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"Change has a considerable psychological impact on the hu man mind. To the feaiful it is threatening because it means that 

things may get worse. To the hopejul it is eneauraging because things may get better. To the confident it is inspriring because 

the challenge exists to make things better." 

King Whitney Jr. 



Voorwoord 

Geachte lezer, 

"The important thing in science is not so much to obtain new facts as to 
discover new ways of thinking about them." (Sir William Bragg) 

Het onderzoeksrapport dat voor U ligt, is het resultaat van het afstudeerproject ter afronding van het 
MSc programma Real Estate Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Gedurende 9 maanden heb ik toegepast-wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de toekomst
bestendigheid van zorgvastgoed. Het onderzoek is uitgevoerd bij Hevo, een organisatie voor onderzoek, 
advies en projectmanagement op het gebied van vastgoed en huisvesting. 

Zorgvastgoed is een uitermate interessant onderzoeksgebied, omdat regel- en wetgeving ten aanzien 
van zorgvastgoed zich zodanig heeft gewijzigd dat de verantwoordelijkheid voor vastgoedexploitaties nu 
bij zorginstellingen komt te liggen, in tegenstelling tot voorheen. Daarnaast heeft zorgvastgoed te 
maken met een sterk veranderende kwantitatieve en kwalitatieve vraag o.a. veroorzaakt door vergrijzing 
en extramuralisering. Vooral op internet wordt veel gepubliceerd over zorgvastgoed, temeer daar 
betrokken partijen weten dat zorgvastgoed door bovenstaande ontwikkelingen een actueel onderwerp is. 
Dit rapport kan als aanvulling worden gezien op reeds bestaande publicaties, maar het benadert 
zorgvastgoed vanuit een andere invalshoek. Zoals het citaat hierboven aangeeft, ligt de rode draad van 
dit onderzoek niet op het ontwikkelen van een innoverend vastgoedconcept Uitgangspunt is het 
combineren van bestaande theorieën en praktijkinzichten waardoor synergie ontstaat. Hiermee is 
vervolgens een instrument ontwikkeld dat beslissingen ten behoeve van een toekomstbestendig ontwerp 
van zorgvastgoed- en dan met name het moderne woonzorgcomplex-kan ondersteunen. 

Na de eerste afspraken met de TUfeen Hevo over de opdrachtformulering en het inlezen in de materie, 
werd het mij duidelijk dat de onderzoeksthematiek niet alledaags is. Dit is naar mijn mening ook de 
uitdaging van het doen van wetenschappelijk onderzoek. Deze uitdaging uitte zich met name in het 
willen combineren van verschillende modellen en methodieken in de zorgsector - en ja, ook het kennen 
van regel- en wetgeving, bouwvoorschriften e.d. in deze sector vergt veel tijd en energie - en maakte van 
deze opdracht een grotere uitdaging dan dat ik te voren had gedacht. Het streven was om het beperkte 
maar nuttige onderzoek dat reeds gedaan is in de sector, aan te vullen. Ik heb getracht een kader neer te 
zetten waarbinnen de problematiek zich afspeelt en heb hierbij de meest relevante aspecten globaal 
uitgewerkt. Zoals aan het eind van dit rapport zal blijken, zullen een aantal aspecten nader onderzoek 
verlangen teneinde de bevindingen uit dit onderzoek te toetsen danwel aan te vullen. Graag zou ik 
aankomende afstudeerders dan ook willen aanmoedigen om binnen deze boeiende materie af te 
studeren: er staat veel te gebeuren in de zorgsector! 

Tijdens mijn onderzoekspenode heb ik de kans gekregen om het spanningsveld van zorgvastgoed als 
maatschappelijk object en als investeringsobject van 'dichtbij' te zien waarmee mijn kennis en inzicht 
als 'beginnende student' is verrijkt. Uiteraard zal daarom een woord van dank niet ontbreken. In het 
bijzonder wil ik graag mijn afstudeerbegeleiders Rianne Appel-Meuienbroek (TU/e), Jos Smeets (TU/e) 
en Peter Woerdeman (Hevo) bedanken voor inhoudelijke adviezen, procesbewaking, opbouwende 
kritieken en het geven van 'onderzoeksruimte' maar bovenal wil ik ze bedanken voor hun enthousiasme 
voor het vakgebied. Mede hierdoor heb ik het afstudeerproject niet alleen als zeer leerzaam maar ook als 
plezierig ervaren. Daarnaast wil ik alle betrokken medewerkers van de afdeling gezondheidszorg van 
Hevo bedanken voor hun kennisoverdracht, het becommentariëren en het bediscussiëren van het 
onderwerp maar bovenal voor hun warme collegialiteit. Ook de enthousiaste en deskundige 
geïnterviewden ben ik dankbaar voor de gesprekken die de relevantie van het onderwerp benadrukten 
maar vooralleidden tot inzicht in 'good practices'. Tenslotte wil ik graag mijn vriendin, ouders, familie 
en vrienden bedanken voor hun frisse kijk op het onderwerp waardoor vaak interessante discussies 
ontstonden maar bovenal wil ik ze bedanken voor hun steun, geduld en vertrouwen. 

Arjan Graat 
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Samenvatting 
Op r januari 2006 is de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) ingevoerd als sluitstuk van de 
modernisering van de zorgsector. Deze wet heeft vergaande gevolgen voor de exploitatie van 
zorgvastgoed. Zo krijgen zorggerelateerde instellingen die vergoedingen ontvangen vanuit de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), in tegenstelling tot voorheen, te maken met prestatie bekostiging. 
Deze prestatiebekostiging impliceert dat de hoogte van vergoedingen ter compensatie voor 
kapitaallasten, waaronder die voor huisvesting, vanaf 2009 wordt gerelateerd aan de zorgproductie die 
een zorginstelling levert. Tevens regelt de wet dat goedkeuring van bouwplannen en afstoting van 
vastgoed door het College Bouw Zorginstellingen respectievelijk College Sanering binnen enkele jaren 
niet meer nodig is. Daarnaast schept de wet een kader waarmee de toetreding van nieuwe 
(commerciële) partijen en het uitkeren van winsten in de nabije toekomst tot de mogelijkheden gaan 
behoren. De invoering van de WTZi heeft hiermee vergaande gevolgen voor de ontwikkeling en het 
beheer van zorgvastgoed. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling en het beheer van zorgvastgoed 
uit de care-sector met als aandachtsveld de subsector verpleging en verzorging (V& V). 

Zorginstellingen uit de subsector V& V ondervinden, naast de nodige risico's en kansen vanuit de WTZi, 
ook een sterke kwantitatieve en kwalitatieve vraagverschuiving binnen hun cliëntenbestand. Enerzijds 
zorgt de extramuralisering (het langer 'thuis' blijven wonen) voor hogere zorgzwaarten aangezien 
cliënten in een later stadium van zorgbehoevendbeid worden 'opgenomen', anderzijds typeert de 
zorgbehoefte van cliënten zich door een meervoudige problematiek van vooral psychische 
ziektebeelden. Een bijkomend verschijnsel is de opkomst van het 'tussenwonen', ookwel het wonen in 
een complex met een 24-uursmogelijkheid tot zorg dat géén traditioneel verzorgings- of verpleeghuis is. 
Tegenwoordig worden woonzorgcomplexen gebouwd die zowel een intramurale component als een 
extramurale component omvatten. Steeds vaker bevinden zich in deze complexen commerciële functies, 
een huisartsenpraktijk, een apotheek enjof een gezondsheidscentrum. Hiermee ontstaan 
multifunctionele complexen die cliënten met vrijwel alle gradaties van zorgbehoevendbeid kunnen 
huisvesten en een wijkondersteunende functie bieden met zowel eerste als tweedelijns zorg. Een 
dergelijk complex wordt ookwel het 'levensloopbestendige' of'nieuwe' woonzorgcomplex genoemd. 

Door nieuwe vergaande regel- en wetgeving in de vorm van de WTZi en een sterke kwantitatieve en 
kwalitatieve vraagverschuiving bij cliënten, wordt het 'nieuwe' woonzorgcomplex, zoals dat de 
onderzoekseenheid van dit onderzoek vormt, een strategisch bedrijfsmiddel dat het primaire proces 
dient te (blijven) ondersteunen maar daarnaast mogelijkheden moet verschaffen om dit primaire proces 
te (blijven) versterken. In dit onderzoek speelt het begrip toekomstbestendigheid een sleutelrol in het 
bovenstaande. Getracht is om een antwoord te vinden op de vraag wanneer sprake is van een 
toekomstbestendig 'nieuw' woonzorgcomplex. Twee kernbegrippen in deze zijn de organisatie
karakteristiek en het locatiepotentieeL Een organisatiekarakteristiek omvat in dit onderzoek de wijze 
waarop een zorginstelling cliëntwaarde wil bewerkstelligen, haar ontwikkelingsstrategie, haar 
concurrentiepositie en haar korte en lange termijn scenario's die invloed hebben op de mogelijkheid tot 
het kunnen bereikenjbehouden van cliëntwaarde danwel het kunnen voeren van organisatiestrategieën. 
Een locatiepotentieel omvat de mogelijkheden en beperkingen tot het op termijn (tijdelijk) 
herbestemmen van gebouw(componenten) door kenmerken van locatie en ligging. Beide kernbegrippen 
doen min of meer een beroep op aanpasbaarheid. Deze aanpasbaarbeid zal doelmatig moeten worden 
aangebracht. Immers, extra initiële investeringen ten behoeve van aanpasbaarbeid zullen 
terugverdienbaar moeten zijn. Dit onderzoek speelt zich dus af op het raakvlak tussen zorgvastgoed als 
maatschappelijk object en als investeringsobject. Met een sterke vraag vanuit het praktijkveld in 
hoeverre gebouwen voor de gezondheidszorg nu in functioneel opzicht ingericht moeten worden en het 
aanbrengen van een bepaalde mate van aanpasbaarbeid opdat deze functionaliteit gewaarborgd kan 
blijven waarbij tevens sprake is van financiële haalbaarheid, ontstaat een corporate real estate 
management (CREM) vraagstuk. Om dit vraagstuk te kunnen beantwoorden is een 
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beslissingsondersteunend instrument, ookwel Decision Support System (DSS) genaamd, ontworpen 
waarbij het inzichtelijk maken van aanwezige gebouwprestaties, de relevantie van deze 
gebouwprestaties in relatie tot organisatiekarakteristiek en locatiepotentieel en de financiële 

haalbaarheid centraal staan. Hiermee is de doelstelling van dit onderzoek te verklaren: het ontwerpen van 

een Decision Support System dat met behulp van prestatiemeting de toekomstbestendigheid van een 

woonzorgcomplex van een zorginstelling kan beoordelen. Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het 

'nieuwe' woonzorgcomplex staat in de kinderschoenen waardoor relevante theoretische en praktische 
aanknopingspunten ontbreken. De invulling van het DSS is geschied op basis van het combineren van 
diverse methoden en methodieken uit zowel de Bouwkunde als de Bedrijfskunde om uiteindelijk een 
relatie te kunnen leggen tussen een vraagkarakteristiek (organisatie en locatie) en een 

aanbodkarakteristiek (vastgoed). Het resultaat, een Decision Support System, kan gebruikt worden als 
meetinstrument voor bestaand vastgoed en als sturingsinstrument voor te ontwikkelen vastgoed. Het 
ontworpen DSS bestaat uit drie deelsystemen, te weten: 

CD een gebouwprestatiemeetsysteem waarin gebouwprestaties zijn opgenomen die de huidige bouwnormen 
weerspiegelen en zijn opgesteld door het College Bouw Zorginstellingen (intramurale gedeelte) en 
Woonkeur (extramurale gedeelte). Om aan wijzigende normen en behoeften te kunnen voldoen, zijn 
gebouwprestaties opgenomen die aansluiten bij het begrip aanpasbaarheid. Hierbij zijn de 
gebouwprestaties gecategoriseerd naar generaliteit, flexibiliteit en elasticiteit. Generaliteit impliceert het 

kunnen opvangen van kwantitatieve en kwalitatieve vraagveranderingen zónder dat fysieke 
aanpassingen verricht worden aan het gebouw. Gebouwprestaties in deze zijn overdimensionering, 
voldoende plafondhoogte, kolomvrije ruimten e.d. Flexibiliteitsmaatregelen resulteren in de 
mogelijkheid tot het binnen één bouwvolume kunnen wijzigingen van ruimten door bijvoorbeeld 
wanden te verplaatsen. Elasticiteit impliceert gebouwvolumetoevoeging of afstoting van gebouwdelen. 

Alle herleide gebouwprestaties zijn waar mogelijk volgens de Real Estate Norm geöperationaliseerd 
waarbij tevens meetmethoden zijn herleid. 

<V een wegingssysteem waarmee een relatief belang aan gebouwprestaties kan worden toegekend. Door 
een instellingsspecifiek beleid bestaan tussen zorginstellingen onderling verschillen in behoefte aan 
gebouwprestaties. Hiermee wordt bedoeld dat verschillen in de gevoerde productmarktcombinatie 
(PMC), de wijze waarop cliëntwaarde wordt bewerkstelligd, de gevoerde ontwikkelingsstrategie, de mate 

van concurrentie en de zorgvisie van de betreffende zorginstelling resulteren in andere ruimtebehoeften 
en behoeften aan aanpasbaarheidom deze ruimten te kunnen aanpassen aan wijzigende opvattingen en 

normen. Hier is ookwel sprake van functieveranderingsbehoeften die organisatiespecifiek zijn. Functies 
van het woonzorgcomplex zijn in deze de woonfunctie, de activiteitenfunctie (b.v. recreatiezaal) en de 
kantoorfunctie (b.v. behandelkamer of kamer stafmedewerker). Naast een organisatiekarakteristiek 
heeft ook de locatiekarakteristiek invloed op de mate van benodigde aanpasbaarheid van een 

woonzorgcomplex of delen hiervan. Hiermee wordt bedoeld dat in een binnenstedelijk gebied andere 
mogelijkheden tot tijdelijke of permanente herbestemming (verhuur) bestaan dan in een dorpslandelijk 
gebied. Indien het betreffende woonzorgcomplex bijvoorbeeld gelegen is in een multifunctioneel gebied 
met zowel kantoor-, winkel- als woonfuncties, dan zouden hier wellicht kansen ontstaan om op termijn 
een gebouwdeel te herbestemmen tot één van deze functies. Het gebouw zal dan wel de fysieke 
mogelijkheid moeten bieden om deze functie te kunnen huisvesten. Afhankelijk van een organisatie- en 

locatiekarakteristiek ontstaan dus meer of minder behoeften naar gebouwprestaties wat betreft 
aanpasbaarheid. Deze behoeften zijn gestrucuteerd volgens het Analytisch Hiërarchisch Proces (AHP) 

aangezien door de grote hoeveelheid varianten en deelvarianten het een subjectieve aangelegenheid zou 
zijn om een weging toe te kennen aan een (deel)variabele. Hierbij is gebruik gemaakt van het 
softwareprogramma Expert Choice. Uiteindelijk kan door het combineren van deelsystemen CD en <V 
een oordeel worden gegeven over de mate van de kwalitatieve toekomstbestendigheid van het 'nieuwe' 

woonzorgcomplex (zie figuur I). Op basis van het overzicht uit figuur I, kan in één oogopslag worden 
afgelezen waar de knelpunten inzake de toekomstbestendigheid van het betreffende woonzorgcomplex 

zitten. Zo is in deze casus op basis van de gevoerde waardediscipline de woonfunctie van het 
woonzorgcomplex niet -toekomstbestendig. 
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figuur 1: overzicht kwalitatieve analyse naar de toekomstbestendigheid van het 'nieuwe' woonzorgcomplex 

al een bedrijftwaardemodel waarmee de financiële respons van aanpasbaarbeid kan worden vastgesteld. 
Aanpasbaarbeid zal, afhankelijk van het type en de omvang van aanpasbaarheidsmaatregelen, een extra 
initiële investering van ongeveer 8% verlangen. Daarnaast zal ten tijde van de daadwerkelijke 
aanpassing gedurende de exploitatieperiode een tweede uitgave voor aanpasbaarbeid plaatsvinden. Deze 
twee uitgaven tezamen zullen netto contant gemaakt lager moeten zijn dan hetgeen aan extra 
inkomsten kan worden gegeneerd aan hogere huurinkomsten, een hogere restwaarde, een langere 
exploitatietermijn e.d. Om tot een financieel haalbaarheidsoordeel te komen wordt gebruik gemaakt van 
Decision Tree Analysis (DTA) (zie figuur 2). Deze optietheorie impliceert een waardetoekenning aan de 
mogelijkheid om tezijnertijd de fysieke én beleidsmatige mogelijkheid te hebben om een 
functiewijziging (kwalitatief enjof kwantitatief) te faciliteren in het betreffende gebouwdeeL Met DTA 
kan bepaald worden of deze functiewijziging een hogere verdiencapaciteit heeft voor de resterende 
exploitatieduur dan 'doorgaan op de oude voet'. Door het opstellen van een 'roadmap' van mogelijke 
gebeurtenissen en keuzen, die de nodige kansen respectievelijk opbrengsten en kosten kennen, is een 
bedrijfswaardemodel ontstaan dat voor woonzorgcomplexen de verdiencapaciteit van aanpasbaarbeid 
weer kan geven. Hiermee ontstaat een antwoord op de vraag of het woonzorgcomplex in financieel
economische zin toekomstbestendig is. 
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figuur 2: casus DTA 
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Met het gebruik van zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve (bedrijfswaardemodel) methodiek kan 
een 'toekomstbestendig' oordeel worden gegeven over het ontwerp van een woonzorgcomplex. 
Bovenstaande methodiek kan in een Post Occupancy Evaluation (POE) worden gebruikt maar vooral 
wordt gedacht aan het gebruik van bovenstaande methodiek in een vroeg stadium van planontwikkeling 
(Value Management) zoals haalbaarheidsanalyses. De naam van het DSS is SYNVOL wat staat voor een 
SYNergetische werking tussen Vastgoed, Organisatie & Locatie. Ook in dit onderzoek blijkt maar weer 
dat "de oplossing altijd simpel is, maar nooit simpeler dan dat" (Albert Einstein). Onderzoek naar de 
toekomstbestendigheid van woonzorgcomplexen is in feite dan ook een breder en complexer 
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onderzoeksgebied dan dit onderzoek suggereert. Het is duidelijk geworden dat in kwalitatieve zin 
aspecten als organisatiestrategie en locatiepotentieel lastig te 'vangen' zijn in een modelmatige 
weerspiegeling van de werkelijkheid. Dit geldt ook voor het financieel-economische gedeelte van het 
DSS waar aspecten als timing, de hoogte van de dan geldende kostennormen, het opstellen van 
realistische scenario's, het toekennen van kansen aan deze scenario's, het ontbreken van kengetallen, de 
rentestand, het bepalen van een disconteringsvoet etc. het geven van een objectief oordeel over de 
toekomstbestendigheid bemoeilijken. Desalniettemin is wel een handreiking gedaan naar een meer 
precieze koppeling tussen hetgeen een zorginstelling behoeft en hetgeen haar wordt aangeboden in de 
vorm van een woonzorgcomplex opdat een meer realistische gebouwspecifieke haalbaarheidsstudie 
gedaan kan worden. Het opstellen en consequent hanteren van een protocol omtrent het verzamelen en 
analyseren van data zou de beschreven methodiek een meer wetenschappelijk grondslag kunnen 
verschaffen. Immers, hoe meer analyses naar de toekomst-bestendigheid van woonzorgcomplexen 
worden gedaan volgens een vaststaand protocol, des te meer objectief wegingen aan gebouwprestaties 
kunnen worden toegekend. Naast het opstellen van een protocol zouden aanvullende deelonderzoeken 
uitgevoerd moeten worden naar bijvoorbeeld de kosten van aanpasbaarheid, aanvullende 
toekomstscenario's e.d. De methodiek zou, mits haar hanteerbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid is 
'bewezen', voor andere typen bedrijfsvastgoed toegepast kunnen worden. Vooralsnog heeft dit 
onderzoek een kader neergezet waarmee de toekomstbestendigheid van het 'nieuwe' woonzorgcomplex 
nauwkeuriger bepaald kan worden. 
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Abstract 
With the introduetion of the WTZi, healthcare organizations are faced with performance-deframent. 
This means that compensation for capitalburdens, mainly housing, are linked to care-production. This 

research combines business administration's and building engineering's theories and practices in order 
to find and answer for healthcare organizations how to optimalize the functional design of their facility 
now the consequences of the WTZi are evident. A decision support system that consist of three 

integrated subsystems which are a performancemeasurement system, a performanceweighting system 
and a ongoing-concem value system, is designed which forms a specific and quick insight in the future

proofing of an healthcare facility. 
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1 Inleiding 
Zoals de titel van dit onderzoeksrapport doet vermoeden, bevindt de zorgsector van dit land zich 

momenteel in een transitieproces. Vanaf midden jaren tachtig zijn de ontwikkelingen in het veld van 
wonen en zorg revolutionair te noemen (Van der Voordt, 1998b). Naast een eerdere wijziging van het 

ziektekostenverzekeringenstelsel en de onlangs ingevoerde Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO), heeft de overheid op r janurari 2006 de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) ingevoerd. 
Deze wet vormt het sluitstuk van de modemisering van de zorgsector. De WTZi heeft vergaande 

gevolgen voor de ontwikkeling en het beheer van zorgvastgoed. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de 
implicaties van de WTZi voor zorgvastgoed. Daarnaast wordt een aantal ontwikkelingen beschreven die 
deze implicaties versterken. Vanuit deze uiteenzetting zal het relevant blijken een ondersteunend 
instrument te ontwerpen dat aansluit bij de behoefte van zorginstellingen om de toekomstbestendigheid 
van hun woonzorgvoorziening te beoordelen. 

1.1 Vastgoed in de zorgsector 

De zorgsector is onderdeel van de sociale verzorgingsstaat Nederland en is de laatste planeconomie van 
dit land. Met een jaarlijkse omzet van ongeveer ro% van het Bruto Nationaal Product heeft Nederland 

relatief gezien de grootste zorgmarkt van Europa (CBZ, 2005g). De sector kenmerkt zich als dynamisch 
aangezien veranderende beleidsvisies elkaar snel opvolgen. Deze dynamiek heeft zijn weerslag op de 
bedrijfsmiddelen van een zorginstelling waaronder zorgvastgoed. In tegenstelling tot andere typen 
vastgoed, zoals kantoren en woningen, staat het wetenschappelijk onderzoek naar zorgvastgoed in de 
kinderschoenen. Dit is voornamelijk te verklaren vanuit het karakter van de zorgvastgoedmarkt. De 
markt voor zorgvoorzieningen ondervindt pas sinds kort een verminderende overheidsbemoeienis door 

regulering via wetgeving. De eerdere wetgeving heeft decennia lang een grote invloed uitgeoefend op de 
privaatrechtelijke non-profit organisaties die zorgproductie leveren en hun bedrijfsmiddelen waaronder 

zorgvastgoed (Hoekman & Houkes, 1995). 

1.1.1 Discrepantie in vraag en aanbod 
De wetgeving was tot voorkort nog zodanig ingericht dat zorgvastgoed vrijwel risicoloos kon worden 
geëxploiteerd, de overheid ving namelijk de tekorten van vastgoedexploitaties op (VWS, 2oo6). 
Daarnaast was de overheidsinvloed bij de totstandkoming van vergoedingen groot. Zorgvastgoed werd 

indirect bekostigd middels landelijke vergoedingen die ontstonden uit onderhandelingen tussen drie 
marktpartijen, namelijk zorgaanbieders, verzekeraars en cliëntenorganisaties. Deze partijen 
onderhandelden twee aan twee op een bepaalde deelmarkt mét overheidsbemoeienis. Hierdoor 

ontstonden maximumvergoedingen die in de praktijk veelal golden als minimumvergoedingen (CPB, 
2oo6). Deze vergoedingen ontving een zorginstelling niet direct van een cliënt maar via de overheid en 
een verzekeraar. Derhalve kon een zorginstelling getypeerd worden als een gesubsidieerde organisatie 

(Van der V elpen, 1994). 

