw ligt. 

 

Verankering verbouw in hoofdstukken Bouwbesluit 2012 

Met het voldoen aan de voorschriften die gelden voor verbouw, dus in bijna alle gevallen aan het 

rechtens verkregen niveau, is aan Bouwbesluit 2012 voldaan. Dit is dan ook het grote verschil met 

Bouwbesluit 2003. 

 

Artikel 1.12 Bouwbesluit stelt dat in beginsel op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het 

vergroten van een bouwwerk voorschriften voor te bouwen bouwwerken van toepassing zijn voor 

constructieonderdelen (hoofdstukken 2 tot en met 5) en voor installaties (hoofdstuk 6). De 

verbouwvoorschriften geven een concreet niveau aan waaraan moet worden voldaan. Als aan dit niveau 

is voldaan kan voor de verbouw de omgevingsvergunning voor het bouwen niet worden geweigerd. 

 

In vrijwel alle afdelingen van hoofdstuk 2 tot en met 5 van Bouwbesluit 2012 zijn specifieke artikelen 

opgenomen ten aanzien van verbouw. In deze afdelingen is in veel gevallen het rechtens verkregen 

niveau van toepassing verklaard. Bij een enkel beoordelingsaspect is, soms naast het rechtens verkregen 

niveau, een specifieke ondergrens gegeven, welke tussen het niveau van nieuwbouw en bestaande bouw 

ligt. Specifieke niveaus zijn (BRIS Bouwbesluit, 2014): 

– De sterkte van een bouwconstructie (niet bij brand), waarbij NEN 8700 geldt (art. 2.5); 

– De tijdsduur van bezwijken van een bouwconstructie bij brand, waarbij voor buitengewone 

belastingscombinaties NEN 8700 geldt (art. 2.12); 

– De WBDBO ter beperking van uitbreiding van brand, waardoor niet de ondergrens voor bestaande 

bouw (die 20 minuten is) geldt, maar tenminste 30 minuten moet worden gehouden (art. 2.86); 

– Hoogten van ruimten: daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om bij een kantoortransformatie een 

oude kantoorvide met een hoogte van 4,6m om te bouwen tot appartementen met een 

tussenverdieping met een minimale hoogte van 2,1m (art. 4.4); 

– De thermische isolatie van een verwarmd gebouw, waarvoor een ondergrens van tenminste 1,3 

m²K/W moet worden aangehouden voor delen die geen ramen, deuren, kozijnen of daarmee 

vergelijkbare constructieonderdelen zijn (art. 5.6). 

 

Voor hoofdstuk 6 van Bouwbesluit 2012 is zelfs algemeen bepaald dat bij verbouw het rechtens 

verkregen niveau van toepassing is (BRIS Bouwbesluit, 2014). 

 

Omgang functiewijziging in het Bouwbesluit 2012 

Bij functiewijziging van een gebouw, dat na functieverandering voldoet aan de voorschriften voor 

bestaande bouw voor de nieuwe gebruiksfunctie, kan worden gewijzigd in die functie zonder dat er hoeft 

te worden verbouwd. Wordt een zorg- of verpleeggebouw gebruikt als woning dan mag er, afgezien van 

eventuele belemmeringen in het bestemmingsplan, in dit gebouw worden gewoond zonder dat er vanuit 

het Bouwbesluit 2012 nadere voorschriften worden gesteld. 

 

Het gebouw wordt beschouwd vanuit de nieuwe gebruiksfunctie. Voldoet het gebouw aan de 

voorschriften voor bestaande bouw van die nieuwe gebruiksfunctie dan kan het gebouw ook als zodanig 

worden gebruikt (BRIS Bouwbesluit, 2014). Voldoet een gebouw niet aan de voorschriften van bestaande 

bouw dan zal er verbouwd moeten worden, voordat het nieuwe gebruik mag starten. 
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NB: het is een misvatting dat het gebouw bij functieverandering, dus ook bij transformatie, per definitie 

vergunningsplichtig is als het gaat om bouwen en aan de nieuwbouwvoorschriften voor de nieuwe 

gebruiksfunctie moet voldoen. 

 

Conclusie 

Bouwbesluit 2012 gaat heel anders om met verbouwingen dan Bouwbesluit 2003. In de praktijk hoeft er 

aan veel minder strenge eisen te worden voldaan. Het is wel van belang voor een zorgorganisatie om 

een rationele afweging te maken ten aanzien van deze lagere eisen. In veel gevallen kan het 

aannemelijk zijn om een betere kwaliteit te realiseren. 

 

Het is zodoende van belang om bij de beoordeling van een verbouwplan extra aandacht te hebben voor 

de kwaliteit van het rechtens verkregen niveau. Dit betekent in de toekomst dat een goede bestaande 

situatie van belang wordt om dit rechtens verkregen niveau met het bevoegd gezag te kunnen 

communiceren. 
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