Zorginstellingen hebben momenteel meestal nog een monopoliepositie. Dikwijls zijn zorgbehoevenden 
aangewezen op één of enkele zorgvoorziening(en) in de regio (Hoekman & Houkes, 1995). Dit wordt 
veroorzaakt door de aanbodregulering, die voorschrijft dat toetreding tot de zorgmarkt gebonden is aan 
bepaalde voorwaarden. Niet de markt, maar de overheid bepaalt welke zorginstelling zich waar mag 
vestigen (CPB, 2oo6). Enerzijds is geen prijsmechanisme aanwezig dat via een marktsignaal aangeeft 

in hoeverre het vastgoed door zorgvragers wordt gewaardeerd (Hoekman & Houkes, 1995), anderzijds is 
het vastgoedrisico voor zorginstellingen en stakeholders laag waardoor slechts een kleine prikkel tot 
efficiëntie en effectiviteit in ontwikkeling en beheer van zorgvastgoed ontstaat (Hayes & Hays, 2001 & 
CBZ, 2005b). Blijkbaar is sprake van een discrepantie in de vraag naar zorgvastgoed en het aanbod 
hiervan. 
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1.1.2 Zorgvastgoed in de care 
Zorgvastgoed biedt intramurale huisvesting. Bij intramurale huisvesting verblijft een cliënt in een 
speciaal voor de ondersteuning van de zorgfunctie gebouwd complex. Vastgoed en zorg vallen hier 
onder de bekostiging vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ is een 
volksverzekering voor ziektekostenrisico's die niet individueel verzekerd kunnen worden. Elke inwoner 
of werknemer die legaal in Nederland woont of werkt is verzekerd en heeft recht op een vergoeding van 
AWBZ-zorg (VWS, 2006). Bij extramurale zorg verblijft een zorgbehoevende in een reguliere woning 
en ontvangt thuiszorg, hier valt alleen de zorgfunctie onder de AWBZ. De intramurale sector bestaat uit 
twee varianten: de cure en de care. Vastgoed in de cure biedt voornamelijk huisvesting aan 
ziekenhuisinstellingen, vastgoed in de care biedt voornamelijk huisvesting aan verpleeghuis- en 
verzorgingshuisinstellingen. Tussen beide varianten bestaan wezenlijke verschillen. Zo is in de care, in 
tegenstelling tot de cure, de verblijfscomponent een belangrijker onderdeel van het primaire proces 
(CBZ, 2005b). Ook speelt de belevingswaarde van de gebouwde omgeving hier een grotere rol dan in de 
cure (Nicolaï & Dekker, 1991). Vastgoed in decure typeert zich als een high-tech behandelvoorziening 
die meestal centraal gesitueerd is in een groot verzorgingsgebied, vastgoed in de care is meer onderdeel 
van de woonwijk (NVV & STAGG, 1998). Vastgoed in de care lijkt met bovenstaande kenmerken op 
vastgoed met een woonfunctie, vastgoed in de cure lijkt op bedrijfsmatig vastgoed (KWZ, 2005). Dit 
onderzoek richt zich op de care. 

1.1.3 Het 'nieuwe' woonzorgcomplex 
Ongeveer 25 jaar geleden waren er globaal drie typen huisvesting te onderscheiden: de gewone woning 
in de wijk, de aanleunwoning en het intramurale verzorgings- of verpleeghuis (Elsevier, 2006). Nieuwe 
voorzieningen in de sector vallen niet pur sang onder een van de drie typen huisvesting. Hier is sprake 
van zogenaamde 'tussenvoorzieningen' aangezien in dit type voorziening geen strikte scheiding tussen 
extramuraal en intramuraal verblijf is aangebracht (RIVM, 2006 & Singelenberg, 2003). Een van deze 
woonvormen is het woonzorgcomplex dat tevens de onderzoekseenheid vormt zoals gehanteerd in dit 
onderzoek. Een woonzorgcomplex kan omschreven worden als een groep levensloopbestendige 
woningen met in het complex voorzieningen (soms als wijksteunpunt) zoals ontmoetingsruimten 
(welzijnsfuncties) en zorgruimten ten behoeve van een zorgorganisatie en de daarbij behorende 24-uurs 
beschikbaarheid van zorg (Arcares, 2002). In woonzorgcomplexen wordt bewoners de mogelijkheid 
geboden om zorg te ontvangen indien ze deze zorg nodig hebben, hier is sprake van extramurale zorg. 
Eventueel kunnen ze doorstromen naar een intramurale wooneenheid in hetzelfde complex indien 
sprake is van een grotere zorgafhankelijkheid (Neele & De Wildt, 2003). 

Woonzorgcomplexen kunnen globaal naar twee varianten worden onderscheiden. De 'oude' variant, 
ookwel de 'lichte' variant genaamd (Aedes-Arcares, 2oo6b & RIVM, 2006), neemt een positie in tussen 
het traditionele verzorgings- en verpleeghuis en het zelfstandige thuiswonen. De 'nieuwe' variant, 
ookwel de 'complete' (Aedes-Arcares, 2oo6b & RIVM, 2006) of de 'levensloopbestendige variant 
(Houben & Mulder, 1999) of het woonzorgcentrum (Elsevier, 2oo6) genaamd, is het woonzorgcomplex 
dat een alternatief vormt voor het traditionele verzorgings- en verpleeghuis (Breuer e.a., 1992). De 
afgelopen jaren zijn steeds meer woonzorgcomplexen een 24-uurs zorggarantie gaan bieden waardoor 
hier vaker cliënten verblijven met een intramurale zorgbehoefte (RIVM, 2006). Hierdoor heeft het 
'nieuwe' woonzorgcomplex een dusdanige positie verworven dat het grotendeels complementair is aan 
het traditionele verpleeg- en verzorgingshuis. Hierbij speelt het wél in op de huidige kwalitatieve 
vraagverschuiving (zie later in rapport) waardoor de 'nieuwe' c.q. levensloopbestendige variant aan 
populariteit wint (Neele en de Wildt, 2003). In het 'nieuwe' woonzorgcomplex is dus sprake van een 
mix van zelfstandig en intramuraal wonen (Elsevier, 2006). Ook voor de toekomst wordt verwacht dat er 
vooral behoefte zal zijn aan het 'nieuwe' woonzorgcomplex (Aedes-Arcares, 2000). Dit onderzoek richt 
zich derhalve op het 'nieuwe' woonzorgcomplex. Figuur 3 geeft een categorisering van 
woonzorgproducten en positioneert het 'nieuwe' woonzorgcomplex. 
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Mate van zorgbehoefte 

Niet/zwak matig ernstig Zeer ernstig 

Traditionele woonvormen voor ouderen 

Woontussen-
Thuis wonen Voorziening, 

Verzorgingshuis Verpleeghuis 
beperkte thuiszorg serviceflat 

Innovatieve woonvormen voor ouderen 

Beschermd wonen serviceflats 

Woonzorgcomplex, aanleunwoning, begeleid 
wonen 

Woonzorgcomplex, verpleegunit, 
begeleid wonen 

Het 'nieuwe' c.q. levensloopbestendige woonzorgcomplex 

F1guur 3: categonsenng woonzorgproducten (e1gen bewerkmg naar Houben & Mulder, 1999) 

1.2 Nieuwe regel- en wetgeving 

Vanwege eerder beschreven kenmerken van de zorgmarkt stijgen investeringen in de gezondheidszorg 
sterk, zijn tarieven niet marktconform en zijn vermogensposities van zorginstellingen relatief laag 
(VWS, 2006). Daarnaast overstijgt de AWBZ haar oorspronkelijke doel, namelijk het dekken van 

onverzekerbare zorgrisico's. Zo vormt de verblijfscomponent een integraal product met de zorgfunctie 
terwijl deze component in principe niet onder 'een onverzekerbaar risico' valt (Arcares, 2oo6a). 'De 

overheersende mening is dat het geld dat voor zorg is bestemd niet mag worden besteed aan zaken die met 

wonen te maken hebben' (CBZ, 2oorc). De overheid heeft derhalve een transitieproces in werking gesteld 

teneinde structuur en bekostiging van de gezondheidszorg om te vormen. Een belangrijke strategie 
binnen de modemisering van de gezondheidszorg is het stimuleren van marktwerking c.q. 
vraagsturing. Marktwerking heeft een aantal positieve gevolgen, namelijk meer klantgerichtheid, een 

betere afstemming van het zorgaanbod op de vraag, een meer doelmatige omgang met het zorgvastgoed 
en meer innovatie. Echter, marktwerking impliceert ook een belangrijk risico: de toegankelijkheid van 
zorg kan in gevaar komen vanwege niet te exploiteren zorgvastgoed (RVZ, 2006). De overheid is 
desondanks warm voorstander van marktwerking en beoogt marktwerking binnen de gezondheidszorg 

te versterken door invoering van een nieuwe wet die invloed heeft op ontwikkeling en beheer van 
zorgvastgoed. Met deze wet wordt beoogd om het stabiele, budgetgefinancierde, aanbodgestuurde 
zorgstel te veranderen in een flexibel, omzetgefinancieerd, vraaggestuurd stelstel (CBZ, 2005f) . 

1.2.1 WTZi 
Op I januari 2oo6 is de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) in werking getreden. De WTZi is een 
kaderwet, dat wil zeggen dat regelgeving als afgeleide van deze wet een eerste stap vormt naar 
marktwerking. Met deze wet worden onderhandelingen tussen zorgorganisaties, verzekeraars en 
cliëntenorganisaties gestimuleerd. Uitgangspunt van de wet is goed ondernemerschap en het toezicht 
daarop middels transparantie-eisen. Hiermee is het mogelijk geworden om het bouwregime te 
dereguleren (Arcares, 2oo6a). Momenteel is de WTZi alleen van toepassing op het kleinschalig wonen 

(zie begrippenlijst) . Vanaf 2012 geldt de WTZi voor al het zorgvastgoed (KWZ, 2005). Voor 
zorgvastgoed dat niet in de categorie kleinschalig wonen valt, is tot 2012 sprake van een aanloopperiode 
en overgangsregeling waarbij zorginstellingen kunnen wennen aan bijbehorende bedrijfsrisico's (CBZ, 
2005a). Deze transitieperiode is, zeker gezien planning en levensduur van zorgvastgoed, een relatief 

korte periode. In vergelijking met de 'oude' bekostigingsystematiek brengt de invoering van de WTZi de 
nodige wijzingen betreffende bouw en huisvesting met zich mee. Vergoedingen van exploitatielasten 
waren voorheen gebaseerd op genormeerde kostprijzen voor rente, afschrijving en onderhoud 
gerelateerd aan de omvang van een voorziening. Daarnaast werden exploitatiekosten nagecalculeerd wat 
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impliceert dat 'extra' exploitatiekosten door de overheid werden gecompenseerd (CBZ, 2005b). Hiermee 
kon de bekostigingssystematiek vergeleken worden met een declaratiesysteem, er was immers sprake 
van een jaarlijks kostendekkend systeem dat 'ex post' vergoedingen gaf (Rigo, 2002). De bekostiging 
was niet alleen onafhankelijk van de productieomvang. Een zorginstelling ontving een 
vastgoedexploitatie-vergoeding per cliënt die onafhankelijk was van het type zorg dat een cliënt nodig 
had (CBZ, 2oo6c). In de nieuwe regel- en wetgeving is dit anders geregeld. Bij de nieuwe 
bekostigingssystematiek is sprake van een integrale tariefnormering, de zogenaamde Normatieve 
Huisvestings Component (NHC). De NHC is niet zozeer onderdeel van alswel een voortvloeisel uit de 
WTZi en wordt toegelicht in de 'Nota transparante en integrale tarieven in de gezondheidszorg' van de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, 2006). Een NHC is 'een productiegebonden 
normatieve vergoeding voor (vervangende) nieuwbouw en instandhouding bestaande uit een geïndexeerde 
jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus, investerings- en instandhoudingsuitgaven te 
dekken' (CBZ, 2oo6c). 

Het is nog onbekend wat de exacte hoogte van de NHC zal gaan worden, maar een zorginstelling krijgt 
met de invoering van de nieuwe bekostiging een vergoeding voor exploitatielasten die gelijk staat aan 
het aantal verblijfsgeindiceerden maal de hoogte van een NHC per verblijfsgeindiceerde (College Bouw 
Zorginstellingen, 2005b). Naast de omvang van zorgproductie bepaalt ook het soort productie de hoogte 
van een vergoeding. De zorgbehoefte van een cliënt zal straks geclassificeerd worden volgens 45 
zogenaamde zorgzwaartepakketten (ZZP's) voor intramurale zorg. De hoogte van de NHC zal 
vervolgens bepaald worden door het vergoedingensysteem dat gekoppeld is aan deze ZZP's (CBZ, 
2oo6c & 2007a & VWS, 2007). 

1.2.2 Risico's en kansen 
Voor een zorginstelling levert de nieuwe bekostigingssystematiek nieuwe vastgoedexploitatierisico's en
kansen op. In concreto zal bij het ontbreken van 'zorgproductie' géén financiële compensatie voor 
gemaakte huisvestingskosten worden verstrekt (KWZ, 2005). Daarnaast houdt de nieuwe 
bekostigingssystematiek géén rekening met extra of minder uitgaven maar biedt een jaarlijks 
geïndexeerde vergoeding zoals in figuur 4 te zien is. Een zorginstelling kan dus te maken gaan krijgen 
met een zogenaamd reallocatie-effect aangezien de 'oude' bekostingingssystematiek zich wél aanpaste 
aan het 'investeringsritrne' van een individuele instelling (VWS, 2005). Hier ontstaat een kostenrisico 
uit een mogelijk verschil tussen genormeerde en werkelijke huisvestingslasten. 

Figuur 4: nieuwe bekostigings
systematiek (Fritzsche e.a., 2004) 
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Naast een kostenrisico ontstaat een concurrentierisico. Door het afschaffen van de vergunnings
verplichting vanuit het College Bouw Zorginstellingen wordt de toetreding van nieuwe concurrerende 
partijen mogelijk. Dit wordt nog eens versterkt door de toekomstige mogelijkheid dat winsten 
uitgekeerd mogen worden aan investeerders in zorgvastgoed waarmee een aanzuigend effect van profit
organisaties ontstaat (KWZ, 2005). Ook zijn cliënten vanaf 2007 niet meer verplicht om in een AWBZ
instelling zorg af te nemen indien zij recht hebben op zorg vanuit AWBZ-middelen. Een cliënt kan dan 
namelijk op basis van zijn of haar zorgzwaarte een persoonsgebonden budget (PGB) of 
persoonsvolgend budget (PVB) ontvangen waarbij eerstgenoemde vorm een vergoeding in baar geld en 
de tweede vorm zorg in natura impliceert. Voor langdurig verblijf en behandeling is een PGB nog niet 
mogelijk (VWS, 2006 & Arcares, 2002). Naast een kosten- en concurrentierisico ontstaat tevens een 
kapitaallastenrisico. Met de invoering van de WTZi wordt een zorginstelling zelf verantwoordelijk voor 
het dragen van financieringen. In geval van nieuwbouw of groot onderhoud zal een zorginstelling zelf 
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voor beschikbaar kapitaal dienen te zorgen. Indien een financiering wordt aangegaan, leggen de 
bijbehorende kapitaallasten op 'dwingende wijze' een langdurig en groot vermogensbeslag op de 
financiële huishouding van een zorginstelling (RVZ, 2oo6). Met de som van eerder beschreven risico's 
verandert het risicoprofiel van een zorginstelling en ontstaat een verhoogd financieringsrisico voor een 
kredietverstrekker. De financieringslasten voor een zorginstelling zullen dus mogelijk hoger worden 
(Van Vugt, 2oo6; Mouton & Van Kooij, 2oo6). Daarentegen krijgt een zorginstelling met de introductie 
van prestatiebekostiging meer vrijheid in het nemen van investeringsbeslissingen. Op termijn zal het 
bestaande bouwregime met bijbehorende prestatie-eisen en kostennormen namelijk worden afgeschaft. 
De bemoeienis van het College Bouw Zorginstellingen en het College Sanering zal bij goedkeuring van 
bouwplannen respectievelijk afstoting van vastgoed niet meer aanwezig zijn (Arcares, 2oo6a). Controle 
zal dan gaan plaatsvinden via de Kwaliteitswet (CBZ, 2oo6c). Met de beschrijving van diverse risico's en 
kansen is het gerechtvaardigd om te spreken over 'een van de grootste veranderingen in de zorgsector tot nu 
toe' (RVZ, 2oo6), zeker indien de exploitatielasten van zorgvastgoed in dit perspectief geplaatst worden. 
De jaarlijkse totale exploitatielasten als percentage van de jaarlijkse uitgaven in de care zijn momenteel 
ongeveer 9% wat neer komt op ongeveer 2,8 miljard Euro (VWS, 2oo6). De WTZi brengt dus 
hoogstwaarschijnlijk grote financiële gevolgen voor een individuele zorginstelling en de zorgsector als 
geheel met zich mee (RVZ, 2oo6). De implicaties van de WTZi worden versterkt aangezien 
zorginstellingen sterke kwalitatieve en kwantitatieve vraagverschuivingen vanuit hun doelgroepen 
ondervinden. 

1.3 Wijzigende woonzorgbehoefte 

1.3.1 Kwalitatieve woonzorgvraag 
Cliënten beschouwen zorg steeds minder als een gunst maar meer als een recht en stellen derhalve 
hogere eisen aan de kwaliteit van leven. Daarbij kunnen cliënten hun behoeften beter afdwingen; als 
onderhandelaar zijn ze sterker geworden. Ook zijn cliënten heterogener (VROMraad, 2005) en hebben 
de beschikking over meer financiële middelen dan voorheen (Koekebakker, 1997 & Breuer e.a., 1992). 
Cliënten hebben in toenemende mate behoefte aan privacy, autonomie en het zelfkunnen inrichten van 
de directe leefomgeving (VROM, 2004). Cliënten zijn niet alleen zelfstandiger en vermogender, ook 
zijn ze actiever, hoger opgeleid en willen niet in een 'seniorenwoning' wonen (Breuer, 1992). 'Zorg op 
maat' speelt in op c.q. is het resultaat van bovenstaande ontwikkelingen. De zorgvraag van een cliënt is 
het belangrijkste uitgangspunt geworden voor het uiteindelijke gebruik van zorg, het type zorg en in de 
invulling ervan (RIVM, 2oo6). Naast meer cliënttevredenheid is 'zorg op maat' van groot belang voor 
behoud van fysiek, sociaal en psychisch welzijn (Van der Voordt & Terpstra, 1995). 

1.3.2 Kwantitatieve woonzorgvraag 

Daarnaast speelt de vergrijzing een onlosmakelijke rol in de toekomstige kwantitatieve woonzorgvraag. 
Het aantal 75-plussers zal de komende decennia bijvoorbeeld verdubbelen van r miljoen naar 2 miljoen 
(CBS, 2oo6 & Arcares, 2oo6a). Als het ware is sprake van een dubbele vergrijzing omdat binnen de 
categorie senioren vooral het aandeel hoogbejaarden sterk zal stijgen (Naafs, 1997). Momenteel is de 
'grijze druk' 22 procent. Indien rond 2040 de vergrijzing haar hoogtepunt bereikt, zal de 'grijze druk' 
43 procent bedragen. Na 2040 neemt de 'grijze druk' af aangezien de babyboom generatie dan 
grotendeels overleden zal zijn. Deze daling zal overigens niet sterk zijn (CBS, 2004a; Leber 2005). Het 
zojuist geschetste landelijk beeld verschilt overigens per regio. Met name in de randstedelijke gebieden 
zoals Amsterdam en Rotterdam is in de komende 15 jaar juist sprake van een ontgrijzing (RIGO 2003a). 
Juist in de steden zijn relatief veel woonzorgvoorzieningen gerealiseerd omdat de verwachting was dat 
de toename van senioren vooral in deze gebieden sterk zou zijn vanwege de bevolkingsconcentratie. 
Momenteel zwakt dit beeld af en onstaat er vooral een tekort aan voorzieningen in de meer dorpsere 
gebieden (Fokkema & Van Solingée, 1998). Naast de vergrijzing wordt de kwantitatieve woonzorgvraag 
beïnvloed door een verbetering van de mogelijkheden om thuis te revalideren of verzorgd te worden 
(extramuralisering). Hierdoor wordt een cliënt in een later stadium van zorgbehoevendbeid opgenomen 
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in een zorginstelling. Een zorginstelling krijgt hierdoor te maken met een kortere verblijfsduur van haar 
cliënten en een hogere gemiddelde zorgzwaarte (NW & STAGG, 1998). Dit wordt nog eens versterkt 
door de toename in diversiteit aan beperkingen van met name psychische problemen. van senioren. In 
de komende 20 jaar zal de zorgvraag zich vooral kenmerken door chronische ziekten van 'de oude dag' 
zoals dementie (VWS, 2006 & RIVM, 2006). 

1.3.3 Boekwaardeproblematiek 

Met een meer diverse vraag vanuit haar doelgroepen en de onzekerheid over de verdere ontwikkeling in 
deze, ontstaat een aanvullend vastgoedexploitatierisico voor zorginstellingen: een versnelde functionele 
veroudering van haar woonzorgcomplexen (CBZ, 2005c). Bestaand zorgvastgoed kan moeilijk inspelen 
op huisvestingsbehoeften van de nieuwe generatie zorgbehoevenden. Door het functioneel tekort, dat 
met name in de sector verpleging en verzorging heerst (Elsevier, 2006 & Rigo, 2002b), kan bij 
vroegtijdige sloop van het vastgoed een boekwaardeprobleem ontstaan (IWZ, 2004). Snel veranderende 
inzichten, normen, wetten en behoeften op het gebied van bijvoorbeeld privacy en focus op maximale 
zorgkwaliteit liggen ten grondslag aan het boekwaardeprobleem (NW & STAGG, 1998 & Rigo, 2002a). 
De functionele en bouwkundige kwaliteit van zorgvastgoed is meestal conform het kwaliteitsniveau 
zoals dit gold ten tijde van de planontwikkeling (Neele & De Wildt, 2003). Zo was de oppervlaktenorm 
in 1976 voor een verblijfseenheid in een verzorgingshuis 18 m2 (Breuer e.a., 1992). De huidige 
oppervlaktenorm voor een intramurale verblijfseenheid bedraagt 45 m2 (CBZ, 2oo6c). Slechts 10% van 
bestaande verblijfseenheden voldoet aan de nieuwbouweis van 45m2 (CBZ, 2005c). Om toch enigzins 
aan de toen snel wijzigende norm te voldoen, hebben veel zorginstellingen voor een functiehersituering 
binnen hun bestaande voorzieningen gekozen. Hiermee is een proces van 'voortschrijdende 
desintegratie' van functies op gang gekomen. Functies die organisatorisch een ondeelbare eenheid 
vormden, werden verknipt waardoor het boekwaardeprobleem werd versterkt (Nicolai, 1991). 

De omvang van het verschil tussen functionele waarde en boekwaarde bedraagt 5 tot 7 miljard Euro 
(Laverman, 2004). Het verschil tussen functionele- en boekwaarde dwingt een zorginstelling om 
bijvoorbeeld besparingen te doen op andere posten of het eigen vermogen aan te spreken. Hierdoor kan 
een negatieve spiraal in het gehele investeringstraject van een zorginstelling ontstaan waardoor de 
concurrentiepositie van een zorginstelling kan verslechteren en zij uiteindelijk beperkt wordt in het 
uitoefenen van haar maatschappelijke taak. Het zojuist geschetste beeld van het boekwaardeprobleem is 
niet representatief voor nieuwbouw van het 'nieuwe' woonzorgcomplex. Dit beeld dient ten eerste ter 
illustratie van de problematiek waarmee de zorgsector kampt, ten tweede gaat van deze uiteenzetting 
een preventieve werking uit. Zoals eerder gesteld zijn woonzorgcomplexen vaker dan voorheen het 
substituut van verpleeg- en verzorgingshuizen. Met de reeds beschreven implicaties van de WTZi en 
een sterk veranderende kwalitatieve en kwantitatieve vraag, zullen deze lessen uit het verleden in acht 
genomen dienen te worden. Heden ten dage vragen zorginstellingen zich af, of eigendom van vastgoed 
in het licht van de ontwikkelingen in de sector daarom wel zo verstandig is. 

1.4 Zorgvastgoed als strategisch bedrijfsmiddel 

1.4.1 Eigendom zorgvastgoed bij zorginstelling 

Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van een eigendomssituatie die bij een zorginstelling ligt. Voor een 
'ondernemende' zorginstelling ontstaan namelijk ook kansen met de nieuwe regel- en wetgeving zoals 
aangegeven in paragraaf 1.2. Daarnaast bieden vastgoed- en grondbezit de mogelijkheid om aan 
vermogensopbouw te doen. Een zorginstelling zal met haar bezit sterker staan in onderhandelingen 
met zorgverzekeraars, gemeenten en banken. Voorts kan vastgoedbezit bijdragen aan financiering van 
het primaire proces. Een zorginstelling kan bijvoorbeeld naast AWBZ-vergoedingen ook alternatieve 
inkomsten genereren door (tijdelijke) verhuur of verpachting van gebouwen, gebouwdelen of grond aan 
derden (Volkers, 2006 & Ruigrok, 2oo6). Daarnaast kan zorgvastgoed ingezet worden als 
marketinginstrument (De Jonge, 1997; Drucker, 1999; Vijverberg, 2005). Ook kan vastgoed bestaande 
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marktpartijen beschermen tegen potentiële indringers (Weatherhead, 1997). Het al dan niet bestaan van 

bovenstaande mogelijkheden wordt bepaald door eigendom. Zorgvastgoed als strategisch bedrijfsmiddel 
wordt met de komende marktwerking dus gelijkwaardig aan andere bedrijfsmiddelen (Fritzsche e.a., 

2004) en kenmerkt zich hiermee als de 'fifth resource' (Joroff. 1993). 

1.4.2 Corporale Real Estate Management 

Bij instellingen met vastgoedbezit beziet het Corporate Real Estate Management (CREM) het 
huisvestings· en vastgoedbeleid (Tranfield & Denver, 2004). Een definitie van het CREM is: 'het 

strategisch inzetten van vastgoed om de primaire doelstelling van de betrejjènde instelling maximaal te 

ondersteunen' (Van Driel, 2003). Hiertoe stemt het CREM het vastgoedbeleid af op de behoefte zoals 
deze binnen een organisatie leeft en richt zich daarnaast op het optimaliseren van exploitatieresultaten, 
het verhogen van het rendement op geïnvesteerd vermogen en het minimaliseren van kosten (Keeris, 

1997; Bon, 1994). Het CREM is vanaf 1990 in opkomst in de zorgsector (CBZ, 2005b). Net zoals geldt 
voor ander bedrijfstakken, werden ook in de zorgsector beslissingen ten aanzien van bedrijfsvastgoed in 

het verleden vaak genomen op basis van financiëel-operationele gronden (Krumm & De Vries, 2003). 
Historisch gezien werd het vastgoedbeleid middels een bottorn-up benadering bepaald waarbij gesteund 
werd op informatie van de bedrijfsonderdelen. Een botturn-up benadering houdt geen rekening met 
mogelijke reorganisaties en het toevoegen van nieuwe bedrijfsonderdelen of andere strategische 
initiatieven (Yontz, 2001). Ongeveer twee decennia geleden begon hier een kentering in te komen toen 
onderzoekers aandacht begonnen te besteden aan de massale onerkende belangrijkheid van 

bedrijfsvastgoed voor organisaties. Het CREM is dus een relatief jong vakgebied (Krumm, 1999; Roulac, 
2001). 

Het CREM van een zorginstelling zal met de nieuwe eerder beschreven vastgoedexploitatierisico's zijn 
positie in de organisatie dienen te versterken c.q. te veranderen. Traditioneel gezien is het niveau 

waarop vastgoedbeleid van een zorginstelling is gevoerd volgens het CREM-model van Joroff (1993) dat 
van de 'taskmaster' . Op dit niveau is sprake van een operationele benadering aangezien het CREM hier 
'slechts' de functie van 'beheerder' vervult. Op het hoogste niveau staat het CREM als 'business 

strategist' en anticipeert met het huisvestingsbeleid op het organisatiebeleid én draagt bij aan het totale 

resultaat van een zorginstelling. Hier worden strategische vastgoedbeslissingen niet alleen genomen op 
basis van de organisatiedoelstelling maar ook op innovatieve gebouw- en locatiestrategieën die gericht 
zijn op kostenbesparingen en waardegroei. Het CREM van een zorginstelling zal, met de veranderingen 
in de zorgmarkt, 'gedwongen' worden om op dit laatste niveau te gaan opereren. 

1.4.3 Toekomstbestendigheid 

In navolging van bijvoorbeeld Amerika, waar al decennia lang sprake is van marktwerking in de zorg 
(CBZ, 2003b), zal ook in Nederland op termijn wellicht geconcurreerd gaan worden met 
productmarktcombinaties (PMC's) (zie definitielijst) zoals 'Independent Living' en 'Skilled Nursing' 

(Roulac & Eachempati, 1999; Schoone, 2004). In het kader van strategisch en klantgericht 
vastgoedbeheer spelen PMC's een sleutelrol (Smeets, 2005). Het opstellen en implementeren van 
adequate PMC's is onlosmakelijk verbonden met de continuïteit van een zorginstelling. De fYsieke (en 
indirect de financiële) ruimte die het CREM als business strategist hiertoe heeft c.q. zal hebben, wordt 

vanzelfsprekend in grote mate bepaald door het gebouwontwerp van een woonzorgcomplex. Het 
gebouwontwerp geeft het CREM de 'ruimte' om PMC's te kunnen aanbieden die op dat moment het 
beste aansluiten bij een marktbehoefte en de organisatiedoelstellingen en -mogelijkheden. Toekomstige 

behoeften kunnen, in tegenstelling tot voorheen, 'meer uitvoerig' worden vastgesteld en vertaald 
worden naar een 'meer passend' gebouwontwerp. Toekomstige behoeften zijn echter lastig vast te 

stellen, dit blijkt wel uit het boekwaardeprobleem. In plaats van toekomstige behoeften als uitgangspunt 
te nemen bij het ontwerp van een woonzorgcomplex, kan het begrip 'toekomstbestendigheid' wellicht 
uitkomst bieden. Het begrip toekomstbestendigheid wordt niet eenduidig gedefinieerd (Fritzsche e.a., 

2004). In dit onderzoek is sprake van toekomstbestendigheid indien het vastgoed in eerste instantie 
aansluit op de behoeften van de eerste gebruikers (cliënt en zorginstelling), in tweede instantie als het 
kan blijven voldoen aan de dan geldende woon-, zorg-, en welzijnsbehoeften van cliënt en zorginstelling 
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en in derde instantie als het bij een herbestemmingsbehoefte vanuit een zorginstelling haar 
courantbeid toont. Toekomstbestendigheid ontstaat indien een woonzorgcomplex kan 'meedeinen' op 
de vraag vanuit een zorginstelling zónder dat kapitaalintensieve aanpassingen aan het complex gedaan 
hoeven te worden die zich op termijn niet terug verdienen. Toekomstbestendigheid is in deze 
onderzoekscontext geen middel om onzekerheden weg te nemen, het is een middel om de implicaties 
ervan beter te kunnen opvangen (Post, Van den Brand & Bouwmeester, 2oo6). 

Voor dit onderzoek valt toekomstbestendigheid uiteen in twee lagere niveau's, namelijk 'huidige 
functionele kwaliteit' en 'toekomstige functionele kwaliteit'. 'De functionele kwaliteit van gebouwen heeft 

betrekking op de mate waarin het gebouw in staat is de functie te vervullen waarvoor het is bedoeld' (CBZ, 
2005c). Indien sprake is van functionaliteit dan kunnen specifieke activiteiten en processen presteren in 
gebouwen (Chan & Chan, 2004; Lützkendorf e.a., 2005). De huidige functionele kwaliteit wordt 
bepaald door de effectiviteit van aanwezige fysieke kenmerken van het complex op het gebruik volgens 
huidige normen, wensen en behoeften van cliënten en een zorginstelling (Jellema, 2004). Teneinde 
toekomstige functionaliteit te bereiken, speelt het begrip 'aanpasbaarheid' een belangrijke rol. 
Aanpasbaarbeid maakt het mogelijk dat een gebouw een veranderende vraag van cliënten en een 
organisatie kan faciliteren (Priemus, 1969; Stienstra, 2004). 

1. 5 Decision Support System 

De functionele kwaliteit van een woonzorgcomplex is de waardering die een zorginstelling en haar 
cliënten hebben voor de gebruiksmogelijkheden van haar gebouw. Indien een zorginstelling haar beleid 
aanpast aan nieuwe wensen, eisen en behoeften van cliënten en stakeholders, zal het vastgoed op 
adequate wijze dienen te reageren wil deze waardering niet verminderen. De vraag rijst echter in 
hoeverre bepaalde fysieke kenmerken aanwezig dienen te zijn c.q. in welke mate aanpasbaarbeid moet 
worden toegepast zodat de waardering voor het vastgoed hoog blijft. Tevens is het de vraag in hoeverre 
een (extra) initiële investering ter bevordering van toekomstbestendigheid vanuit maatschappelijk en 
financieel oogpunt terugverdiend wordt. Indien een zorginstelling inzicht krijgt in deze aspecten, kan 
ze een keuze ten aanzien van een gebouwontwerp beter verantwoorden naar zichzelf en haar 
stakeholders. Om tot bovenstaand inzicht te komen, zal een passende methodiek opgesteld worden die 
resulteert in een Decision Support System. Dit is 'een hulpinstrument voor het inzichtelijk(er) maken van 

de betreffinde situatie ten behoeve van de besluitvorming' (Keeris, 2004). 

1.5.1 Prestatiemeetsysteem 
Om een vertaalslag van functionaliteit naar toekomstbestendigheid te kunnen maken, zal allereerst de 
relatie tussen kenmerken van functies (het gevraagde) en de kenmerken van het woonzorgcomplex (het 
aanbod) van een woonzorgcomplex, meetbaar gemaakt dienen te worden (Jellema, 2004). Immers, 'als 

je niet kunt meten, dan kan je niet sturen' (Seijffert e.a., 1999). Inzicht in gebouwprestaties kan hierbij een 
hulpmiddel zijn (Jellema, 2004). Er is een trend gaande waarbij het gebruik van prestatie-indicatoren en 
het prestatiegericht bouwen meer gebruikt worden. Dit wordt ookwel het Performance-based Building 
genoemd (Hammond e.a., 2005). Een gebouwprestatie is in de context van dit onderzoek een begrip dat 
wordt gebruikt voor een bepaald verwachtingspatroon ten aanzien van het niveau c.q. resultaat van de 
geleverde functionele kwaliteit van het betreffende gebouwonderdeel (Keeris, 1997). Met een prestatie 
wordt als het ware de functionele effectiviteit van een gebouwonderdeel gekwantificeerd. Een prestatie 
formuleert de vertaling van een behoefte naar fysieke eigenschappen van een woonzorgcomplex volgens 
het 'wat' en niet volgens het 'hoe' en is dus oplossingsengebonden (Neely, Gregory & Platts, 2005; 
Lützkendorf e.a., 2005). De gebouwprestaties vormen uiteindelijke samen met hun afgeleide prestatie
indicatoren en meetmethoden een prestatiemeetsysteem (Amaratunga & Baldry, 2003). 

1.5.2 Relatief belang gebouwprestaties 
Gebouwprestaties uit het prestatiemeetsysteem zullen gewogen dienen te worden. Een weging zal 
afhankelijk zijn van de behoefte aan een bepaalde gebouwprestatie (relatief belang). De aanwezigheid 
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van een uitgangspunt is belangrijk indien prestatiemeting wordt toegepast op een toekomstbestendig 

gebouw (Preiser & Schramm, 2002). Binnen dit onderzoek is een vertrekpunt geformuleerd van 
waaruit deze weging bepaald wordt: het CREM als business strategist. Het CREM als business 

strategist, zoals omschreven in subparagraaf 1.4.2, heeft in de eerste plaats de taak om het vastgoed 
ondersteunend te laten zijn aan het primaire proces van een zorginstelling. Daarnaast zal het CREM als 
business strategist innovatieve vastgoed- en locatiestrategieën inzetten om het primaire proces te 
versterken. Ten aanzien van de ondersteuning aan het primaire proces kan gesteld worden dat de 
functies die een woonzorgcomplex faciliteert op termijn in zowel kwalitatieve (invulling) als 

kwantiatieve (omvang) zin kunnen veranderen. Zorginstellingen hebben geen eenzelfde missie, visie, 
organisatiestrategie, bedrijfscultuur en werkproces en opereren in zorgmarkten die per regio verschillen 

(De Jong & Van der Voordt, 2000). Door een instellingsspecifiek beleid zullen er tussen 
zorginstellingen onderling verschillen bestaan in functieveranderingsbehoeften en daarmee de behoeften 
naar aanpasbaarheid. Door deze specificiteit kan aan een gebouwprestatie, die bij alle 

woonzorgcomplexen aanwezig is, een ander relatiefbelang worden toegekend. 

Ten aanzien van de versterking van het primaire proces door innovatieve vastgoed- en locatiestrategieën 
kan gesteld worden dat het kunnen voeren van dergelijke strategieën vanzelfsprekend samenhangt met 
de mogelijkheden die het vastgoed en de locatie met zich meebrengen. Innovatieve vastgoedstrategieën 
kunnen bijvoorbeeld inhouden dat binnen een zorginstelling momenteel niet de behoefte bestaat tot het 
voeren van een bepaalde productmarktcombinatie maar dat het CREM met haar vastgoedbeleid echter 
wel rekening houdt met een mogelijke behoefte van een wijziging van een productmarktcombinatie op 

termijn. Reeds is gesteld dat het nieuwe woonzorgcomplex zowel intramurale als extramurale 
woonzorgeenheden faciliteert. Indien het vastgoed de fysieke en financiële mogelijkheid biedt om een 
intramurale variant naar een andere intramurale variant of extramurale variant te kunnen 'ombouwen' 

en vice versa, ontstaat een herbestemmingspotententieel. 

Naast een herbestemmingspotentieel zoals hierboven is beschreven, kan een herbestemmingspotentieel 

ook ontstaan door mogelijkheden die een locatie biedt. Een locatiekarakteristiek bepaalt in deze 
onderzoekscontext in eerste instantie het herbestemmingspotentieel dat ontstaat uit de mogelijkheid 
voor (tijdelijke) verhuur van gebouwcomponenten aan derden. Hierbij blijft het vastgoed in eigendom 

van een zorginstelling. Het kan namelijk zo zijn dat een zorginstelling tijdelijk een verminderende 
vraag heeft naar een bepaald woonzorgproduct. Indien zij verwacht dat deze vraag na enkele jaren weer 
aantrekt, heeft zij haar vastgoed bij verhuur wederom tot haar beschikking. Tijdens deze periode kan zij 
baten uit verhuur van ruimten eventueel ten goede aan haar primaire activiteiten spenderen. In tweede 

instantie ontstaat uit een locatiekarakteristiek een herbestemmingspotentieel aan het einde van een 
vastgoedexploitatie als het vastgoed wordt gedispositioneerd c.q. wordt verkocht aan derden. Deze 
mogelijkheid is relevant daar een onbekend deel van de voorraad woonzorgeenheden wellicht 
halverwege haar technische levensduur herbestemd zal moeten worden. Momenteel bestaat er een 
bouwbehoefte naar 395.000 woningen met wonen en zorg (ABP Research, 2003). Verwacht wordt dat 

zorginstellingen, corporaties, ontwikkelaars en beleggers moeten c.q. willen inspelen op deze behoefte. 
Na 2040 zal de vergrijzingsgolf afnemen (CBS, 2oo6) waarmee de vraag naar woonzorgeenheden 
waarschijnlijk ook zal afnemen en vroegtijdige dispositie wellicht in het verschiet ligt. Indien inzicht 
bestaat in de aan- of afwezigheid van een herbestemmingspotentieel dat geboden wordt door een 
locatiekarakteristiek kan aan gebouwprestaties een relatiefbelang worden toegekend. 

1.5.3 Financiële respons 
Toekomstbestendigheid heeft naast een bandbreedte ook een respons. In deze onderzoekscontext is de 
bandbreedte de mate waarin een vraagverandering in fysieke zin kan worden opgevangen door 
aanpasbaarheid. De respons impliceert de kosten en opbrengsten die uit deze fysieke mogelijkheid 
voortvloeien (Neely, Gregory & Platts, 2005). Het bepalen van deze respons is relevant omdat een 
zorginstelling met de invoering van de WTZi zelf zal dienen te zorgen voor een positieve financiële 

waarde van haar vastgoedexploitatie (Arcares, 2oo6a). Een vastgoedinvestering zal dus vanuit een meer 
bedrijfseconomische redenering beargumenteerd moeten worden (Fritzsche & Hoepel, 2004 & 
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Hafmans e.a., zoo6). Vanzelfsprekend is tijd de enige factor die laat zien of een investering nuttig was 
(Arge, 2005). Desalniettemin bestaat het vermoeden dat de respons in geval van toekomstbestendigheid 
positief is c.q. dat een extra initiële investering, veroorzaakt door maatregelen die de 
toekomstbestendigheid van een woonzorgcomplex vergroten, zich op termijn terug verdient (Post, Van 
den Brand & Bouwmeester, zoo6; Slaughter, zoor; Geraedts, zoora). 

1.6 Doelstelling & probleemstelling 

Voorgaande paragrafen beschreven de algemene kenmerken van de zorgsector, de vraagontwikkelingen 

in de zorgmarkt en de exploitatierisico's die ontstaan met de invoering van de WTZi. Met deze 
uiteenzetting is de noodzaak van een toekomstbestendig woonzorgcomplex beschreven. Dit onderzoek 
zal trachten een DSS te ontwerpen dat de toekomstbestendigheid van een woonzorgcomplex in kaart 
kan brengen. Met voorgaande uiteenzetting is de doelstelling van dit onderzoek te verklaren: 

Het ontwerpen van een Decision Support System dat met behulp van prestatiemeting de toekomstbestendigheid 
van een woonzorgcomplex van een zorginstelling kan beoordelen. 

De contouren van het DSS zijn op voorhand bepaald. Het DSS zal een prestatiemeetsysteem, een 

wegingsmethodiek en een financieel rekenmodel omvatten. Rest de vraag op welke wijze c.q. 'hoe' het 
systeem verder ingericht dient te worden. In de eerste plaats zal een adequate koppeling tussen het 
woonzorgcomplex als vastgoedobject, de organisatiekarakteristiek en de locatiekarakteristiek gemaakt 
moeten worden. In de tweede plaats zullen de beschreven methodieken op elkaar aan dienen te sluiten 
wil sprake zijn van een synergie. Op basis van het voorgaande is de volgende vraagstelling opgesteld: 

Hoe kan een Decision Support System worden ontworpen dat met behulp van prestatiemeting de 
toekomstbestendigheid van een woonzorgcomplex van een zorginstelling kan beoordelen? 

1. 7 Onderzoeksvragen 

Op basis van de probleemstelling zijn een viertal onderzoeksvragen geformuleerd die de 
probleemstelling ten eerste dienen te verduidelijken en ten tweede een stappenplan vormen om te 
komen tot de beantwoording van de probleemstelling. Het plan van aanpak (subparagraaf 1.9.2) zal de 
onderzoeksvragen specificeren c.q. toelichten. De onderzoeksvragen zijn: 

r. Welke gebouwprestaties ten aanzien van functionaliteit vloeien voort uit de facilitering van huidige 
intramurale en extramurale functies van een woonzorgcomplex? 

2. Wat is de invloed van een zorgorganisatie- en locatietypologie op de waarschijnlijkheid van een 
kwantitatieve enjofkwalitatieve functieveranderingsbehoefte? 

3· Welke gebouwprestaties ten aanzien van de functionaliteit zijn relevant voor de facilitering van een 
kwantitatieve en/ of kwalitatieve functieveranderings behoefte? 

4· Hoe kan een Decision Support System worden ingericht dat bovenstaande stappen integreert 
opdat een oordeel ten aanzien van de toekomstbestendigheid van een woonzorgcomplex gegeven 
kan worden? 

5· Is dit Decision Support System valide? 

1.8 Wetenschappelijke en praktische relevantie 

Uit een Design Impact Study van het European Health Property Network (EuHPN, 2005) blijkt dat er 
nauwelijks instrumenten bestaan die een koppeling tussen een organisatie- en locatiekarakteristiek en 

gebouwprestaties kunnen maken. Het combineren van deze aspecten is een recentelijke methode en 
instrumenten om deze vertaalslag te maken bestaan nauwelijks (Hammond e.a., 2005). Indien de 
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strategische potentie van vastgoed in kaart moet worden gebracht, zal een meer uitvoerige methodiek 
nodig zijn dan momenteel voorhanden is (Amaratunga, 2002 & Lindholm en Nenonen, 2oo6). 
Bovendien bestaat ook geen theoretisch raamwerk dat als onderlegger voor het benaderen van 

bovenstaande problematiek kan dienen (Shiem-Shin Then, 2000). Het is wenselijk danwel noodzakelijk 
om meer instrumenten en indicatoren te ontwikkelen waarmee de toegevoegde waarde van 
bedrijfsvastgoed als participant in het strategische beleidsvormingsproces kan worden aangehaald 
(Scheffer, Singer & Van Meerwijk, 2oo6). Recentelijk hebben een aantal onderzoeken plaatsgevonden 

naar de strategische positie van ziekenhuisvastgoed (Kuipers & Van Loon, 2oo6; Olthoff, 2006 Hesen, 
2oo6; Koster, 2005), het opzetten van een vastgoedconcept voor ziekenhuizen (Van Lare, 2oo6) en de 

aanpasbaarbeid van ziekenhuisvastgoed (Dijkmans, 2004). Deze onderzoeken maken, zij het in meer of 
mindere mate, een koppeling tussen een organisatiekarakteristiek locatiepotentieel en 
gebouwprestaties van het vastgoed. Daarbij gaan deze onderzoeken vrijwel niet in op het ontwerp van 

een prestatiemeetsysteem en een rekenmodel. Vervolgens is ook eerder gesteld dat vastgoed uitdecure 
niet vergelijkbaar is met zorgvastgoed uit de care. 

Zorginstellingen, adviseurs en overige stakeholders hebben behoefte aan een ondersteunend 
instrument voor het 'nieuwe' woonzorgcomplex dat de eerder beschreven koppeling kan maken. Dit 
blijkt uit de hoeveelheid publicaties op internet van non-profit en profit organisaties die de relevantie 

van deze problematiek beschrijven maar zich veelal beperken tot de inhoudelijke kant van de nieuwe 
regel- en wetgeving met de daarbij behorende kansen en bedreigingen voor het zorgvastgoed. Een 
vertaalslag naar de relatie tussen gebouwontwerp en toekomstbestendigheid wordt vrijwel niet gemaakt. 
Daarnaast is tot op heden beperkt praktijkonderzoek gedaan naar het 'nieuwe woonzorgcomplex' waar 
zich zowel intramurale als extramurale woonzorgeenheden bevinden. Zo richt het College Bouw 
Zorginstellingen (CBZ) zich met name op intramurale woonzorgvoorzieningen terwijl het 

Kenniscentrum Wonen & Zorg zich bijvoorbeeld met name richt op extramurale woonzorgvoor
zieningen. Een integratie tussen beide type voorzieningen ontbreekt hierbij. Daarnaast heeft het CBZ 

een aantal publicaties uitgebracht die aanpasbaarbeid centraal stellen (o.a. Cahier Flexibel bouwen). 
Desalniettemin wordt in deze publicaties geen handreiking gedaan naar een kader dat aansluit bij 

eerder geformuleerde uitgangspunten. Het te ontwerpen DSS zal tijdens het gehele bouwproces in 
diverse stadia als sturingsinstrument gebruikt kunnen worden bij bijvoorbeeld Value Management 
(Douglas, 1996) maar ook als meetinstrument bij een Post Occupancy Evaluation (Lindholm & 
Nenonen, 2oo6). 

1.9 Onderzoeksopzet 

De thematiek zoals gepresenteerd in dit onderzoek is nieuw en kent derhalve relatief weinig 
theoretische aanknopingspunten die als onderlegger voor de problematiek kunnen dienen. Dit 

onderzoek is derhalve exploratief (Baarda & De Goede, 1997). Praktijkgerichte vraagstukken als deze 
zijn over het algemeen gebaat bij een meer kwalitatieve dan kwantitatieve benadering (Verschuren en 
Doorewaard, 2001). Vandaar dat dit onderzoek een kwalitatiefkarakter heeft. Aangezien beoogd wordt 
een Decision Support System te ontwerpen, heeft dit onderzoek ookwel het karakter van ontwerpend 

onderzoek ('t Hart e.a., 1996). 

1.9.1 Dataverzameling 
Het zijn voornamelijk publicaties van het CBZ, het Ministerie van VROM en van VWS die theoretische 

houvast bieden. Met de intrede van de WTZi is een stroom aan publicaties van diverse non-profit en 
profitorganisaties op gang gekomen maar deze bieden slechts weinig houvast daar deze informatie niet 
altijd wetenschappelijk verantwoord is. Naast bestudering van eerdere publicaties is ter oriëntatie een 
zestal interviews met architecten, taxateurs en adviseurs uitgevoerd (zie referentielijst). Tevens is een 

viertal gerelateerde congressen en symposia bezocht (zie referentielijst). Met deze pré-dataverzameling 
is getracht de kern van de problematiek te verwoorden zoals deze is terug te vinden in voorgaande 
paragrafen. Voor de dataverzameling is zowel deskresearch als fieldresearch uitgevoerd. Het 
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deskresearch omvat een literatuuronderzoek uit zowel de Bouwkunde als de Bedrijfskunde en een 
bestudering van eerder beschreven (semi)overheids-publicaties. Het fieldresearch zallater in dit rapport 
worden toegelicht. 

1.9.2 Plan van aanpak 
Hoofdstuk 2 zal allereerst de functies van een woonzorgcomplex beschrijven. Deze functies hebben 
bepaalde kenmerken waarop het ruimteaanbod passend dient te reageren. De meest gangbare 
configuraties van functies zullen vertaald worden naar gebouwtypologieën. Per gebouwtypologie zijn 
verschillende fysieke kenmerken ten aanzien van functionaliteit aanwezig. Per gebouwtypologie 
ontstaan dus specifieke gebouwprestaties die niet zozeer voorschrijvend danwel kenmerkend zijn. De 
gebouwprestaties ten aanzien van het huidige gebruik op zowel ruimtegroep- als gebouwniveau zullen 
onderdeel uitmaken van het te ontwerpen prestatiemeetsysteem in hoofdstuk 7· 

Hoofdstuk 3 gaat in op de vermoedelijke relatie tussen een organisatiekarakteristiek van een 
zorginstelling en haar functieveranderingsbehoe.ften. Vanuit een aantal geschikte theoretische modellen 
uit de Bedrijfskunde zullen een aantal generieke organisatietypologieën worden herleid die ontstaan uit 
de invulling van het strategisch beleid van een zorginstelling. Door de organisatietypologieën zal 
waarschijnlijk een verschillend beroep op functieverandering worden gedaan. Per organisatietypologie 
zullen functieveranderingsbehoeften dus verschillen. 

Hoofdstuk 4 gaat in op het herbestemmingspotentieel dat ontstaat door een bepaalde locatiejliggings
karakteristiek. Het vermoeden bestaat dat een locatiejliggings-karakteristiek invloed heeft op de 
(tijdelijke of permanente) herbestemmingsmogelijkheden van een (gedeelte van een) woonzorgcomplex. 
De herbestemmingsmogelijkheden worden in dit onderzoek verdeeld naar twee typen. Ten eerste kan 
een herbestemmingspotentieel ontstaan uit een locale vraag op termijn naar meer intramurale enjof 

extramurale woonzorgvarianten in het verzorgingsgebied. Dit herbestemmingspotentieel heeft met 
name te maken met locale beleidsontwikkelingen en demografische ontwikkelingen. Ten tweede 
ontstaat een herbestemmingspotentieel uit een locale vraag naar een huisvestingsmogelijkheid van 
functies die niet-woonzorggerelateerd zijn. Een woonzorgcomplex gelegen in een centrum-stedelijk 
gebied zal wellicht een ander herbestemmings-potentieel bieden dan een dorps-landelijke locatie. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de fysieke mogelijkheden die het bestaande woonzorgcomplex biedt ter 
fadlitering van functieveranderingsbehoeften en herbestemmingsfuncties. Hiertoe zal een theoretische 
verkenning plaatsvinden naar het begrip 'aanpasbaarheid' en de fysieke kenmerken die samenhangen 
met het begrip. Vanuit deze fysieke kenmerken ontstaan gebouwprestaties die een onderdeel zullen 
vormen van het prestatiemeetsysteem uit hoofdstuk 7· 

Hoofdstuk 6 zal in het teken staan van interviews met zorginstellingen. De theoretische bevindingen uit 
voorgaande hoofdstukken zullen hierbij getoetst en aangevuld worden. Tijdens deze interviews zal 
allereerst achterhaald worden in hoeverre opgestelde organisatietypologieën in de praktijk realistisch 
danwel bruikbaar zijn. Daarnaast zal in deze interviews de organisatietypologie van een zorginstelling 
achterhaald worden waarmee vervolgens wordt bepaald welke functieveranderingsbehoeften bij een 
bepaalde organisatietypologie bestaan. Vervolgens zal een herbestemmingspotentieel in kaart worden 
gebracht door te achterhalen welke tijdelijke en permanente verhuur- respectievelijk dispositie
mogelijkheden een zorginstelling als mogelijk ziet. Hierna zullen de fysieke knelpunten, zoals deze 
zich in het verleden hebben voorgedaan bij functieverandering, worden achterhaald. 

Hoofdstuk 7 gaat in op het ontwerp van een Decision Support System. Dit systeem omvat drie 
deelsystemen, te weten een prestatiemeetsysteem, een prestatiewegingssystematiek en een financieel
economisch rekenmodel. Het prestatiemeetsysteem zal, net zoals het DSS, snelle, betrouwbare en 
valide respons moeten geven (Neely, Gregory & Platts, 2005; Shohet & Lavy, 2004). Hiertoe zal een 
verkenning plaatsvinden naar verschillende prestatiemeetsystemen en de bijbehorende voor- en nadelen 
van deze systemen in deze onderzoekscontext. Na een keuze voor een bepaald type 
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prestatiemeetsysteem worden de gebouwprestaties uit hoofdstuk twee, vijf en zes in het prestatie
meetsysteem ondergebracht. Vervolgens zullen de gebouwprestaties geöperationaliseerd worden waarna 
een geschikte meetmethode per gebouwprestatie wordt bepaald. Hierna zal aan het 
prestatiemeetsysteem de wegingssystematiek, zoals beschreven in paragraaf 1.5, worden toegevoegd. De 

input voor deze wegingssystematiek komt voort uit de bevindingen van hoofdstuk drie, vier en zes. 
Nadat een wegingssystematiek is ontworpen, zal op kwalitatieve wijze bepaald kunnen worden in 
hoeverre aanwezige gebouwprestaties in overeenstemming zijn met de betreffende organisatie- en 

locatietypologie van een individuele zorginstelling. 

Bovenstaand oordeel zal nog vrij subjectief zijn. Immers, dit oordeel is gebaseerd op kwalitatieve criteria 

waardoor 'slechts' sprake is van een onderprestatie, match of bovenprestatie. Hieruit kan niet worden 
afgeleid wat bijvoorbeeld een bepaalde hoogte van een bovenprestatie is. Daarnaast is het niet bekend in 
hoeverre een overprestatie compenserend werkt voor een onderprestatie (Smeets, 2002). Ook wordt, 
zoals eerder beschreven, vermoed dat toekomstbestendigheid zich op langere termijn 'terugverdient'. 
Omwille hiervan zal een meer kwantitatieve beoordelingsmethodiek worden toegevoegd opdat de mate 
van adequate aanwezige toekomstbestendigheid beter kan worden gevalideerd. Hier wordt aan het 

Decision Support Model een methodiek toegevoegd teneinde financiële implicaties van 
toekomstbestendigheid te kunnen bepalen. 

Hoofdstuk 8 zal het gehele Decision Support Systen aan de hand van een casus toetsen op praktische 
implementeerbaarheid en geeft een 'handleiding' ten aanzien van het gebruik van het DSS in de 

praktijk. 

Hoofdstuk 9 besluit met conclusies en aanbevelingen. Figuur 5 geeft het plan van aanpak en leeswijzer 

schematisch weer. 

Deell: theoretisch onderzoek 

I Functies (H2) I I Gebouwruimten (H2) l 
~ 

Gebouwprestaties 
~ huidig gebuik (H2) 

I 
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Figuur 5: plan van aanpak 
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1.10 Afbakening 

Navolgende uitgangspunten vormen de afbakening van dit onderzoek. Het stellen van deze 
uitgangspunten is noodzakelijk voor de uitvoerbaarheid van dit onderzoek: 

• Het onderzoek richt zich specifiek op het 'nieuwe' woonzorgcomplex aangezien hier zowel 
intramurale als extramurale woonzorgeenheden voorkomen. Andere woonzorgvarianten komen niet 
aan de orde; 

• Een zorginstelling is eigenaar van het zorgvastgoed. Huur enfof lease komt in dit onderzoek 
derhalve niet aan de orde; 

• In dit onderzoek zal uitsluitend vanuit het belang van een zorginstelling worden geredeneerd. Het 
belang van overige stakeholders wordt niet meegenomen; 

• De gebouwprestaties hebben voomarnelijk te maken met de huidige functionaliteit en de 
aanpasbaarbeid om deze functionaliteit te kunnen 'waarborgen'. Gelet op de maatschappelijke 
ontwikkeling van zorgzwaarten en veranderende behoeften van cliënten, zullen opvattingen ten 
aanzien van het gebruik het snelst veranderen (CBZ, 2005c). Ook uit de beoordelingsmaatstaven van 
het wetenschappelijke instituut European Health Property Network blijkt dat functionaliteit de 
meest dominante factor in de zorgbouw is (CBZ, 2002b). Prestaties ten aanzien van de 
bouwkundige kwaliteit worden in dit onderzoek in principe achterwege gelaten; 

• Fysieke mogelijkheden ten aanzien van een bewuste korte levensduur van een woonzorgcomplex 
zullen in dit onderzoek achterwege worden gelaten. Een zorginstelling kan bijvoorbeeld bewust 
kiezen voor een ontwerp van een woonzorgcomplex dat in 20 jaar is afgeschreven (CBZ, 2005b). In 
dit onderzoek staan slechts die gebouwprestaties centraal die noodzakelijk zijn om een zo lang 
mogelijke functionele levensduur van een woonzorgcomplex te bewerkstelligen; 

• Zorginstellingen zullen niet snel overgaan tot ongedwongen vroegtijdige verkoop van het vastgoed 
aan derden op de korte tot middellange termijn. Locaties om nieuwe arrangementen te realiseren 
ontbreken vaak (Arcares, 2oo6a), zijn duur en hebben een ongunstige ligging ten opzichte van het 
verzorgingsgebied (CBZ, 2oord & 2003a). Ruim één op de drie nieuwbouwprojecten in de 
zorgsector heeft problemen met locatiekeuze en grondverwerving. Niet alleen zijn er te weinig 
locaties, ook voeren gemeenten vaak een marktconform grondprijsbeleid (CBZ, 2002). Dispositie 
aan derden en nieuwbouw elders zal omwille van bovenstaande uiteenzetting minder waarschijnlijk 
zijn. Het uitgangspunt dat hier gesteld wordt, is dat een zorginstelling dus zo lang mogelijk op 
eenzelfde locatie gehuisvest blijft. 
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2 Woonzorgcomplex 
Indien het woonzorgcomplex als vastgoedobject beoordeeld dient te worden op toekomstbestendigheid, 
dan zal het vanzelfsprekend minimaal aan de bestaande opvattingen en normen ten aanzien van het 
huidige gebruik moeten voldoen. De opvattingen en normen ten aanzien van het intramurale gedeelte 
van een woonzorgcomplex zijn opgesteld door het CBZ. Voor het herleiden van relevante 
gebouwprestaties van het extramurale gedeelte van een woonzorgcomplex zal Woonkeur uitkomst 
bieden. Het zal blijken dat op gebouwniveau sprake is van een 'kenmerkende' in plaats van een 
'voorschrijvende' fysieke karakteristiek. Deze 'kenmerkende' karakteristiek is niet vastgelegd in een norm 
of eis. Teneinde het woonzorgcomplex volledig te kunnen beoordelen op toekomstbestendigheid, zullen 
aanvullende gebouwprestaties ten aanzien van functionaliteit geformuleerd moeten worden die het CBZ 
en Woonkeur niet beschrijven. De gebouwprestaties zoals deze in dit hoofdstuk worden beschreven 
enjofherleid, zullen in hoofdstuk 7 mede gebruikt worden ter ontwerp van een prestatiemeetsysteem. 

Leeswijzer 

De behoeften van een zorginstelling en haar cliënten resulteren in functies (paragraaf z.r). Deze functies 
kunnen op diverse manieren worden gesitueerd in het woonzorgcomplex. Hierbij kan een onderscheid 
worden aangebracht naar een situering op ruimte-, duster- en gebouwniveau (paragraaf 2.2). Vervolgens 
worden de fysieke eigenschappen van het woonzorgcomplex per schaalniveau vertaald naar 
gebouwprestaties (paragrafen 2.3 & 2-4). Aan het einde van hoofdstuk 2 zal een resumé plaatsvinden en 
wordt een processchema ten aanzien van de bepaling van de huidige functionalteit opgesteld. Dit schema 
vormt een deelschema dat onderdeel vormt van het hoofdprocesschema ter bepaling van de 
toekomstbestendigheid van een woonzorgcomplex. 

2.1 Functies 

Een functie kan beschreven worden als een set van samenhangende activiteiten en haar componenten 
om een specifiek doel te bereiken en die voor een cliënt als een afgeronde dienst herkenbaar zijn (Van 
der Voordt, 1998; Slaughter, zoor). Het woonzorgcomplex faciliteert naast een woon- en zorgfunctie ook 
een welzijnsfunctie en kan daarnaast niet-primaire commerciële functies faciliteren. 

2.1.1 Woonfunctie 

De woonfunctie voorziet in duurzame huisvesting en woonondersteunde voorzieningen (Breuer, 1992). 
Zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt, is het 'nieuwe' woonzorgcomplex enerzijds het substituut van het 
traditionele verzorgings- en verpleeghuis, anderzijds speelt het in op actuele vraagontwikkelingen zoals 
een 24-uurs beschikbaarheid van zorg in zelfstandige woonvormen. Het 'wonen' in een 
woonzorgcomplex kan derhalve op twee manieren getypeerd worden, namelijk 'verblijf binnen een 
AWBZ-voorziening (intramuraal) en 'wonen' in een zelfstandige woning met de mogelijkheid tot AWBZ
zorg (extramuraal). Het begrip 'verblijfsfunctie' wordt hier ten behoeve van de begripsvorming vervangen 
door het begrip 'woonfunctie'. Bij het intramuraal verblijf is het wonen 'secundair', het wonen is hier 
noodzakelijk om de benodigde zorg te kunnen verkrijgen. Bij extramuraal verblijf is het wonen 'primair' 
(Naafs e.a., 1994). Het extramurale gedeelte kenmerkt zich door een gescheiden woon- en zorgdienst en 
wordt ookwel aangeduid met 'scheiden van wonen en zorg' (RIVM, zoo6). In dit onderzoek is hiervan 
sprake indien een fysieke en financiële scheiding tussen de wooncomponent en de zorgcomponent 
waarneembaar is (Singelenberg, 2003). Bij intramurale zorg is de verblijfscomponent onderdeel van de 
vergoeding vanuit de AWBZ, bij extramurale zorg wordt de verblijfscomponent door een cliënt bekostigd 
(STAGG, 1998). In tegenstelling tot het intramurale gedeelte van een woonzorgcomplex is het meestal 
wél mogelijk om zonder een indicatie voor verblijf een wooneenheid te huren. Ook kan men, indien de 
zorgzwaarte toeneemt, in dezelfde wooneenheid enjofhetzelfde wooncomplex blijven wonen aangezien 
al een zorginfrastructuur aanwezig is. Zorginstellingen en woningcorporaties kunnen in samenspraak 
met de gemeente en het CIZ (orgaan dat indicaties verstrekt) afspraken maken over het toewijzingsbeleid 
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(RIVM, 2006). Bij de bouw van het extramurale gedeelte van een woonzorgcomplex is, sinds de opname 
van het zesde prestatieveld 'wonen en zorg' in het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH), steeds 
vaker een woningcorporatie betrokken (Aedes, 2001). 

2.1.2 Zorgfunctie 

De zorgfunctie voorziet in huishoudelijke, lichamelijke, geestelijke en psychosociale zorg (Breuer, 1992; 
Naafs e.a., 1994; STAGG, 1998). Een aanvullende functie die zich niet zozeer op de inhoud van de zorg 
richt maar meer op het verzorgingsgebied, is de wijkfunctie. Mensen uit een omliggende wijk kunnen 
wellicht gebruik maken van aanwezige zorgfuncties in een woonzorgcomplex (Breuer, 1992). Deze 
wijkfunctie onderstreept de multifunctionaliteit van het 'nieuwe' woonzorgcomplex. De zogenaamde 
zorgsteunpunten binnen een woonzorgcomplex fungeren steeds vaker als knooppunt en als uitvalsbasis 
voor zorg en dienstverlening ten behoeve van een omliggende woonzorgzone. Hiermee kenmerkt het 
'nieuwe woonzorgcomplex' zich steeds vaker als zorgcentrum (Arcares, 2002). Het nieuwe 
woonzorgcomplex is daarbij steeds vaker onderdeel van een woonzorgzone. Dit zijn grootschalige 
woonzorgprojecten waarin verschillende huisvestingsvormen ten aanzien van wonen en zorg 
participeren. Het in de zorgsector bekende model van Stichting Architectenonderzoek Gebouwen 
(STAGG) uit 1995 vormt een planologische onderlegger van een woonzorgzone (Harkes, 2001). 

In woonzorgcomplexen is voor het extramurale gedeelte vaak sprake van een huurovereenkomst met het 
basisservicepakket met daarbij afzonderlijke zorgcontracten enjof servicecontracten (Singelenberg, 
2003). In het intramurale gedeelte is juist sprake van een geïntegreerde woon-, zorg- en 
dienstverleningsgarantie. De intramurale zorg die in het 'nieuwe' woonzorgcomplex geleverd wordt, is 
vergelijkbaar met de zorgfunctie zoals geldt binnen traditionele verpleeg- en verzorgingshuizen. De 
extramurale zorg die in een woonzorgcomplex wordt geleverd is 'thuiszorg': het merendeel van de zorg 
wordt hier niet geleverd door thuiszorgorganisaties maar (vanzelfsprekend) door een aanwezige 
intramurale zorgvoorziening (RIVM, 2006). 

2.1.3 Welzijnsfunctie 
De welzijnsfunctie voorziet in sociaal-culturele activiteiten (Breuer, 1992). Het belangrijkste doel van de 
welzijnsfunctie is het stimuleren van de sociale participatie van cliënten (Naafs, 1994). De 
welzijnsfunctie omvat alle aspecten die zorgen voor de 'kwaliteit van leven' (KCWZ, 2004) waaronder 
ook comfortdiensten en veiligheidsdiensten (Singelenberg, 2003). Van oudsher heeft de welzijnsfunctie 
ten opzichte van de woon- en zorgfunctie een ondergeschikte rol gespeeld. Beleidsvernieuwingen zijn 
vooral tot stand gekomen in de beleidssectoren wonen en zorg. Desalniettemin wordt de welzijnsfunctie 
gewaardeerd door cliënten: bijvoorbeeld veiligheid ervan de cliënten als een belangrijk welzijnsaspect 
(Van der Voord, 1998). 

2.1.4 Commerciêle functies 
Aangezien het 'nieuwe' woonzorgcomplex steeds vaker onderdeel uitmaakt van een woonzorgzone en 
hierbij optreedt als zorgcentrum, bevinden zich hier steeds vaker commerciële functies zoals winkels, 
een kapper, een pedicure, een drogist, apotheek of restaurant. Samen vormen deze functies het interne 
servicecentrum van een woonzorgcomplex (Heuvelink, 2002; CBZ, 2003d). Indien een 
woonzorgcomplex fungeert als servicecentrum in een woonzorgzone, stimuleren de bijbehorende 
openbare functies de levensvatbaarheid van het totaalconcept. Naast deze levensvatbaarheid geeft de 
aanwezigheid van commerciële functies uiting aan de zorginstelling als maatschappelijke ondernemer 
die particuliere organisaties inzet voor het kunnen exploiteren van het woonzorgcomplex (Weening e.a., 
2005). Het bovenstaande sluit aan bij de opvattingen van het eerder beschreven CREM als business 
strategist. 
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2.2 Huisvesting van functies 

Deze paragraaf gaat in op de huisvestingsbenodigdheden van functies zoals die op de diverse 
schaalniveaus van een woonzorgcomplex bestaan. De functies kunnen op verschillende plaatsen en 
volgens diverse combinaties gehuisvest worden in een woonzorgcomplex. Door deze combinaties te 
benoemen, onstaan verschillende gebouwtypologieën die, zoals later in dit rapport zal blijken, minder of 
meer toekomstbestendig zijn. Een gebouwtypologie wordt in dit onderzoek onafhankelijk van de context 
gezien waarin het gebouw zich bevindt c.q. is geplaatst. Deze context, zoals de locatie, is wel belangrijk 
maar wordt als onafhankelijk gezien bij de bepaling van de gebouwtypologieën en vormt dus een 
variabele (De Jong & Van der Voordt, 2000). De care-functies 'zorg' en 'welzijn', zoals beschreven in 
voorgaande paragraaf, zijn als vastgoeddeelobject minder onderscheidend. Een vastgoedcategorisering op 
basis van deze functies ligt dan ook niet voor de hand. Het CBZ omschrijft drie hoofdfuncties die 
afWijken van de hoofdfuncties uit voorgaande paragraaf: de 'woonfunctie', de 'activiteitenfunctie' en de 
'kantoorfunctie'. Binnen een hoofdfunctie vallen dezelfde type ruimten die op basis van hun fysieke 
kenmerken worden onderscheiden (zie tabel 1). Onderstaande categorisering zal voor de rest van dit 
rapport gehandhaafd blijven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een commerciële functie als een 
restaurant, fysieke overeenkomsten kan vertonen met bijvoorbeeld een recreatiezaal. Daarnaast kan een 
commerciële functie als een kapper juist meer fysieke overeenkomsten hebben met een behandelkamer. 
Derhalve kan de commerciële functie zowel onder een activiteiten- als een kantoorfunctie vallen (zie tabel 
1). 

Woonfunctie Activiteitenfunctie Kantoorfunctie 

appartementen, 
recreatiezalen, multifunctionele ruimten, ruimten spreek- en werkkamers artsen en 

voor dagactiviteiten/dagbesteding, inloopcentrum, paramedici, onderzoek- en 
groepswoningen, 

ruimten voor fysiotherapie, ergotherapie, behandelkamers, ruimten voor 
afdelingen 

psychosociale zorg, commerciële functies (1) personeel, commerciële functies (2) 

Tabell: overzicht ruimten per hoofdfunctie (e1gen bewerking naar CBZ, 2005b) 

2.2.1 Functies op ruimtegroep-en clusterniveau 

Een analyse naar de situering van ruimten ten opzichte van elkaar vindt in deze subparagraaf plaats op 
ruimtegroep-en dusterniveau. Een ruimtegroep is 'een groep ruimten die rechtstreeks op elkaar aan moeten 

sluiten', een duster is 'een aantal ruimten die in elkaars nabijheid dienen te liggen' (Nicolaï & Dekker, 1991). 
Het eerste gedeelte van deze subparagraaf zal ingaan op de intramurale functies, het tweede gedeelte van 
deze subparagraaf gaat in op de extramurale functies. Het CBZ stelt dat de invulling van de huisvesting 
op ruimtegroep- en clusterniveau bepaald wordt naar gelang de woonfunctie op basis van de behoeften 
van een specifieke doelgroep losgekoppeld kan worden van overige functies. Bij de meeste doelgroepen is 
de aanwezigheid van een minimum aan ondersteunende voorzieningen noodzakelijk. De mate waarin 
ondersteunende voorzieningen nodig zijn en de mate waarin deze in de nabijheid van het woongedeelte 
dienen te liggen, wordt aangeduid als de 'verwevenheid' van hoofdfuncties (CBZ, 2005b). 

Voorheen werden zorgvoorzieningen zoveel mogelijk in de nabijheid van cliënten gesitueerd (Van der 
Voordt, 1998). Door de verwevenheid van functies die hieruit ontstond, was sprake van versnelde 
functionele veroudering. Immers, ruimten konden vanwege deze verwevenheid niet zomaar van functie 
veranderen als een behoefte tot functieverandering bestond. Het 'scheiden van wonen en zorg' vormt een 
ontwikkeling waarbij ondersteunende voorzieningen meer geconcentreerd zijn zonder dat de 
doelmatigheid van deze ruimten verandert (STAGG, 1998). In figuur 6 is het fysieke 'scheiden van 
wonen en zorg' voor het intramurale afdelingsverblijf gevisualiseerd. 'WK' staat voor woonkamer en de 
donker gearceerde vlakken zijn de zorgfuncties. De fysieke 'scheiding van wonen en zorg' vormt het 
compromis van twee voorheen veelvuldig gebruikte varianten van configuraties, namelijk het 
procesgericht ruimtegebruik (ookwel medisch gericht zorgconcept genaamd) en het gebruikersgericht 
ruimtegebruik (ookwel mensgericht zorgconcept genaamd) (zie figuur 7). Bij procesgericht 
ruimtegebruik worden gelijksoortige activiteiten zoveel mogelijk in een ruimte of een beperkt 
ruimtegebied geconcentreerd opdat een zorginstelling effectief en efficiënt haar functies kan uitoefenen. 
Een nadeel van dit concept is dat cliënten zich voor activiteiten steeds naar een ander functiegebied 
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moeten verplaatsen. Bij gebruikersgericht ruimtegebruik worden verschillen activiteiten per gebruiker in 
een ruimte of een beperkt ruimtelijke gebied geconcentreerd opdat voor een gebruiker alle voorzieningen 
dicht bij elkaar liggen (Van der Voordt, 1998). 

Figuur 6: institutionele en alternatieve structuur 
en (STAGG, 1998) 

Figuur 7: proces· en cliëntgerichte structuur 
(STAGG, 1998) 

Indien functies geconcentreerd zijn, draagt dit in veel gevallen bij aan de doelmatigheid. Meestal wordt 
gekozen voor een clustering van disciplines die samenwerken of aan elkaar gelieerd zijn (CBZ, 2005d). 
Voor zorgfuncties geldt dat concentratie een middel is voor de planbare zorg, kapitaalintensieve zorg, 
specialistische zorg, zorg met een kleine doelgroep en in het geval van een goede reisinfrastructuur. 
Deconcentratie ligt meer voor de hand voor urgente zorg, basiszorg, kapitaalextensieve zorg en zorg met 
grote doelgroepen (Fritzsche e.a., 2005). De mate waarin sprake is van verwevenheid van functies danwel 
sprake is van een meer proces- of meer cliëntgericht ruimtegebruik, kan beschreven worden aan de hand 
van verblijfscategorieën en verblijfsconcepten zoals opgesteld door het CBZ. 

Verblijftcategorieën 
Afhankelijk van een zorgzwaarte kan een cliënt worden ondergebracht in één van de drie 
verblijfscategorieën 'licht', 'zwaar' of 'beveiligd'. De verblijfscategorie 'licht' omvat cliënten die met name 
een beroep doen op verblijf met verzorging en ondersteunende begeleiding. In deze categorie ligt het 
accent op het wonen voor cliënten die redelijk zelfstandig kunnen en willen wonen en eventueel een 24-
uurs beroep op zorg met mogelijkheden voor welzijn en dienstverlening willen doen. Het uitgangspunt 
bij de situering van functies in de verblijfscategorie 'licht' is de compacte benadering waarbij non-core 
functies zoveel mogelijk elders worden ondergebracht (CBZ, 2005b). De verblijfscategorie 'zwaar' omvat 
cliënten die zijn aangewezen op intensieve verzorging, verpleging, activerende begeleiding en 
behandeling (zie begrippenlijst). In de verblijfscategorie 'zwaar' zijn zorgvoorzieningen, in tegenstelling 
tot de categorie 'licht', in de directe nabijheid van het verblijfsareaal van een cliënt gesitueerd (CBZ, 
2005b). De verblijfscategorie 'beveiligd' huisvest cliënten met een verstandelijke handicap of met een 
zware psychogeriatrische aandoening of met een zorgbehoevendbeid die gecombineerd is met 
forensische problematiek (CBZ, 2005d). Dit onderzoek richt zich niet op de categorie 'beveiligd' temeer 
daar deze weinig mogelijkheden biedt voor strategisch vastgoedbeleid (CBZ, 2005b). 

Verblijftconcepten 
Binnen een verblijfscategorie kan vervolgens gekozen worden tussen drie verblijfsconcepten: 'individueel 
verblijf, 'kleinschalig groepsverblijf en 'afdelingsverblijf (CBZ, 2005a). Bij de eerste twee concepten ligt 
het accent vooral op het wonen. Bij 'individueel verblijf is sprake van een zelfstandig appartement waar 
één of eventueel twee cliënten kunnen verblijven. In een dergelijke verblijfseenheid kunnen alle 
dagelijkse levensverrichtingen (ADL) plaatsvinden. Individueel verblijf kan voor alle verblijfscategorieën 
worden toegepast. Het kan dus zo zijn dat 'licht' verblijf wordt toegepast bij 'zware', meestal vooral 
lichamelijke problematiek (CBZ, 2007a). 'Kleinschalig groepsverblijf betreft een kleine groep van drie 
tot zes cliënten die een gezamenlijk huishouden voeren. Binnen deze groep vinden ADL-verrichtingen 
plaats. Cliënten beschikken over een eigen zit/slaapkamer waarbij het sanitair individueel of gedeeld is 
en waar meestal een gemeenschappelijke ruimte met een keuken aanwezig is. Bij het verblijfsconcept 
'kleinschalig groepsverblijf wordt een minimum aan ondersteunende voorzieningen gerealiseerd (CBZ, 
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2005b). 'Kleinschalig groepsverblijf kan met de categorie 'licht' worden gerealiseerd voor bijvoorbeeld 
doelgroepen die mobiel zijn en geen gedragsproblematiek vertonen. Indien dit niet het geval is zal 
volgens het principe van 'zwaar' of 'beveiligd' verblijf gebouwd dienen te worden (CBZ, 2007a). Het 
verblijfsconcept 'afdelingsverblijf betreft een groep van maximaal 10 cliënten. Alle ADL-verrichtingen 
vinden binnen een eenheid plaats. De sanitaire ruimte is hier bedoeld voor één tot 2 cliënten. Een 
afdeling in het verblijfsconcept 'afdelingsverblijf beschikt over veel ondersteunende voorzieningen (CBZ, 
2005b; CBZ, 2007a). Het verblijfsconcept 'afdelingsverblijf is alleen mogelijk bij de verblijfscategorieën 
'zwaar' en 'beveiligd' (CBZ, zoo7a). Figuur 8 geeft een overzicht van de beschreven verblijfscategorieën. 

Individuele appartementen 
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Figuur 8: de intramurale verblijfsconcepten 'individueel', kleinschalig' en 'afdelingsverblijr (naar Bouwcollege, 2007a) 

Extramuraal wonen 

Het extramurale gedeelte van een woonzorgcomplex kan vergeleken 
worden met het 'oude' woonzorgcomplex c.q. reguliere wonen in 
bijvoorbeeld een appartementencomplex of serviceflat (RIVM, 2oo6; 
Elsevier, 2006). De extramurale wooneenheden hebben gemiddeld 
drie kamers en een bruto woonoppervlak van 75m~ (RIVM, zoo6). 
Daarnaast zijn ook bij het extramurale wonen vaak (75%) 
gemeenschappelijke woonkamers c.q. recreatiekamers aanwezig 
(Singelenberg, 2003a). Figuur 9 geeft een voorbeeldplattegrond van 
een extramurale wooneenheid. 

Woonkamer Study Slaapkamer 

Balkon 

Figuur 9: voorbeeldplattegrond extramurale wooneenheid (Vita lis Woonzorggroep, 2007) 

2.2.2 Huisvesting op sector- en gebouwniveau 

Deze subparagraaf gaat in op het sector- en gebouwniveau van een woonzorgcomplex en zal een aantal 
typologieën van woonzorgcomplex herleiden. Een 'sector' is 'een groep van soortverwante afdelingen' 

(Nicolai & Dekker, 1991). Het gebouwniveau wordt in deze onderzoekscontext gezien als het gehele 
complex. Figuur 10 geeft een voorbeeld van een gebouwplattegrond van een 'nieuw' woonzorgcomplex. 
Opvallend hierin zijn de diverse sectoren zoals deze samen het woonzorgcomplex vormen. Aanwezig 
zijn de sectoren zelfstandig c.q. extramuraal wonen, het groepswonen c.q. intramuraal kleinschalig 
groepsverblijf en diverse ondersteunende en commerciële diensten. 

zelfstandig wonen J 
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Figuur 10: voorbeeld-plattegrond 'nieuw' woonzorgcomplex Zorgcentrum Castrovalva (CBZ, 2007a) 
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Op een hoger gebouwniveau, is vaker sprake van een 'kenmerkende' functionaliteit in plaats van een 
'noodzakelijke' functionaliteit. Situeringen van functies op sector- en gebouwniveau voor het intramurale 
gedeelte zijn niet zozeer voortgekomen uit voorschriften vanuit het CBZ maar zijn het resultaat van 
diverse opvattingen ten aanzien van een zorgvisie en een organisatiebeleid (Van der Voordt, 1998). De 
verschillen in zorgvisies, beleid en omgeving e.d. hebben geresulteerd in een sterke heterogeniteit van 
het aanbod van waaruit geen standaard te herleiden is (CBZ, 2oo6c; CBZ, 2007a). Hierdoor ontstaan 
velerlei configuraties van gebouwsectoren die op hun beurt leiden tot verschillende typologieën van 
woonzorgcomplexen. · 

In de loop van de jaren zijn toch een aantal opmerkelijke ontwikkelingen waarneembaar ten aanzien van 
situering van functies op sector: en gebouwniveau, ondanks de sterke heterogeniteit van de fysieke 
verschijningsvorm van woonzorgcomplexen. De eerste verblijfseenheden van woonzorgvoorzieningen 
waren via lusvormige verkeersruimten gekoppeld aan een doorlopend loopcircuit (nr.4 figuur rr). Deze 
bouwvorm was een contradiet van woonzorgvoorzieningen uit de jaren '6o en '70 waar veelal gekozen 
werd voor compacte hoogbouw (nr.r). In de onderste bouwlaag waren de centrale voorzieningen 
gesitueerd. Om toch contact met de begane grond te behouden werd voor zwaar zorgbehoevende cliënten 
veelal gekozen voor een carré-vormige vleugel op de begane grond (nr.2). In de jaren '8o ontstaat meer 
belangstelling voor het atriumtype. Dit is een cluster van 
gemeenschappelijke voorzieningen en individuele 
appartementen rondom een gemeenschappelijke overdekte 
ruimte in een of meer bouwlagen (nr.3) (Van der Voordt, 1998). 

Figuur 11: gebouwtypologieën door de jaren heen 
(Van der Voordt, 1998) 

~~ ... 
.,.! 

Naast een verschil in verschijningsvormen is er in de loop van de tijd een verschil ten aanzien van 
situering van functies op gebouwniveau waarneembaar. Zo waren ongeveer ro jaar geleden de 
verschillende sectoren dusdanig gesitueerd dat functies verweven waren, net zoals gold op ruimtegroep
en clusterniveau Gemeenschappelijke functies waren veelal alleen toegankelijk via een binnenhof en 
waren dus vooral gericht op 'intern gebruik' (zie nr. r figuur 12). De laatste vijf jaar zijn 
gemeenschappelijke functies meer naar de rand van een woonzorgcomplex verschoven (zie nr.2 figuur 
12) waardoor dergelijke functies makkelijker toegankelijk en beter 
herkenbaar zijn voor bewoners uit een wijk zodat de maatschappij naar 
'binnen kan worden gehaald' (Heuvelink, 2002). 

Figuur 12: situering gemeenschappelijke functies tien jaar geleden 
respectievelijk vijf jaar geleden (Heuvelink, 2002) 

@ 

Naast een diversiteit aan situeringen van sectoren, kunnen sectoren op hun beurt gekenmerkt worden 
door een horizontale danwel vertikale schakeling van ruimtegroepen en clusters. In het voorbeeld uit 
figuur ro vormen twee 'groepswoningen' c.q. clusters samen één bouwlaag met in totaal drie bouwlagen 
per sector (CBZ, 2007a). In dit voorbeeld is voor de betreffende sector sprake van uniformiteit temeer 
daar het type voorziening in de gehele sector hetzelfde is. Het kan ook zo zijn dat binnen een sector 
verschillende combinaties van clusters aanwezig zijn. Hiermee ontstaat een diversificatie van clusters. 
Vervolgens kunnen de sectoren op gebouwniveau op verschillende manieren ten opzichte van elkaar 
gesitueerd zijn. Een aaneenschakeling van sectoren vormt een institutioneel karakter terwijl bij niet
geschakelde gebouwcampenten juist een autonomie van sectoren ontstaat. De oorzaak van 
institutionaliteit ligt vaak bij de beschikbaarheid van grondoppervlak Zo hebben landelijk gelegen 
woonzorgvoorzieningen meestal twee maal zoveel grondoppervlak per zorgplaats tot hun beschikking 
dan de stedelijk gelegen huizen (Neele & De Wildt, 2003). In een landelijke of dorpse omgeving zijn 
afdelingen en sectoren vaak horizontaal als 2-laags paviljoens aan elkaar gekoppeld. In een centrum
stedelijk gebied is deze schakeling meestal verticaal en is sprake van meerdere bouwlagen (zie figuur 13 
& 14) (NW & STAGG, 1998). 
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Figuur 13: horizontale schakeling 
gebouwen (Aedes-Actiz, 2006) 

Figuur 14: verticale schakeling 
gebouwen (Aedes-Actiz, 2006) 

Hetgeen in deze paragraaf is beschreven, zal in de volgende paragraaf vertaald worden naar 
gebouwprestaties die nodig danwel kenmerkend zijn voor de huidige functionaliteit van een 
woonzorgcomplex. Tabel 2 geeft een overzicht van mogelijke relaties van functies zoals deze reeds zijn 
beschreven. 

Ruimteniveau 

Woonfunctie 

Activiteitenfunctie 

Kantoorfunctie 

• 

Ruimtegroep- en clusterniveau 

'licht' + 'individueel verblijr 
+.+. 

'licht'+ 'kleinschalig groepsverblijr 
+.+. 

'licht'+ 'afdelingsverblijf 
+.+. 

'zwaar'+ 'kleinschalig groepsverblijf -= +.+. 'zwaar'+ 'afdelingsverblijf -= +.+ • 
extramuraal -= +Cl +. 

Sectorniveau 

Horizontaal geschakeld Uniform 

Vertikaal gestapeld 
Divers 

Tabel 2: abstracte weergave configuratie functies per ruimtelijk niveau 

Gebouwniveau 

(typologieën) 

Autonomie 

Vrijstaand 
geschakeld 

Instituut 

2.3 Gebouwprestaties huidig gebruik op ruimtegroep- en clusterniveau 

2.3.1 Intramurale gebouwprestaties op ruimtegroep-en clusterniveau 
Een zorginstelling is 'vrij' om te kiezen welke combinatie van verblijfscategorie(ën) en -concept(en) zij 
kiest voor het intramurale gedeelte van haar woonzorgcomplex. Deze combinaties worden tot ongeveer 
2012 getoetst aan de gebouwprestatie-eisen c.q. bouwmaatstaven van het CBZ. Ondanks de toekomstige 
afschaffing van het bouwregime zullen de bouwmaatstaven van het CBZ in dit onderzoek als leidend 
worden gezien in de bepaling van de huidige functionaliteit van het intramurale gedeelte van een 
woonzorgcomplex. Ten eerste zijn het de enige prestatie-eisen waaraan een gebouwontwerp van het 
intramurale gedeelte van een woonzorgcomplex getoetst kan worden. Ten tweede vormen deze prestatie
eisen de weerslag van ontwikkelingen in de zorg gedurende de afgelopen jaren en geven ze een beeld van 
de ontwikkelingen in de nabije toekomst (CBZ, 2007a). Ook zou het kunnen zijn dat de bouwmaatstaven 
(deels) worden 'overgenomen' in de regelgeving als afgeleide van de nieuwe Kwaliteitswet. Met name op 
ruimte-, ruimtegroep- en clusterniveau zijn situeringen van functies een afgeleide van een minimale 
noodzakelijke functionaliteit zoals wordt verlangt door het CBZ. In bijlage I is een overzicht opgenomen 
met gebouwprestaties waaraan voldaan moet worden indien gekozen wordt voor een bepaalde 
verblijfscategorie- en -concept (CBZ, 2007a). Deze gebouwprestaties geven met name uitsluitsel over 
minimale afmetingen van ruimten. De selectie van gebouwprestaties is gedaan op basis van relevantie 
voor deze onderzoekscontext. Deze gebouwprestaties worden tevens in meer of mindere mate gebruikt 
bij de vierjaarlijkse gebouwmonitoring door het CBZ. Met deze monitoring brengt het CBZ de landelijke 
functionaliteit van woonzorgvoorzieningen in beeld door een toetsing aan de bouwmaatstaven (CBZ, 
2005c). 

2.3.2 Extramurale gebouwprestaties op ruimtegroep-en clusterniveau 
Voor het extramurale gedeelte van een woonzorgcomplex heeft het CBZ geen specifieke gebouwprestatie
eisen opgesteld daar het extramurale gedeelte van een woonzorgcomplex te vergelijken is met reguliere 
woningbouw. Het extramurale woonzorgappartement kent in tegenstelling tot de intramurale varianten, 
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geen zorgfuncties aangezien het gebruik maakt van de zorginfrastructuur van het intramurale gedeelte 
van een woonzorgcomplex. Voor het extramurale gedeelte zal dus een andere norm nodig zijn. Met name 
seniorenwoningen worden nogal eens betiteld als 'levensloopbestendige' woningen. Om dit type 
woningen te kunnen beoordelen op de 'werkelijke' levensloopbestendigheid, is het keurmerk 'Woonkeur' 
ontwikkeld. De gebouwprestaties van Woonkeur zijn herleid van de aspecten 'gebruikskwaliteit', 
'toegankelijkheid', 'flexibiliteit' en 'aanpasbaarheid'. Het vroegere Seniorenlabel is geïntegreerd in 
Woonkeur (De Jong & Van der Voordt, 2000). Binnen Woonkeur zijn voor zowel het 'woongebouw' als 
de 'woning' aparte normen opgesteld (Woonkeur, 2007). In bijlage 2 is een overzicht opgenomen met 
daarin de meest relevante criteria ten aanzien van de functionaliteit van het extramurale gedeelte van een 
woonzorgcomplex op ruimte-, ruimtegroep- en clustemiveau. 

2.4 Gebouwprestaties huidig gebruik op sector- en gebouwniveau 

2.4.1 Het functioneel systeem 

Het CBZ heeft op sector- en gebouwniveau 'slechts' bouwmaatstaven opgesteld ten aanzien van 'privacy' 
en 'toegankelijkheid' (CBZ, 2005b). Ook Woonkeur heeft enkele gebouwprestaties voor deze aspecten 
geformuleerd. Van beide normen zijn de voor deze onderzoekscontext relevante gebouwprestaties 
opgenomen in bijlage I en 2. De gebouwprestaties uit bijlage I en 2 geven echter nog geen volledig beeld 
van de functionaliteit van een woonzorgcomplex op sector- en gebouwniveau. Om een oordeel te kunnen 
geven over de mate van huidige functionaliteit van een woonzorgcomplex, zullen kenmerken van 
ruimten en de beschreven situeringen van functies meetbaar dienen te zijn. Hierbij kan een analyse van 
het functioneel systeem uitkomst bieden. 

Het functioneel systeem beschrijft de functies en hun onderlinge relaties en kent daarbij doelgroepen toe 
aan functies. Het functioneel systeem geeft daarbij aan waar in het complex welke functies gesitueerd 
zijn (Jellema, 2004). Het CBZ spreekt in deze ookwel over bouwkundige modules (CBZ, 2005d). Het 
functioneel systeem is op zijn beurt een complex hoofdsysteem dat ontstaat uit de koppeling van allerlei 
subsystemen c.q. functioneel deelsystemen (Douglas, I994)· Op het laagste schaalniveau, namelijk het 
'ruimtegroep-niveau', is sprake van een functioneel deelsysteem. De drie combinaties van 
verblijfscategorieën en -concepten uit figuur 8 zijn allen terug te brengen tot een functioneel 
deelsysteem. Een aantal van deze functionele deelsystemen resulteren in het functionele hoofdsysteem 
op gebouwniveau. Indien het functioneel systeem met zijn deelsystemen voor een willekeurig 
woonzorgcomplex in kaart gebracht moet worden, onstaat de vraag welke aspecten van het betreffende 
functioneel systeem in deze onderzoekscontext relevant zijn. Met andere woorden, welke informatie uit 
dit functioneel systeem zal van betekenis kunnen zijn in het beoordelen van de toekomstbestendigheid 
van een woonzorgcomplex? 

2.4.2 Relevante criteria beoordeling functioneel systeem 

Het CBZ heeft onlangs de 'schillenmethode' voor ziekenhuizen geïntroduceerd (CBZ, 2oo6d). Deze 
methode onderscheidt het functiepakket van een gebouw op gebouwtypologische gronden. Een schil 
heeft zijn eigen kenmerkenprofiel ten aanzien van de aspecten 'specificiteit', 'bouwkosten', 'elasticiteit' 
en 'courantheid'. Door een gebouwontwerp te analyseren naar de omvang van schillen, ontstaat een 
beeld van hetgeen relevant is ten aanzien van het functioneel systeem. De zojuist beschreven aspecten 
van de 'schillenmethode' zullen in dit onderzoek in meer of Inindere mate worden geanalyseerd. Zo 
wordt in dit onderzoek gesteld dat een hogere mate van 'specificiteit' resulteert in een lagere 
'courantheid' van het vastgoed. Met andere woorden, beide aspecten kunnen niet als afzonderlijk worden 
beschouwd. Desalniettemin vormt het uitgangspunt dat het functiepakket wordt onderscheiden op 
gebouwtypologische gronden een interessant uitgangspunt voor deze onderzoekscontext. Het overzicht 
uit tabel 2 vormt hiervoor de basis. Een situering van functies zal naast een gebouwtypologie ook met 
zich meebrengen dat ruimten meer of Ininder toegankelijk zijn voor doelgroepen, dat doelgroepen deze 
ruimten kunnen gebruiken naar behoefte en dat de bruikbaarheid al dan niet wordt versterkt door een 

HOOFDSTUK 2 / WOONZORGCOMPLEX 22 



TOEKOMSTWAARDE ZORGVASTGOED IN TIJDEN VAN TRANSITIE 

juiste relatie met andere ruimten (Chan & Chan, 2004; EuHPN, 2005). Het in kaart brengen van het 
functioneel systeem kent in dit onderzoek een tweeledig doel. Ten eerste vormt het functioneel systeem 

door haar ruimtelijke configuratie een bepaalde typologie van een woonzorgcomplex. Door deze 
typologie, zo zal later blijken in dit rapport, onstaat een lagere of hogere toekomstbestendigheid. Ten 
tweede geeft het functioneel systeem de situering van functies weer waarmee bepaald kan worden of 

voldaan wordt aan de wensen, eisen en behoeften ten aanzien van het huidige gebruik. 

2.4.3 Methodiek ter bepaling functionaliteit 
Tabel 2 gaf reeds een abstract overzicht van mogelijke 
situeringen van functies in een woonzorgcomplex. Indien dit 

overzicht wordt geprojecteerd op het voorbeeld uit figuur 10, 

ontstaat figuur 15. Figuur 15 geeft een voorbeeld van een 
weergave van een functioneel systeem van waaruit 
informatie kan worden gegenereert ter bepaling van de 

huidige functionaliteit. Tevens vormt de weergave een opzet 
voor een analyse naar de aanpasbaarbeid van het 
woonzorgcomplex. Hier zal hoofdstuk 5 verder op ingaan. 

Figuur 15: het functioneel systeem nader 
geanalyseerd (eigen bewerking naar CBZ, 2005h) 
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Indien het functioneel systeem uit figuur 15 geanalyseerd wordt op huidige functionaliteit, zijn een aantal 
methodieken beschikbaar. Zo kan een interrelatie matrix (Marberry, 1997) gebruikt worden om alle 
functies van het betreffende woonzorgcomplex in kaart te brengen. Vervolgens kan worden bepaald of 
deze functies een gewenste danwel noodzakelijke relatie aangaan in het betreffende gebouwontwerp. 
Ook kan het zijn dat de situering van bepaalde functies ten opzicht van elkaar juist minder gewenst is 

(zie figuur 16). Een aanvullende methodiek de afstandsmatrix (Wilde, 1996). Met deze matrix kunnen 
alle afstanden tussen functies in kaart gebracht worden (zie figuur q). Indien bekend is welke gewenste 
relaties de functies moeten aangaan en op welke afstanden deze functies moeten liggen, kan een oordeel 

over de huidige functionaliteit op sector- en gebouwniveau worden gegeven. 

Figuur 16: interrelatie matrix 
(eigen bewerking naar 
Marberry, 1997) 
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Figuur 17: afstandsmatrix (eigen bewerking naar Wilde, 1996) 
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Naast relaties en afstanden tussen functies, is het tevens relevant om te bepalen op welke wijze de 
functies met elkaar zijn ontsloten. Een hoofdontsluiting kan naar vier varianten worden onderscheiden, 
namelijk een lijn-, lus-, ster- en netwerkstructuur (zie figuur 18). Een lijnstructuur is een doodlopende 

gang, een lus biedt een mogelijkheid om rond te lopen. Bij een sterstructuur worden drie of meer 
afdelingen vanuit een gemeenschappelijke verkeersruimte ontsloten. Een netwerkstructuur ontstaat 
indien sterren, lijnen enjof lussen in verbinding staan met elkaar. Ruimteclusters zijn dan via 
verschillende routes bereikbaar. Binnen deze varianten kunnen twee deelvarianten worden 
onderscheiden, namelijk een hoofdontsluiting dóór of lángs een ruimtecluster (Van der Voordt & 
Terpstra, 1995). Indien de hoofdontsluiting dóór een sector loopt, dan is sprake van een kleinere 
autonomie van de betreffende sector. 
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Figuur 18: ontsluitingsvormen woonzorgvoorziening 
(Van der Voordt & Terpstra, 1995) 
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Ter bepaling van de huidige functionaliteit op sector- en gebouwniveau zijn een aantal methodieken 
toegelicht Deze methodieken maken onderdeel uit van een plattegrond-analyse. Een plattegrond-analyse 
vormt het geheel aan ruimtelijke aspecten die betrokken dienen te zijn bij de bepaling van de huidige 
functionaliteit (Duin, Wilms Floet & Zeinstra, 1989). De beschreven methodieken worden geacht de 
meest belangrijke onderdelen van een plattegrond-analyse te zijn. Tabel 3 geeft een overzicht van criteria 
die in acht genomen kunnen worden bij het in kaart brengen van de huidige functionaliteit. Indien het 
Plan van Eisen van een zorginstelling overeenkomt met de plattegrondanalyse en de zojuist toegelichte 
methodieken in het bijzonder, dan is sprake van huidige functionaliteit. Tevens vormt het inzicht in deze 
gegevens een basis voor het bepalen van de mogelijkheden ten aanzien van aanpasbaarbeid zoals deze in 
hoofdstuk 5 worden beschreven. 

• omvang van het gebouw 

• hoofd opzet: aantal bouwlagen en aantal ingangen 

• compactheid/ geleding, uit te drukken in verhouding 

geveloppervalk/bruto vloeroppervlak 

• verdeling van het brutovloeroppervlak 

• vorm van de verschililende ruimten 

• relaties tussen ruimten 

• situering tov elkaar (afstand/nabijheid) 

• aard van de begrenzingen (vast wand, tussendeur) 

• afstand tot entree 

• situering aan de gevel versus inpandige ligging 

• oriëntatie t.o.v. de zon 

• wel/ geen directe verbinding met buiten 

• mate van gemeenschappelijk ruimtegebruik 

• gezamenlijk ruimtegebruik (meerdere gebruikers 

met dezelfde functie, gelijktijdig) 

• meervoudig ruimtegebruik (meerdere gebruikers 

met dezelfde functie, na elkaar) 

• ontsluiting van ruimten (enkel/dubbel corridor systeem, • multifunctioneel ruimtegebruik (meerdere 

centrale hal) functies, al dan niet uitgeoefend door 

• binnen/buiten relaties verschillende gebruikers). 

Tabel 3: overzicht beoordelingscriteria plattegrond-analyse (Duin, Wilms Floet & Zeinstra, 1989) 

2.5 Resumé 

Dit hoofdstuk ging in op de fysieke kenmerken van een woonzorgcomplex die verantwoordelijk zijn voor 
de huidige functionaliteit. Deze huidige functionaliteit is bepaald door het analyseren van de situering 
van functies op de diverse schaalniveaus van een woonzorgcomplex. Een woonzorgcomplex als 
vastgoedobject kent drie core-functies, namelijk de woonfunctie, de activiteitenfunctie en de 
kantoorfunctie. Op ruimtegroep- en clusterniveau hangt de mate waarin niet-woonfuncties aanwezig zijn 
af van de specifieke doelgroep die gehuisvest wordt. De behoeften van een doelgroep resulteren in een 
bepaalde mate van 'verwevenheid' van de drie core-functies. Voor de mate waarin verwevenheid tussen 
de core-functies aanwezig dient te zijn, heeft het CBZ verblijfscategorieën en verblijfsconcepten 
opgesteld. Per doelgroep is een bepaalde combinatie van een categorie en een concept wenselijk danwel 
noodzakelijk. Deze combinaties resulteren in gebouwprestatie-eisen c.q. bouwmaatstaven zoals deze 
door het CBZ zijn opgesteld. Het extramurale gedeelte van een woonzorgcomplex kan vergeleken worden 
met een regulier appartement en kent vrijwel geen verwevenheid van functies. Voor het bepalen van de 
huidige functionaliteit van het extramurale gedeelte van een woonzorgcomplex wordt gebruik gemaakt 
van Woonkeur. Vervolgens is voor het sector- en gebouwniveau gebleken, dat er in de praktijk een 
diversiteit aan situeringen van functies bestaat. Deze diversiteit komt voort uit verschillende opvattingen 

HOOFDSTUK 2 / WOONZORGCOMPLEX 24 



TOEKOMSTWAARDE ZORGVASTGOED IN TIJDEN VAN TRANSITIE 

en mogelijkheden van individuele zorginstellingen. Op sectorniveau kan sprake zijn van uniformiteit of 
diversificatie van bovenstaande clusters c.q. combinaties van verblijfsconcepten en -categorieën en 
extramurale woonzorgeenheden. Daarnaast kan op sectorniveau een onderscheid worden aangebracht op 
basis van horizontale schakeling van clusters en vertikale stapeling van clusters. De sectoren kunnen op 
gebouwniveau op diverse wijzen ten opzichte van elkaar gesitueerd zijn. Een aaneenschakeling van 
sectoren vormt een institutioneel karakter terwijl bij niet-geschakelde sectoren juist autonomie ontstaat. 

Dergelijke situeringen vormen de gebouwtypologie van een woonzorgcomplex. Deze gebouwtypologie is 
enerzijds relevant als analyse-eenheid in het bepalen van de toekomstige functionaliteit in hoofdstuk 7, 

anderzijds vormt deze gebouwtypologie een gegeven van waaruit bepaald kan worden of sprake is van 
huidige functionaliteit. Hierbij is ingegaan op de gevolgen van situeringen van functies, namelijk het 
ontstaan van gewenste of ongewenste relaties tussen functies, de afstanden tussen functies en de 
onsluiting van functies. De bepaling van de huidige functionaliteit is samengevat in figuur 19. Dit 

processchema zal onderdeel vormen van het hoofdprocesschema uit hoofdstuk 7 ter bepaling van de 
toekomst bestendigheid. 

Figuur 19: processchema bepaling huidige functionaliteit woonzorgcomplex 
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3 Functieveranderingsbehoeften 
De vraag in hoeverre fysieke gebouwkenmerken toereikend zijn voor het toekomstig gebruik door een 
zorginstelling, laat zich alleen beantwoorden indien inzicht bestaat naar de waarschijnlijkheid dat 
functieveranderingsbehoeften vanuit een zorginstelling zullen gaan ontstaan. In hoofdstuk 1 is reeds 
gesteld dat het vastgoed ondersteunend moet zijn aan het primaire proces van een zorginstelling. Aan 
de sturing van het primaire proces ligt strategievorming ten grondslag. Deze strategievorming is een 
uiting van de missie, visie en doelstellingen van een zorginstelling. Het CREM zal inzicht moeten 
hebben in de gevoerde organisatiestrategieën. Immers, indien inzicht in de strategievoering van een 
zorginstelling bestaat, kan bepaald worden in hoeverre functieveranderingsbehoeften zich zouden 
kunnen openbaren. 

Normaliter vindt in het strategisch beleidsvormingsproces een externe en interne analyse plaats waarna 
op basis van de uitkomsten van deze analyse strategieontwikkeling plaatsvindt. Het CREM heeft niet 
als taak om deze organisatiestrategieën uit te zetten. Het CREM is primair belast met de taak om de 
gevoerde organisatiestrategieën te ondersteunen middels adequaat huisvestingsbeleid. In dit onderzoek 
wordt dan ook een volgorde van stappen gehanteerd die afwijkt van de volgorde van stappen zoals die 
normaliter in het strategisch beleidsvormingsproces plaatsvinden. Deze volgorde vormt geen bezwaar 
aangezien strategievorming een onderdeel is van de managementcyclus die op haar beurt een iteratief 
proces is zonder start- en eindpunt (Bosman, Kamersmans & Schijff, 2001). Het uitgangspunt in dit 
onderzoek is dus dat de gevoerde strategieën een gegeven zijn. 

leeswijzer 
Al eerder is het begrip productmarktcombinatie (PMC) beschreven. Een zorgsinstelling heeft binnen 
het 'nieuwe' woonzorgcomplex diverse doelgroepen gehuisvest met verschillende woonzorgproducten. 
Binnen een woonzorgcomplex zijn dus diverse PMC's aanwezig. Deze PMC's zijn, zo zal blijken, niet 
vergelijkbaar en niet concurrerend met elkaar. Een uitgangspunt binnen dit onderzoek is dan ook dat 
per PMC een verschillende organisatiestrategie gevoerd wordt. Paragraaf 3.1 zal een drietal generieke 
PMC's herleiden. Vervolgens zal per PMC een bepaalde organisatiestrategie gevoerd kunnen worden. 
Paragraaf 3.2 zal op basis van een beschrijving van een aantal generieke-strategiemodellen één model 
uitkiezen dat het meest bruikbaar is in deze onderzoekscontext. Naast generieke strategieën worden 
ook ontwikkelingsstrategieën onderscheiden. Paragraaf 3·3 zal deze ontwikkelingsstrategieën 
beschrijven. Paragrafen 3·4 en 3·5 zullen een aantal scenario's (lange en korte termijn) beschrijven 
waarmee de generieke en ontwikkelingsstrategieën mogelijk negatief danwel positief worden 
beïnvloed. In paragraaf 3.6 zullen de functieveranderingsbehoeften herleid worden uit de strategie- en 
scenariobeschrijvingen uit voorgaande paragrafen. 

3.1 Productmarktcombinaties 

In de inleiding is reeds gesteld dat het opstellen van adequate productmarktcombinaties (PMC's) een 
steeds belangrijker aspect zal worden voor zorginstellingen indien marktwerking haar intrede zal doen. 
In hoofdstuk 2 is gesteld dat een woonzorgcomplex in principe uit drie generieke PMC's kan bestaan, 
namelijk 'intramuraal wonen met verzorging', 'intramuraal wonen met verpleging' en 'extramuraal 
wonen met eventuele thuiszorg'. Deze PMC's zijn in mindere mate concurrerend met elkaar. Een PMC 
die zich richt op langdurig verblijf waar welzijn centraal staat, is waarschijnlijk helemaal niet 
concurreerd met een PMC waarbij een high-care product als specialistische revalidatie wordt 
aangeboden. Dit is namelijk een ander product voor een andere doelgroep. Een cliënt die behoefte heeft 
aan een high-care product met revalidatie zal in zijn of haar oriëntatieproces naar een passende 
instelling langdurig verblijf met welzijn uitsluiten. Aangezien sprake is van verschillende PMC's die 
waarschijnlijk geen concurrentie vormen, zal hier een onderscheid tussen PMC's worden gemaakt. Een 
ander argument om te kiezen voor segmentatie tussen de drie generieke PMC's is een advies dat 
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onlangs is uitgebracht door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA, 2007). De overheid wenst dat de 
AWBZ wordt afgeslankt. Het vervallen van vergoedingen voor 'verblijf maakt hier een onderdeel van 
uit (zie inleiding). De NZA (2007) pleit voor een verschil tussen huisvestingsvergoedingen voor 
langdurige en kortdurende zorg. Bij kortdurende zorg kan een verzekerde zijn bestaande woonruimte 
niet opgeven en zou dus 'dubbele' huisvestingslasten hebben. Bij langdurige zorg zou een verzekerde 
'definitief verhuizen naar een woonruimte in een woonzorgcomplex. Hierbij is sprake van 'enkele' 
huisvestingslasten. Het ziet er naar uit dat een verschil in huisvestingsbekostiging tussen kort en 
langdurige zorg gaat ontstaan. Hiermee wordt het verschil tussen beide type PMC's nog groter en zal 
waarschijnlijk geen sprake zijn van vergelijkbare of concurrende producten. Vanuit de omschrijvingen 
uit hoofdstuk 2 zijn in tabel 4 productmarktcombinaties opgesteld zoals deze door een 
woonzorgcomplex gefaciliteerd zouden kunnen worden. 

Benaming 

High care 

Care for 
welfare 

Easy living 

Omschrijving 

Verpleging, zorghotelfunctie, expertisecentrum, specialistisch, onderzoek, kortdurend verblijf, het 

'niet-wonen' is belangrijk, revalidatie. Een cliënt gaat hier meer uit 'noodzaak' naar toe. 

Verzorging, sociale controle, langdurig verblijf, warm huis, gezellig, sferen, het 'wonen' is belangrijk, 

welzijn, humaan. Een cliënt gaat hier 'bewust' naar toe. 

Langdurig wonen, regulier appartement, zelfstandig, eventueel thuiszorg, services, welzijn, zekerheid 

van zorg 'in de buurt'. 

Tabel4: productmarktcombinaties woonzorgcomplex 

3.2 Generieke strategieën 

In voorgaande paragraaf is het uitgangspunt geformuleerd dat per PMC een verschillende 
organisatiestrategie wordt gevoerd. Het CREM van een zorginstelling zal inzicht moeten hebben in 

deze organisatiestrategie en de implicaties van deze strategie teneinde het vastgoed naadloos te kunnen 
laten aansluiten op de PMC's. Instrumenten en modellen om een koppeling tussen een organisatie- en 
vastgoedstrategie te kunnen maken zijn nauwelijks voorhanden (zie inleiding). Het is tot op heden dan 
ook een zeldzame gebeurtenis dat een vastgoedstrategie wordt geïntegreerd in een organisatiestrategie. 
Voorheen heeft het bedrijfsvastgoed vooral nadruk gelegd op de faciliteit en in mindere mate op de 
relatie tussen het vastgoed en de organisatiestrategie. Echter, beide strategieën zijn geïnterrelateerd en 
kunnen, mits adequaat afgestemd, zorgen voor synergie (Roulac, 2001). Naast het ontbreken van 
instrumenten en modellen ter koppeling van een organisatie- en vastgoedstrategie, wordt er ook in de 
praktijk nauwelijks aandacht besteed aan deze koppeling. Door de regulerende taak van de overheid 
werd een zorginstelling voorheen in mindere mate gedwongen tot het voeren van een strategie. 
Zorginstellingen laten het opstellen van een strategisch integraal vastgoedplan dan ook meestal na 
(Hayes & Hays, 2001). Het CREM formuleert zijn vastgoedstrategie meestal vanuit een botturn-up 

benadering (Krumm, 1999; Joroff 1993). Sinds 1998 is het zogenaamde Lange termijn 
huisvestingsplan (LTHP) voor toegelaten zorginstellingen verplicht gesteld. Dit plan beschrijft 'het 

huisvestingsbeleid van de individuele instelling en de aansluiting ervan op de zorgvisie van de overheid 

inzichtelijk, geeft verantwoording over een doelmatige besteding van (collectieve) middelen, biedt ruimte voor 

deregulering via de meldingsregeling en vormt een kader voor een financiële planning van de benodigde 

middelen voor infrastructuur' (Van Bergenhenegouwen & Van Zenderen, 2002). De strekking van deze 
omschrijving is dat in een LTHP voornamelijk de vertaling van een zorgvisie c.q. veranderende 
zorgproductie (kwalitatief en kwantitatief) naar de mogelijkheden die het vastgoed hiertoe biedt, wordt 
beschreven. Met bovenstaande omschrijving volgt het huisvestingsbeleid het organisatiebeleid. Een 
gevolg van deze benadering is dat lastig kan worden ingespeeld op de dynamiek van een organisatie. 
Immers, het vastgoedbeleid speelt hier een re-actieve en geen pro-actieve rol. CREM's belangrijkste 
aandachtsveld zou het bieden van een continue mogelijkheid om het vastgoedbeleid aan te passen aan 
de dynamiek van een organisatie moeten zijn (Bon, 1994). Dit kan alleen indien inzicht bestaat in de 
gevoerde organisatiestrategieën en het krachtveld waarin een zorginstelling zich bevindt. Het kunnen 
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koppelen van een vastgoedstrategie aan de organisatieactiviteiten van de carebusiness van een 
zorginstelling en de kenmerken van haar externe omgeving verlangt vanzelfsprekend inzicht in een 
gevoerde ondernemingsstrategie. Om een adequate koppeling tussen beide strategieën te kunnen 
maken, zal het CREM allereerst de ondernemingsstrategie moeten begrijpen. Vervolgens zal het de 
strategische koers dienen te interpreteren en de gevolgen van deze koers voor het vastgoed in kaart 
moeten brengen (Miciunas, 2002). 

Het voeren van een heldere organisatiestrategie door een zorginstelling wordt niet alleen belangrijker 
voor het CREM om als pro-actieve partner het primaire proces te kunnen ondersteunen. Ook wordt het 
voeren van een heldere organisatiestrategie steeds relevanter voor een zorgorganisatie als geheel. Door 
een afnemende overheidsfinanciering en -bemoeienis ontstaat een steeds grotere strategische vrijheid 
voor zorginstellingen (Scholten & Verkaar, 1994 & Joldersma e.a., 2001). Een zorginstelling zal bij een 
groter wordende strategische vrijheid alleen kunnen overleven indien ze erin slaagt zich aan te passen 
aan veranderingen die zich in het veld voordoen en dit vervolgens sneller en beter doet dan haar 
concurrenten (Hesen, 2006). Strategisch management staat aan de basis van het bovenstaande. 
Strategisch management is 'een proces van herhaalbare waardecreatie en waardedistributie' (Heene, 2002) 
en heeft als doel de continuïteit van de primaire taak van een zorginstelling te waarborgen. Strategisch 
management resulteert in strategievorming zoals weergegeven in figuur 20 (Ginter, Swayne & 
Duncan, 1998). Een strategie is 'een langetermijnplan inzake de JUnctie van de organisatie in de 

samenleving, waarin de organisatie aangeeft welke doelstellingen ze wil bereiken en met welke middelen en 

langs welke wegen ze die doelstellingen wil bereiken' (Douma e.a., 2007). Een strategie heeft, toegepast voor 
een zorginstelling, te maken met de toekomst van de zorginstelling, de algemene positionering van de 
zorginstelling in de marktomgeving en de kernactiviteiten van de zorginsteling (Gelderman, 2004). 
Een analyse naar de meest geschikte strategiemodellen voor een zorginstelling is in dit onderzoek 
noodzakelijk om uiteindelijk de functieveranderingsbehoeften van een individuele zorginstelling te 
kunnen bepalen. In navolgende (sub)paragrafen worden een aantal strategiemodellen beschreven. Deze 
modellen hebben elk een andere invalshoek ten aanzien van strategievorming. 

Figuur 20: strategisch management (eigen bewerking naar Ginter, Swayne & Duncan, 1998) 

3.2.1 Het concurrentiemodel van Porter 
Het concurrentiemodel van Porter (1985) geeft aan dat een organisatie in een omgeving waar 
marktwerking heerst, alleen kan 'overleven' indien ze zich kan onderscheiden van haar concurrenten 
door kostenleiderschap (laagste kosten) of differentiatie (het beste product). Tevens moet een 
organisatie beslissen in welk marktsegement ze gaat opereren. Dit kunnen meerdere segmenten zijn 
maar dit kan ook één segment zijn (focusstrategie) (Porter, 1985). Bovenstaande benadering is voor een 
zorginstelling relatief nieuw aangezien het aanbodgereguleerde systeem geen aanleiding gaf tot deze 
benadering. Met het ontstaan van een meer vraaggestuurd woonzorgaanbod, is het voor 
zorginstellingen wel degelijk van belang om dergelijke concurrentiestrategieën te ontwikkelen, te 
herkennen en uit te voeren (Jillings-Rohaan & Miltenburg, 2001). 

Gesteld kan worden dat het model van Porter (1985) minder goed toepasbaar is in deze 
onderzoekscontext. Momenteel is namelijk nog geen sprake van volledige marktwerking en is het 
onbekend in hoeverre daadwerkelijk marktwerking in de zorg zal gaan plaatsvinden. Zo stelt het 
Kabinet Balkenende IV in haar coalitieakkoord: "de AWBZ-zorg leent zich naar haar aard niet voor vrije 

prijsvorming en· commerciële concurrentie" (Coalitieakkoord, 2007). Vaak wordt gesproken van 
marktwerking terwijl eigenlijk vraagsturing wordt bedoeld. Enerzijds is wél sprake van marktwerking 
omdat een zorginstelling afgerekend wordt op haar productie en ze tevens te maken kan gaan krijgen 
met toetreding van (non-profit) concurrenten nu de aanbodsturing gaat vervallen. Anderzijds is de 
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toetreding van nieuwe zorgverzekeraars vrijwel onmogelijk. Deze partijen ontvangen regiogebonden 

AWBZ-gelden van de overheid terwijl per regio maar één zorgkantoor c.q. verzekeraarskantoor 

aanwezig is (Van der Lugt, 2005). Hierdoor is geen sprake van marktwerking (= 'onbelemmerde 

confrontatie van vraag en aanbod', Van Dale, 2007). Marktwerking kan in de maatschappelijke 

dienstverlening vrijwel niet worden gerealiseerd waardoor ookwel sprake is van 'quasi-markten'. Zo 

bestaan in de gezondheidszorg een aantal belemmeringen voor vraagsturing, zoals de uniciteit van het 

product, de hoge toetredingsdrempels tot de markt, de informatieasymmetrie, een tekort aan 

professionals en de wachtlijsten. Echter, in de care zou marktwerking, zij het in de vorm van 

vraagsturing, min of meer plaats kunnen vinden. Normaliter is deelname aan een zorgdienst door een 

elient onvrijwilllig. Echter, voor care gerelateerde zorgbehoeften die langdurig van aard zijn, is door een 

lange duur van het contact tussen een cliënt en een zorginstelling sprake van 'een minder asymmetrische 

afhankelijkheidsrelatie tussen dienstverlener en cliënt'. Hier speelt de bejegening door een zorginstelling 

een grote rol bij het onderling contact tussen een cliënt en een zorginstelling en bij de verwachtingen 

die cliënten hebben van de dienstverlening (WRR, 2004). Vraagsturing is dus wel mogelijk in de care, 

marktwerking niet. Gezien de onevenwichtigheid van het vraag-aanbodmechanisme is het model van 

Porter minder geschikt voor dit onderzoek. 

3.2.2 Het kerncompetentiemodel van Hamel & Prahalad 

Het model van Porter is tijden leidend geweest in het bepalen van de meest geschikte strategische 

koers van een organisatie (Douma, e.a., 2007). Tot aan het begin van de jaren tachtig was een focus op 

de externe omgeving van een organisatie leidend binnen het strategisch management. Aan het eind van 

de jaren tachtig verschuift deze focus naar het benutten van interne middelen en kerncompetenties 

(resource-based view) (Krumm, 1999). Zo ziet het kerncompetentie-model van Hamel & Praiahad 

(1990) een strategie niet zozeer als een 'fit' tussen de zorginstelling en haar omgeving maar gaat het 

model uit van de gedachte dat een zorginstelling ambitieuze doelen moet stellen en zich niet blind 

moet staren op PMC's die een afgeleide zijn van de gewenste concurrentiepositie van vandaag. Juist de 

kerncompetenties van een zorginstelling moeten gebruikt worden op op lange termijn de 

concurrentiepositie veilig te stellen (Mandour, Bekkers & Waalewijn, 2005) . Het model van Hamel & 
Praiahad (1990) wordt in dit onderzoek niet gebruikt. Ten eerste is het nog maar de vraag welke 

kerncompententies in de toekomst leidend zullen zijn. De zorgmarkt bevindt zich momenteel in een 

transitiefasewaarin marktpartijen zoekende zijn naar hun positie in de markt. Het is derhalve lastig 

om in kaart te brengen welke kerncompententies op lange termijn een concurrentievoordeel kunnen 

opleveren. Ten tweede gaat het model van Hamel & Prahalad (1990) uit van organisatiecompetenties. 

Gelet op de maatschappelijk taak van zorginstellingen is een redenering vanuit een cliëntperspectief 

meer op zijn plaats. 

3.2.3 Het confrontatiemodel van Cooper 

Generieke strategieën kunnen niet alleen vanuit een concurrentie- of een kerncompetentieperspectief 

ontstaan. Generieke strategieën kunnen ook vanuit het perspectief van het product en zijn kenmerken 

ontstaan. Zo stelt Caoper (1995) in zijn confrontatie-model dat de waardering van een cliënt voor een 

productmarktcombinatie resulteert in een zogenaamde 'survivalzone'. Een productmarktcombinatie 

kan volgens Cooper op drie aspecten concurrerend zijn, namelijk op 'prijs', 'kwaliteit' en 

'functionaliteit'. Een productmartkcombinatie dient per aspect aan een minimumdrempel te voldoen. 
De maximumdrempel is de meest toelaatbare waarde die bepaald wordt door hetgeen een cliënt 

maximaal wenst te betalen (Cooper, 1995; Dogge, 2003; Keeris, 2004). Het model van Cooper wordt 

voor dit onderzoek minder bruikbaar geacht omdat de aspecten 'kwaliteit' en 'functionaliteit' in deze 

onderzoekscontext één zijn. Bovendien gaat het model ervan uit dat een cliënt de prijs van een 

woonzorgproduct betaalt. Dit is in de huidige zorgmarkt (nog) niet het geval. 

3.2.4 Het waardedisciplinemodel van Treacy & Wiersema 

Een alternatief theoretisch model dat ook met drempelwaarden werkt, is het waardedisciplinemodel 

van Treacy & Wiersema (1995). Het model onderscheidt drie generieke organisatiestrategieën op basis 

van cliëntwaarde, namelijk: 'operational exellence' , 'product leadership' en 'customer intimacy'. Indien 
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sprake is van 'operational excellence' dan levert een zorginstelling woonzorgproducten tegen 
concurrerende prijzen waarbij zo weinig mogelijk ongemak voor een cliënt aanwezig is. Deze strategie 
is nauw verwant aan het kostenleiderschap van Porter (1985), echter met als extra doelstelling dat door 
efficiëntie in het proces ook meer waarde voor een cliënt gecreëerd kan worden. Bij 'product leadership' 
is sprake van innovatieve, nieuwe en exclusieve producten die voorop gaan in de markt. Het gaat hierbij 
om 'wat' aangeboden wordt en niet 'hoe' het aangeboden wordt. Indien sprake is van 'customer 
intimacy' is een zorginstelling voortdurend bezig om producten aan te passen aan behoeften van een 
individuele cliënt. Het continu investeren in cliëntenbinding en een gedifferentieerd aanbod c.q. 
aanbod op maat zijn hier voorwaarden voor het verkrijgen van cliëntloyaliteit (freacy & Wiersema, 
1995; Mandour, Bekkers & Waalewijn, 2005). 

Het waardedisciplinemodel werkt met zogenaamde drempelwaarden. In figuur 21 is het basisniveau 
aangegeven: het woonzorgproduct moet minimaal presteren op het drempelniveau van alle disciplines. 
Indien de waardediscipline zich tot de buitenste schil uitstrekt, dan is een organisatie met haar 
woonzorgproduct marktleider. Een organisatie zal minimaal in één waardiscipline dienen uit te 
blinken. Treacy & Wiersma (1995) onderscheiden binnen een waardediscipline zowel een 
cliëntperspectief als een intern perspectief. Met dit interne perspectief wordt bedoeld dat indien een 
organisatie kiest voor bijvoorbeeld 'operational excellence', zij zich intern ook moet focussen op 
kostenbeheersing. Zo kan zij een lage prijs stellen voor een cliënt (Mandour, Bekkers & Waalewijn, 
2005 & Fritzsche e.a., 2003 & Dogge, 2003). Voor dit onderzoek wordt het waardedisciplinemodel van 
Treasy & Wiersema aangehouden omdat dit model uitgaat van cliëntwaarde en dus de meest 
maatschappelijke invalshoek heeft. Ook het Bouwcollege heeft onlangs een viertal disciplines opgesteld 
die zij omschrijft als scenario's maar in de context van dit· onderzoek meer het karakter van de 
disciplines van Treacy en Wiersema hebben (CBZ, 2oo6e). Zorginstellingen formuleren hun 
strategieën wellicht niet volgens het model van Treacy & Wiersema. Derhalve is in bijlage 3 een lijst 
opgenomen met kenmerken van de waardedisciplines. Deze kenmerken zijn geformuleerd in 
vraagvorm en dienen als deelinstrument om te bepalen welke waardediscipline een zorginstelling 
voert. 

Product leadership 
Product is "koning' 

Figuur 21: waardedisciplinemodel (eigen bewerking naar 
Mandour, Bekkers & Waalewijn, 2005 & Fritzsche e.a., 2004) 

Patiêntoriêntatie I Behandelkwaliteit I Resultaat 
Effectiviteit I Vakkennis I Visionair 

lage prijs J Betrouwbaarheid 
Consumentenoriëntatie 

Proceskwaliteit I Gemak I Efficiency 
Planbaar I Proceskennis 

Maatwerk I Totaal oplossing 
Mensoriëntatie I Aexibiliteit 

Betrokken I Cliëntkennis 

Het waardedisplinemodel is vanwege de uitgangspunten het meest geschikte model voor deze 
onderzoekscontext. Het is echter de vraag in hoeverre een zorginstelling voor een bepaalde 
waardediscipline kan danwel gaat kiezen. Voorheen voerden zorginstellingen vanwege de gereguleerde 
systematiek zelden de strategie van 'operational excellence' en konden evenmin een hoge uniciteit van 
hun zorg bereiken. Hierdoor ontbrak meestal een duidelijke keuze voor een waardediscipline ( Scholten 
& Verkaar, 1994). Desalniettemin zijn in de 'nieuwe' gedereguleerde systematiek wél mogelijkheden 
tot het voeren van een waardediscipline. Vermoed wordt dat veel zorginstellingen, als gevolg van de 
implicaties van de WTZi, in eerste instantie 'kostenoptimalisatie' willen nastreven (CBZ, 2oo6e). 
Kostenoptimalisatie staat in deze onderzoekscontext gelijk aan het interne perspectief van 'operational 
excellence'. Indien het cliëntwaardeperspectief in acht wordt genomen, kan geconcludeerd worden dat 
een cliënt in het huidige systeem niet op basis van prijs haar gewenst woonzorgproduct kiest. Hiertoe 
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is geen mogelijkheid aangezien de bekostigingssystematiek dit (nog) niet toelaat. Op het moment dat 
de overheid kiest voor een overheveling van het grootste deel van de AWBZ naar de 
zorgverzekeringswet, dan zou een directe relatie ontstaan tussen een cliënt en een verzekeraar. 
Vervolgens kan een cliënt dan een verzekeraar 'selecteren' op basis van ingekochte woonzorgproducten 
die een verschillende prijskwaliteitverhouding hebben (NZA, 2007). De waardediscipline 'operational 
excellence' zou in dat geval vanuit een cliëntperspectief gevoerd kunnen worden. 

Vanuit het perspectief dat een zorgverzekeraar wellicht meer macht gaat krijgen in een situatie waarbij 
geen concurrentie aan de zorginkoopzijde van de markt zal gaan ontstaan, kan de waardediscipline 
'operational excellence' wellicht ook in aandeel gaan winnen. Een verzekeraar heeft momenteel 
regionale deelkantoren (zorgkantoren) die vrijwel allen het 'alleenrecht' op de zorginkoop voor hun 
gebied hebben (NZA. 2007). Hierdoor kan een zorginstelling het risico lopen dat een concurrent 
eerder gecontracteerd wordt door een verzekeraar indien deze concurrent door een betere 
kostenbeheersing een scherpere prijsstelling aan een verzekeraar kan bieden. Niet alleen speelt een 
verzekeraar een rol in het kunnen voeren van een waardediscipline, ook de overheid speelt een 
sleutelrol in de (toekomstige) keuze van een zorginstelling om voor een bepaalde waardediscipline te 
kiezen. De overheid stelt zichzelf namelijk ten doel om de hoogten van de NHC's elk jaar te 
'verscherpen' middels maatstafconcurrentie. De mate van 'verscherping' wordt bepaald door de 
jaarlijkse efficiëntieslag die geboekt is door alle zorginstellingen van dit land. Hiermee ontstaat een 
situatie waarin de jaarlijkse opslag kan verminderen (NZA, 2007). Indien de meeste zorginstellingen 
naar aanleiding van de invoering van de WTZi in eerste instantie voor 'operational excellence' kiezen, 
dan zal dit een efficiëntieslag impliceren. Hierdoor zullen NHC's wellicht lager worden en zal het 
voeren van bijvoorbeeld de waardediscipline 'productleadership' wellicht minder aantrekkelijk zijn voor 
een individuele zorginstelling. Indien door scherpere vergoedingen meer zorginstellingen gedwongen 
worden om 'operational excellence' te gaan voeren, wordt de NHC steeds scherper gesteld waardoor het 
uiteindelijk vrijwel onmogelijk wordt om de waardediscipline 'productleadership' of 'customer 
intimacy' te voeren. Maatstafconcurrentie heeft dus waarschijnlijk een bijkomend vicieus effect dat een 
grote invloed kan gaan uitoefenen op het al dan niet kunnen voeren van een bepaalde waardediscipline. 

3.3 Ontwikkelingsstrategieën 

Naast het bepalen in hoeverre een zorginstelling cliëntwaarde tracht te bewerkstelligen, zal een keuze 
voor de wijze waarop een of meerdere productmarktcombinaties in de markt worden 'gezet' een 
belangrijke rol spelen in het behalen van de organisatiedoelstelling (Mouton & Van Kooij, 2oo6). De 
productmarktcombinaties kennen in hun huidige vorm wellicht de nodige mogelijkheden en 
beperkingen. Een manier om voor productmarktcombinaties te bepalen in hoeverre zij een 
concurrerend perspectief kunnen bieden in de woonzorgmarkt, is het uitvoeren van een 
productlevenscyclusanalyse. Normaliter passeert een productmarktcombinatie gedurende haar 
levensduur vier stages: introductie, groei, volwassenheid en achteruitgang (Kotler & Clarke, 1987). Het 
levenscyclusmodel van de Boston Consultancy Group (BCG) kan gebruikt worden om een product op 
aantrekkelijkheid in de markt te toetsen. Deze aantrekkelijkheid wordt weerspiegeld door de 
levenscyclusfase waarin het product zich bevindt (Daft, 2oo6; Dewulf, Krumm en De Jonge, 2000). 

Het relatieve marktaandeel en de marktgroei staan hierbij centraal (Mandour, Bekkers & Waalewijn, 
2005). Dit modelleent zich echter minder goed voor deze onderzoekscontext. In de inleiding is gesteld 
dat dit onderzoek zich met name richt op het nieuwe woonzorgcomplex. Aangenomen mag worden dat 
sprake is van marktgroei(potentie) op het moment dat een woonzorgcomplex wordt gerealiseerd. Ten 
tweede ligt de kracht van het model in een uitgebalanceerde portfolio (Mandour, Bekkers & Waalewijn, 
2005; Daft, 2006). Dit betekent, indien effectief toegepast voor het woonzorgcomplex, dat sprake moet 
zijn van productmarktcombinaties met verschillende levenscyclusfasen in een complex óf dat deze 
productmarktcombinaties verspreid zijn over diverse complexen. Enerzijds speelt dit onderzoek zich af 
op gebouwniveau en zijn portefeuillestrategieën niet aan de orde, anderzijds zal het onwaarschijnlijk 
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zijn dat een zorginstelling een deel van haar nieuwe woonzorgcomplex bestemd voor een 
productmarktcombinatie die een lage marktgroei kent. 

Een alternatiefmodel ter bepaling van de wijze waarop een PMC in de markt is 'gezet', is het in kaart 
brengen van de ontwikkelingsstrategie die een zorginstelling hanteert voor haar PMC. Een 
ontwikkelingssstrategie geeft aan op welke wijze een zorginstelling met haar PMC wil aansluiten bij de 
veranderingen in het veld (Hesen, 2006). Een ontwikkelingsstrategie vormt de 'tweede component' van 
strategische beleidsvorming (Krijnen, 1986). Een ontwikkelingsstrategie is gericht op het beschermen 
en uitbouwen van de positie van een zorginstelling. Hierbij kan grofweg gekozen worden voor een 
breedte- of dieptebenadering. Deze breedte- of dieptebenadering hangt samen met trends en 
ontwikkelingen in de woonzorgmarkt en de daarbij gewenste positionering van het woonzorgproduct 
in de markt (Jillings-Rohaan & Miltenburg, 2001). Zo kan een zorginstelling bijvoorbeeld kiezen om 
een voor haar onbekende niche-markt aan te boren: exclusieve woonzorgeenheden voor welgestelde 
senioren. Aangezien een zorginstelling in deze casus nog weinig ervaring met deze doelgroep heeft, zal 
haar risico wellicht groter zijn dan voor een zorginstelling die al geruime tijd extra inkomsten 
genereerduit de verhuur van deze exclusieve woonzorgproducten. Het Groeimodel van Ansoff (1965) 
sluit hierop aan. Ansoff onderscheidt vier ontwikkelingsrichtingen (tabel 5): 'marktpenetratie', 
'productontwikkeling', 'marktontwikkeling' en 'diversificatie' (Ansoff 1965, Daft, 2006 & Koster, 
2005). Toegepast op een zorginstelling met haar woonzorgproducten ontstaat het volgende beeld 

(Scholten & Verkaar, 1994): 
a. marktpenetratie: bestaand woonzorgproduct in een voor de zorginstelling bekende (deel)markt 

om het huidige marktaandeel te vergroten; 
b. productontwikkeling: een voor de zorginstelling nieuw woonzorgproduct aanbieden in een voor 

de zorginstelling bekende (deel)markt; 
c. marktontwikkeling: bestaand woonzorgproduct in een voor de zorginstelling nog onbekende 

(deel) markt positioneren of haar bestaande markt vergroten met het bestaande woonzorgproduct; 
d. diversificatie: een voor de zorginstelling nieuw woonzorgproduct aanbieden in een voor de 

zorginstelling nog onbekende (deel)markt. 

Bestaande markt 

Nieuwe markt 

Bestaande producten 

a. marktpenetratie 

c. marktontwikkeling 

Nieuwe producten 

b. productontwikkeling 

d. diversificatie 

Tabel 5: Ansoff
matrix (Daft, 2006) 

De ontwikkelingsstrategieën hebben op het eerste gezicht enige overlap met de generieke strategieën. 
Een ontwikkelingsstrategie past dan ook in meer of mindere mate bij een generieke strategie. Zo kan 
gesteld worden dat 'productontwikkeling' waarschijnlijk eerder plaats gaat vinden bij een zorginstelling 
die 'productleadership' nastreeft en zal 'marktontwikkeling' wellicht eerder plaats vinden bij een 
zorginstelling die 'customer intimacy' nastreeft (Koster, 2005). Gesteld kan worden dat indien een 
zorginstelling als ontwikkelingsstrategie 'marktpenetratie' heeft, deze op korte maar zeker op 
middellange termijn waarschijnlijk minder geconfronteerd zal worden met een bijstelling van haar 
woonzorgproduct dan bij een 'diversificatie' strategie. Immers, een zorginstellling kent bij 
'marktpenetratie' haar product en haar markt en kiest hiermee voor de 'veilige' weg naar het 
handhaven danwel bereiken van haar doelstelling(en) (Mandour, Bekkers & Waalewijn, 2005). Bij het 
voeren van een 'diversificatie'-strategie zal een zorginstelling waarschijnlijk eerder geconfronteerd 
worden met bijstelling van haar woonzorgproduct aangezien ze weinig 'ervaring' heeft met de 
(deel)markt en het woonzorgproduct dat ze in deze markt aanbiedt. Een kanttekening bij het gebruik 
van het model van Ansoff is, dat het tot dusver onbekend is in hoeverre de woonzorgmarkt gaat 
reageren op de gereguleerde marktwerking c.q. vraagsturing. Met andere woorden, het is onbekend in 
hoeverre zorginstellingen daadwerkelijk een 'diversificatie'-strategie (kunnen) gaan voeren. 
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3.4 Positionering 

De gevoerde PMC, de waardediscipline waarmee een zorginstelling cliëntwaarde tracht te 
bewerkstelligen en de ontwikkelingsstrategie waarmee zij haar product in de markt zet, worden allen 
negatief of positief beïnvloed door de concurrentiepositie van de betreffende zorginstelling. Het 
bepalen van de concurrentiepositie van een zorginstelling wordt ookwel aangeduid met positioneren. 
Bij het positioneren wordt aangegeven wat de positie is van de zorginstellingen ten opzichte van de 
concurrenten en de samenwerkingspartners. Hiervoor kan het concurrentie-krachtenmodel van Porter 
worden gebruikt (Porter, 1985; Mouton & Van Kooij, 2oo6; Hesen, 2oo6; Mandour, Bekkers & 
Waalewijn, 2005). Volgens Porter zijn in elke bedrijfstak, dus ook in de zorgsector, de 
concurrentieregels verenigd in vijf concurrentiekrachten, namelijk toetreding van nieuwe 
concurrenten, de bedreiging van substituten, de onderhandelingspositie van cliënten, de 
onderhandelingspositie van leveranciers en de rivaliteit tussen bestaande concurrenten (zie figuur 22). 

De som van de vijf concurrentiekrachten en de gevoerde organisatiestrategieën bepalen de 'strategie 
fit': de markt en de positionering moeten bij elkaar passen. Indien dit het geval is en blijft, zal een 
zorginstelling haar maatschappelijke taak kunnen continueren (Porter, 1985). 

I 
Nieuwe I 

toetreders 

Bedreiging van 
nieuwe toetreders 

Bedrijfstak-

I Onderhandelingspositie van concurrenten Onderhandelingspositie 

I 
leveranciers 

~ 
van kopers I 

Cliënten leveranciers I 
I Intensiteit van rivaliteit 

Bedreiging van 
substituten 

Figuur 22: concurrentiekrachtenm odel (Porter, 1985) 

I 
Substituten I 

Een belangrijk voordeel van het gebruik van het concurrentiekrachten model is dat het model bijdraagt 
aan een complete analyse van de omgeving waarin een zorginstelling haar taken uitoefent. Een nadeel 
van het model is dat het veronderstelt dat de economische structuur van de bedrijfstak de drijveer van 
concurrentie is. Ook zouden volgens critici de kerncompententies van een zorginstelling onderbelicht 
zijn in het model (Mandour, Bekkers & Waalewijn, 2005). Daarnaast is het onbekend in hoeverre 
volledige marktwerking in de zorg zal gaan plaatsvinden. Voorlopig ziet het er naar uit dat sprake zal 
zijn van gereguleerde marktwerking of vraagsturing. Beide termen hebben een andere inhoud, hier 
wordt later in dit rapport op teruggekomen. Indien geen sprake is van marktwerking, dan zal het 
vraagaanbod-mechanisme in mindere mate aanwezig zijn en zou gesteld kunnen worden dat het 
concurrentiekrachtenmodel minder toepasbaar is. Desalniettemin wordt het concurrentiekrachten
model als een relevant model gezien voor deze onderzoekscontext. Het waardedisciplinemodel en het 
ontwikkelingsstrategiemodel geven namelijk uiting aan de wijze waarop een zorginstelling 
cliëntwaarde bewerkstelligt en haar product in de markt zet. Deze benaderingen gaan uit van de cliënt. 
Daarnaast is het relevant om inzicht te verkrijgen in de krachten die een negatieve danwel positieve 
invloed uitoefenen op deze cliëntbenadering. Het concurrentiemodel geeft antwoord op de vraag in 
hoeverre een zorginstelling in staat is om cliëntwaarde te blijven kunnen vasthouden of dat deze 
waarde wellicht wordt weggeconcurreerd naar andere woonzorgaanbieders. De bedrijfstak-structuur 
bepaalt in deze namelijk wie de cliëntwaarde op lange termijn bemachtigt (Porter, 1985). Vanuit het 
cliëntperspectief mag dan wel een voldoende 'succespotentieel' aanwezig zijn. Echter, als de omgeving 
het voor een zorginstelling lastig maakt om deze cliëntbenadering te continueren, dan zal deze 
zorginstelling op termijn gedwongen worden om haar strategische koers aan te passen. Deze 
koerswijziging zal uitmonden in functieveranderingsbehoeften. 

HOOFDSTUK 3 / FUNCTIEVERANDERINGSBEHOEFTEN 

I 

33 



TOEKOMSTWAARDE ZORGVASTGOED IN TIJDEN VAN TRANSITIE 

Een interessant gegeven dat voortvloeit uit het concurrentiekrachtenmodel van Porter is dat het 
(maatschappelijk) succes van de bedrijfstak 'woonzorg' zo goed als geen functie is van het feit of het 
betreffende woonzorgproduct meer of minder hoogwaardig is of hoe het product wordt geleverd. De 
vijf krachten bepalen het succes van de bedrijfstak omdat deze krachten de prijzen, de kosten en de 
benodigde investeringen beïnvloeden. Zo beïnvloeden de onderhandelingsposities van cliënten en 
verzekeraars de prijzen die zorginstellingen kunnen bedingen. Ook de bedreiging van substituten zoals 
serviceflats ofluxe woonzorgarrangementen van profit partijen zijn een bedreiging voor de bedrijfstak. 
De bedreiging van deze toetreders legt ook een beperking op prijzen. Daarnaast kunnen de 
onderhandelingsposities van cliënten (verenigd in cliënten- c.q. patiëntenorganisaties) de kosten en 
investeringen beïnvloeden omdat deze 'verenigde' cliënten om kostbare service kunnen vragen. Zo 
hebben de zogenaamde Regionale overlegplatforms van patiënten- en consumentenorganisaties 
(RPCP's) zich de afgelopen twintig jaar sterk geïnstitutionaliseerd. Ze zijn medeverantwoordelijk voor 
het PG B, de ontwikkeling van de informatievoorziening en de wettelijke bescherming van cliënten 
(WRR, 2004). De macht van cliënten bepaalt de mate waarin voor de gevoerde PMC's cliëntwaarde 
blijft bestaan. Ook bestaat in de zorgsector een sterke onderhandelingspositie van verzekeraars. Deze 
partij bepaalt de kosten van de zogenaamde inputs. Tenslotte wordt de bedrijfstak 'zorg' ten aanzien 
van kosten en prijzen van binnenuit beïnvloed door de intensiteit van de rivaliteit tussen verschillende 
aanbieders van soortgelijke PMC's binnen een verzorgingsgebied (naar Porter, 1985). In paragraaf 3·7 
zal een uitgebreidere analyse plaatsvinden van de gevolgen van de concurrentiepositie van een 
zorginstelling voor de funtieveranderingsbehoeften. In bijlage 4 is een deelinstrument opgenomen 
waarmee een zorginstelling haar concurrentiepositie in beeld kan brengen. 

3.5 Scenarioanalyse korte termijn 

Met het in kaart brengen van de concurrentiepostie van een zorginstelling kan inzicht worden 
verkregen in mogelijke organisatiestrategiewijzigingen op termijn. Deze organisatiestrategie
wijzigingen resulteren vervolgens in functieveranderingsbehoeften waarop het CREM adequaat dient te 
reageren. Het in kaart brengen van de concurrentiepostie van een zorginstelling kan redelijk 
nauwkeurig gebeuren. Daarentegen is het in kaart brengen van toekomstige gebeurtenissen, die een 
negatieve of positieve invloed hebben op de generieke en ontwikkelingsstrategieën, een meer 
subjectieve aangelegenheid. Deze paragraaf zal mogelijke gebeurtenissen in kaart brengen die een 
grote impact hebben op de gevoerde organisatiestrategieën van een zorginstelling. Een ondersteunende 
methode om gebeurtenissen in kaart te brengen is de scenarioanalyse. Bij een scenarioanalyse kunnen 
twee type scenario's worden onderscheiden: explorerende scenario's beschrijven mogelijke 
ontwikkelingen, strategische scenario's beschrijven de alternatieve wegen die afgelegd kunnen worden 
tot een wenselijke geachte eindsituatie. In dit hoofdstuk is sprake van explorerende scenario's. 
Vervolgens kunnen de scenario's zoals deze zijn opgesteld in dit hoofdstuk, verder gecategoriseerd 
worden naar zogenaamde bestuurlijk-organisatorische scenario's. Deze scenario's omvatten het beheer 
en de organisatie van een bedrijfstak, in deze onderzoekscontext de woonzorgsector (Genugten e.a., 
1993). In de inleiding is aangegeven dat een voorspelling van de toekomstige vraag niet plaats zou 
vinden in dit onderzoek. Een scenarioanalyse doet geen toekomstvoorspelling omdat een 
scenarioanalyse geen antwoord geeft op de vraag wat de meest waarschijnlijke ontwikkeling is op het 
terrein van wonen en zorg. Een scenarioanalyse biedt de mogelijkheid om over de toekomst na te 
denken. Een scenario geeft houvast bij het bepalen van een strategie (VWS, 2007; O'Mara, 1999). In 
deze onderzoekscontext vormen scenario's een kader van waaruit bepaald kan worden in hoeverre 
gevoerde strategieën in de (nabije) toekomst mogelijk worden bijgesteld. Deze paragraaf richt zich 
voornamelijk op scenario's die betrekking hebben op de korte tot middellange termijn (<20 jaar). De 
volgende paragraaf richt zich op scenario's die betrekking hebben op de lange termijn (>20 jaar). 

3.5.1 Wonen in de AWBZ versus wonen uit de AWBZ 
In dit onderzoek is het niet relevant of de vergoeding voor intramurale huisvesting op termijn een 
integraal onderdeel gaat vormen van het persoonsgebonden budget (PGB) óf dat huisvesting via de 
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normatieve huisvestingcomponent (NHC) vergoed blijft worden aan een zorginstelling. Indien er 

vanuit wordt gegaan dat een cliënt met een indicatie voor verblijf de bijbehorende huisvestings
vergoeding daadwerkelijk aan huisvesting in een woonzorgcomplex besteed, dan zal een cliënt 
onafhankelijk van de twee varianten zelfbepalen waar hij of zij zich wil huisvesten. Het maakt dan niet 
uit of een cliënt 'zelf de huur betaalt waarvoor hij of zij een vergoeding ontvangt via het PG B óf dat 

deze geldstroom niet via deze cliënt maar via de zorginstelling in de vorm van een integrale bekosting 
(NHC) loopt. Een meer directe (van overheid naar zorginstelling) NBC-bekostiging of een meer 
indirecte (van overheid naar cliënt naar zorginstelling) PG B-bekostiging van huisvestingslasten zal dus 
weinig invloed hebben op de keuze van een cliënt om voor een bepaald woonzorgcomplex te kiezen. De 

overheid vergoedt huisvesting in beide gevallen, alleen gebeurt dit via verschillende wegen. 

Wat waarschijnlijk wél invloed kan gaan uitoefenen op de overweging van een cliënt om te kiezen voor 

een bepaald woonzorgcomplex, is een mogelijke verdwijning van bepaalde huisvestingsvergoedingen 
uit de AWBZ. Eerder is gesteld dat de Nederlandse Zorgautoriteit (2007) pleit voor een onderscheid in 
huisvestingsvergoedingen tussen langdurige en kortdurende zorg. Indien dit het geval zou zijn, dan zal 
een cliënt die langdurige zorg behoeft wellicht zelf de huur moeten gaan betalen. In deze situatie zou 
een cliënt wellicht andere wensen en eisen gaan stellen aan de huisvesting in het woonzorgcomplex. 
Dit kan gesteld worden aangezien de maximaal redelijke huurprijs op basis van de systematiek van het 

woonwaarderingsstelsel ver onder de kostprijsdekkende huurpijs ligt. Voor een verblijfseenheid 
'verzorging' kan volgens het woonwaarderingsstelsel maximaal €515,- per maand (prijspeil 2002) 
gevraagd worden. Dit bedrag bestaat uit de huurprijs van een kamer volgens de huidige richtlijnen van 
het CBZ met daarbij 15 m 2 'bedrijfsruimte' (ruimte voor recreatie, behandeling enz.). De maximaal 

redelijke huurprijs voor een verblijfseenheid 'verpleging' inclusief 20 m 2 'bedrijfsruimte' blijkt volgens 
het woonwaarderingsstelsel €430,- te zijn (KCWZ, 2005). Een onderzoek naar de budgettaire effecten 

van de NHC resulteerde in kostprijsdekkende NHC-hoogten van €7·554·- (prijspeil 2004) per 
verblijfseenheid in de categorie 'licht' (meestal verzorging) per jaar en €8.244,- per verblijfseenheid in 

de categorie 'zwaar' (meestal verpleging) per jaar (CBZ, 2oo6f). 

Indien bovenstaande bedragen worden omgerekend naar maandhuren, dan bedraagt de maandhuur 
voor een verblijfseenheid 'licht' €630,- en voor een verblijfseenheid 'zwaar' €687,-. Het verschil tussen 
maximaal redelijke huurprijs en kostprijsdekkende huurprijs is dus groot, zeker voor de 

verblijfscategorie 'zwaar'. Het is nog maar de vraag of een cliënt tezijnertijd bereid is om bovenstaande 
huurprijzen te betalen. Wellicht blijft een cliënt (langer) in zijn of haar reguliere woning wonen, al dan 

niet met de nodige fysieke aanpassingen. Daarnaast ontstaat een bijkomend risico uit het 'scheiden van 
wonen en zorg'. De angst bestaat dat door het 'scheiden van wonen en zorg' ook een scheiding van 
bewonersgroepen gaat plaatsvinden. Op termijn zullen dan wellicht woonzorg-voorzieningen ontstaan 

waar zwaar zorgbehoeftigen en cliënten met een geringe zorgbehoefte gescheiden leven. Met 'het 
scheiden van wonen en zorg' wordt diversificatie binnen een woonzorgvoorziening ontmoedigd en 
ontstaat een verdergaande ongewenste stigmatisering (Naafs, 1997). Dit betekent voor een individuele 
zorginstelling dat zij, afhankelijk van het concurrend woonzorgaanbod, te maken kan gaan krijgen met 
leegstand van het deel binnen haar voorziening dat afwijkt van de 'gemiddelde karakteristiek' van deze 
voorziening. 

3.5.2 Machtsverschuiving tussen overheid en verzekeraars 
De overheid is warm voorstander van een vergaande deregulering van de zorgsector (zie inleiding). 
Hierbij koppelt zij via wet- en regelgeving in de vorm van de WTZi de rol van de verzekeraar en de 
woonzorgaanbieder om efficiëntie te bereiken (Houben, 2001). De zorgverzekeraars zijn door de 

overheid benoemd om het AWBZ-geld te verdelen over de zorgaanbieders (VWS, 2005). Het is de 
bedoeling van de overheid om aan het eind van de transitiefase een gereguleerde competitie tussen 
verzekeraars en zorgaanbieders te hebben (Houben, 2001). Momenteel resulteert de deregulering van 
de overheid, zo zal dadelijk blijken, in een machtstoename van de verzekeraars. De overheid geeft de 
verzekeraars momenteel meer invloed met als doel de gezondheidszorg een 'vemieuwingsimpuls' te 

geven (RVZ, 1998). Deze machtstoename kan vergaande gevolgen hebben voor individuele 
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zorginstellingen en de woonzorgmarkt als geheel. Eerder is al aangegeven dat in het huidige stelsel 
geen sprake is van marktwerking maar van vraagsturing omdat op de zorginkoopmarkt (verzekeraars) 
vrijwel geen concurrentie heerst. Een zorgverzekeraar bepaalt volgens de huidige machtsverhoudingen 
waar welke zorg door wie afgenomen gaat worden. Zorgverzekeraars zijn hierbij geïnteresseerd in de 
kwaliteit van zorg maar kijken vooral naar nut en efficiëntie. Bij een gelijkblijvende machtsverhouding 
zullen de verzekeraars meer dan voorheen gaan letten op het financiële aspect (Scholten & Verkaar, 
1994). Het gevolg voor woonzorgaanbieders is dat zij in een deze situatie te maken kunnen krijgen met 
lagere vergoedingen voor hun productie. Een verschuiving van de macht van overheid naar verzekeraar 
resulteert nog in een bijkomend probleem. De verzekeraars mogen nu al zorgaanbieders uitkiezen. De 
verzekeraars tasten nog in het duister ten aanzien van geleverde kwaliteit van zorginstellingen 
aangezien er geen adequaat meetsysteem beschikbaar is om behaalde resultaten van zorgaanbieders te 
meten. Zonder de juiste informatie over behaalde resultaten zullen verzekeraars zich vooral druk 
maken over het kostenaspect. Hierdoor worden de goedkoopste en niet de beste woonzorgaanbieders 
gecontracteerd (Porter, 2007). Onderstaand voorbeeld verduidelijkt het bovenstaande: 

" ... Het zorgstelsel is zeker opener en transparanter geworden, vooral in de richting van de zorgaanbieders ... Het 

systeem is echter nog even gesloten als het gaat om de markt van de zorgverzekeraars. Een voorbeeld van het 

gesloten verzekeringssysteem is het proces van zorginkoop. Onlangs ontving Vitalis van het zorgkantoor de 

'definitieve gunning' (let op het woord 'gunning'!) voor de aanbesteding van de zorg voor het jaar 2007. Het 

zorgkantoor heeft ons voor het komend jaar ruim € 2,5 ton minder 'gegund', dan wij nodig hebben om onze 

cliënten, die reeds bij ons in zorg zijn, de zorg te bieden waarvoor zij geïndiceerd zijn ... Wat staat ons nu te 

doen? ..• Het volgend jaar lagere tarieven offreren om zodoende meer zorg toegewezen te krijgen? Cliënten 

afWijzen of toch maar de zorg bieden zonder dat wij die betaald krijgen? ... Een duivels dilemma: je cliënten 

tekort doen ofje medewerkers tekort doen! Wij kunnen evenmin het tekort aan zorg bij een ander zorgkantoor 

inkopen: waarom kan dat eigenlijk niet? Waarom zitten wij opgesloten in dit systeem waarbij vrije toetreding 

van zorgaanbieders weî, maar van zorgverzekeraars niet mogelijk is?" (Bergs, 2007). 

In de aanloop naar de huidige inrichting van de zorgmarkt heeft de Raad voor de Volksgezondheid 
(1998) drie modellen van zorgsturing opgesteld die voor dit onderzoek te gebruiken zijn als scenario's 
die allen een verschillende verhouding tussen overheid en verzekeraars uiteen zetten: 'zorgsturing door 
de overheid', 'zorgsturing door de verzekeraars' en 'zorgsturing door overheid en verzekeraars samen'. 
Bij een aanbodregulering door de overheid wordt financiële schaarste en aanbodschaarste gecreëerd en 
verdeeld. Bij zorgsturing door verzekeraars zal dynamiek en klantgerichtheid ontstaan. Echter, de 
omvang van het aanbod zal toenemen omdat verzekeraars willen inspelen op de woonzorgvraag die als 
gevolg van het huidige schaarse aanbod is ontstaan. Daarbij zullen de kosten stijgen omdat het aanbod 
stijgt en de kwaliteit van de zorg toeneemt. Bij zorgsturing door beide partijen, zoals nu gebruikelijk is, 
stelt de overheid het budget vast en bepaalt daarbij de capaciteit terwijl de verzekeraars de aanbieders 
selecteren en afspraken maken over omvang, spreiding en tarieven voor zorg (RVZ, 1998). Gezien de 
ontwikkelingen in de woonzorgmarkt is een scenario van 'zorgsturing door de overheid' minder 
waarschijnlijk. Bij de overige twee scenario's zal een groot verschil tussen aanbod en prijs ontstaan. In 
een situatie waar de verzekeraars meer macht hebben zal dus een groter, diverser en relatief duurder 
aanbod van woonzorgvoorzieningen ontstaan. 

3.6 Scenarioanalyse lange termijn 

Op de korte tot middellange termijn hebben scenario's als 'wonen uit de AWBZ' en 
'machtverschuiving tussen overheid en verzekeraars' nog een dusdanig realiteitsgehalte dat ze 
bruikbaar worden geacht voor dit onderzoek. Op de lange termijn zullen scenario's op een ander 
abstractieniveau opgesteld moeten worden. Op lange termijn spelen juist variabelen als 
'individualisering', 'mobilisering', 'technologsiche ontwikkelingen', 'heterogeniteit' en 'liberalisering' 
een rol bij de ontwikkeling van een samenleving (VWS, 2007). Deze variabelen hebben vervolgens een 
grote invloed op de karakteristieken van de toekomstige zorgmarkt. Deze paragraaf zal, zojuist 
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beschreven aspecten in acht nemende, een aantal scenario's kort omschrijven zoals deze zijn opgesteld 
door het Centraal Planbureau (2004), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (2oo6) en het 
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport (2007). Het Centraal Planbureau (2004) beschrijft 
vier lange termijn scenario's (tot 2040) voor de zorg: 'regional communities', 'strong Europe', 
'transatlantic market' en 'global economy'. In het scenario 'regional communities' is er weinig geld 
voor de zorg beschikbaar. In het scenario 'strong Europe' is sprake van een sterke volumegroei van de 
zorg. De overheid zorg voor solidariteit en er is een breed basispakket voor alle inwoners. In een 
'transatlantic market' is de zorgconsumptie per hoofd van de bevolking hoger dan in de andere twee 
scenario's. Senioren met een relatief groot vermogen besteden veel geld aan 'long term care', voor 
mensen met een minder groot vermogen is deze zorg niet bereikbaar. In een 'global economy' is de 
volumegroei van de zorg het hoogst van alle scenario's. In dit scenario groeit de particuliere 
consumptie harder dan de collectief gefinancierde zorgconsumptie. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (2oo6) heeft ook twee scenario's opgesteld: de 'competititive wereld' en de 
'zorgzame regio'. In een 'competitieve wereld' stijgt de welvaart maar worden de verschillen tussen 
hoge en lage inkomens groter. In dit scenario zorgen marktwerking en keuzevrijheid voor een ruim 
aanbod van hoogwaardige en innovatieve zorgproducten. Zorg is met name toegankelijk voor mensen 
die een hoog inkomen danwel een groot eigen vermogen hebben. In het scenario de 'zorgzame regio' is 
de economische groei gering. De solidariteit in de samenleving zorgt voor minder grote 
inkomensverschillen dan in het voorgaande scenario het geval is. Door een stagnerende economie is 
sprake van minder innovatie. Zorg is voor iedereen toegankelijk maar richt zich op basisvoorzieningen. 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (2007) gaat in haar scenario's uit van een 
publieke danwel private oriëntering van de maatschappij. Deze oriëntaties kunnen vervolgens in twee 
verschillende economische perspectieven worden geplaatst: een hoge en een lage economische groei. 
In het scenario 'collectieve voorspoed' ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid van de overheid. 
Iedereen kan gebruik maken van dezelfde hoogwaardige zorg die collectief gefinancierd wordt. In het 
scenario 'keuzerijk perspectief wordt de individuele verantwoordelijkheid vergroot. Het sociale 
verzekeringsstelsel wordt herzien en door een hoge economische groei worden collectieve 
arrangementen overgeheveld naar private regelingen. Bij 'samen delen' ligt het accent op de collectieve 
verantwoordelijkheid. Hervormingen van het collectieve zekerheidsstelsel zullen leiden tot meer 
collectieve arrangementen waarbij iedereeen toegang heeft tot dezelfde zorg. Het scenario 'selectieve 
groei' is met name gericht op individuele verantwoordelijkheid. De inkomens verschillen sterk en van 
mensen wordt verwacht dat ze zichzelf bijverzekeren voor zorg. Niet iedereen ontvangt dezelfde zorg. 
Marktwerking en concurrentie brengen lagere zorguitgaven met zich mee (VWS, 2007). Figuur 23 

geeft een overzicht. De opgestelde scenario's van het Ministerie van VWS, het CPB en het RIVM 
vertonen (vanzelfsprekend) de nodige overeenkomsten. Opvallend is dat het in alle scenario's draait om 
kosten en toegankelijkheid. Dit bevestigt het reeds gestelde vermoeden dat een vraagverschuiving van 
een cliënt er wel toe doet, maar dat juist verschuivingen tussen marktpartijen en de economische 
situatie gaan bepalen in hoeverre kosten stijgen, wie de kosten Economische groei volgens 

de Lissabondoelstelling 
betaalt en voor wie de zorg toegankelijk blijft. Voor dit 
onderzoek worden de scenario's van het Ministerie van VWS 
gebruikt. 

Figuur 23: scenario-matrix (yWS, 2007) 

3.7 Bepaling functieveranderingsbehoeften 

Publieke 
oriëntatie 

Samen 
Delen 

Selectieve 
Groei 

Lage economische groei 

In voorgaande paragrafen is ingegaan op de noodzakelijke segmentatie van het woonzorg
productenaanbod in PMC's. Per PMC kunnen de waardedisciplines 'operational excellence', 'customer 
intimacy' en 'product leadership' voorkomen als leidend principe van waaruit een zorginstelling 
cliëntwaarde tracht te bewerkstelligen. Ook is de wijze waarop een zorginstelling haar 
woonzorgproducten in de markt zet middels een ontwikkelingsstrategie relevant gebleken. De wijze 
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waarop een zorginstelling haar gevoerde strategieën kan blijven handhaven, zal enerzijds bepaald 
worden door de concurrentiepositie waarin een zorginstelling zich bevindt en zal anderzijds bepaald 
worden door de implicaties van mogelijke scenario's. In de inleiding van dit hoofdstuk is reeds gesteld 
dat een waardediscipline en een ontwikkelingsstrategie een gegeven vormen waarop het CREM haar 
vastgoedbeleid baseert. Vervolgens zal het CREM als business strategist pro-actief willen inspelen op 
wenselijke danwel noodzakelijke strategieveranderingen. Derhalve zal het CREM een beeld moeten 
hebben van de kans dat dergelijke veranderingen zich zullen voordoen en zal daarbij een inschatting 
moeten maken van de impact die deze veranderingen hebben op het aanwezige vastgoed. Indien voor 
een bepaalde PMC de gevoerde waardediscipline, de gevoerde ontwikkelingsstrategie, een concurrentie
analyse en het meest waarschijnlijk geachtte scenario bepaald zijn, kan het CREM een integratie
analyse uitvoeren naar mogelijke functieveranderingsbehoeften. 

Figuur 24 geeft een overzicht van PMC's, waardedisciplines, ontwikkelingsstrategieën, concurrentie
posities en scenario's. Een horizontale laag stelt hier een 'niveau' voor waarop zich een drie- of viertal 
'varianten' bevinden. Navolgende subparagrafen zullen de functieveranderingsbehoeften per niveau 
bepalen. Hierbij is het een suggestieve aangelegenheid om per variant de mogelijke 
functieveranderingsbehoeften in kaart te brengen laat staan theoretisch te onderbouwen. De 
situationele context van een individuele zorginstelling bepaald deze functieveranderingsbehoefte. Wél 
kunnen de varianten van disciplines onderling worden beoordeeld. Zo kan bijvoorbeeld gesteld worden 
dat bij de waardediscipline 'operational excellence' de functieveranderingsbehoefte waarschijnlijk 
kleiner danwel anders is dan bij 'customer intimacy'. Functieverandering brengt namelijk kosten met 
zich mee en juist op dit punt tracht een zorginstelling cliëntwaarde te bereiken (zie later). Ook voor de 
overige niveaus geldt het uitgangspunt dat een onderlinge vergelijking tussen de varianten plaatsvindt. 
Als deze functieveranderingsbehoeften bepaald zijn, kan het CREM een integratie-analyse uitvoeren 
(volgende paragraaf). Het vertikaal verband tussen de varianten bepaalt vervolgens de 'cumulatieve' 
functieveranderingsbehoefte. Hierbij dient wel in ogenschouw genomen te worden dat bepaalde 
combinaties van varianten op de verschillende niveaus elkaar ten aanzien van de functieveranderings
behoeften versterken of verslappen. Volgens figuur 24 kunnen per PMC theoretisch 576 verschillende 
combinaties van strategieën, concurrentieposities en scenario's gelden. Echter, zoals eerder is gesteld 
zijn bepaalde combinaties meer voor de hand liggend dan andere. Zo zal bij de waardediscipline 
'operational excellence' eerder gekozen zijn voor de ontwikkelingsstrategie 'marktpenetratie'. Dit 
betekent dat het aantal praktijkrelevante combinaties waarschijnlijk beperkt is. 

Niveau Varianten per niveau 

Productmarktcombinaties [ tare.foigelf~t~'vj t·fu~~~~!~frif:i] ~"'"h'~tn-,tg_h_ca~r-e.,.....] 

Waardedisciplines [· ö~;r~~R~l.~~ç;Êiènc~S;~ {i ·~~~o~~~~flriÜinàc; j t·~~~ductteade.rship·] 

Ontwikkelingsstrategieën r":Mar~rlt\vikR~liit~ ·.) [ Pr~dUCt()n~~*eli~g ' Di~~r~ifi~~tÏ~:::: 

Concurrentieposities ~ fi:~~~~~!:.) ~ 

scenario's korte termijn ·.~.r!SX:i~} · .~);~~~~W~!t~i:hl 
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Figuur 24: PMC's, waardedisciplines, ontwikkelingsstrategieën, concurrentieposities en scenario's 

Om tot de 'cumulatieve' functieveranderingsbehoefte bij een gevoerde PMC te komen, zullen allereerst 
de functieveranderingsbehoeften worden uiteengezet die onafhankelijk zijn van een PMC. Vervolgens 
worden per hoofdfunctie binnen een PMC de functieveranderingsbehoeften beschreven. Deze 
hoofdfuncties zijn reeds beschreven in hoofdstuk 2: de 'woonfunctie', de 'activiteitenfunctie' en de 
'kantoorfunctie'. Deze hoofdfuncties komen in meer of mindere mate voor in de PMC's en kunnen 
zowel in kwalitatieve zin (andere invulling) als in kwantitatieve zin (andere omvang) veranderen. 
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3. 7.1 Functieveranderingsbehoeften bij de waardedisciplines 
Het ligt voor de hand dat juist grote zorginstellingen de discipline 'operational excellence' kunnen 
voeren aangezien meestal alleen met schaalvergroting een laag kostenniveau wordt bereikt 
(Gelderman, 2004). Bij het voeren van de waardediscipline 'operational excellence' zijn alleen die 
functies aanwezig die noodzakelijk zijn. Onrendabele voorzieningen komen niet voor bij deze 
waardediscipline (CBZ, zoo6e). Operational excellence kan ookwel vergeleken worden met het 
'focused factory' concept dat refereert aan een operationeel proces dat optimaal afgestemd is op een 
homogene groep producten. Dit concept wordt steeds meer toegepast in de zorgsector om de efficiëntie 
te verhogen (Vissers & Beech 2005). Functieveranderingsbehoeften zullen hier, in vergelijking met de 
overige disciplines, minder vaak voorkomen vanwege de aanwezigheid van standaard uitgevoerde 
functies die minder gevoelig zijn voor de 'modegrillen' van de woonzorgmarkt Dit betekent overigens 
niet dat functieverandering niet zal optreden bij 'operational excellence'. Volgens het waardediscipline 
model dienen de overige disciplines aan een bepaalde drempelwaarde te voldoen. Mocht bijvoorbeeld 
de kwaliteit van huisvesting onder de maat zijn, dan zal een zorginstelling alsnog aan cliëntwaarde 
verliezen, ook al voert zij de laagste productprijs. Het woonzorgproduct dat aan cliënten wordt 
aangeboden bij 'operational excellence' is een voor meerdere doelgroepen acceptabel product. Het 
gevolg hiervan is dat andere zorginstellingen de mogelijkheid krijgen om in het betreffende segment 
meer toegesneden producten aan te bieden. Dit risico kan mogelijk versterkt worden doordat een 
zorginstelling omwille van kostenbesparingen over het algemeen te laat inspeelt op het invoeren van 
nieuwe woonzorgproducten. Een ander risico is dat, in tegenstelling tot de overige waardedisciplines, 
producten volgens het 'operational excellence' principe relatief eenvoudig te imiteren zijn (Douma e.a., 
2007). Aangezien 'operational excellence' standaard- functies kent, zullen functieveranderingen vooral 
van kwantitatieve aard zijn. 

Bij de waardediscipline 'customer intimacy' is veel aandacht voor de 'healing environment' en 
maatwerk. In tegenstelling tot de waardediscipline 'operational excellence' zijn zoveel mogelijk functies 
aanwezig zodat cliëntwaarde wordt bereikt. De voorzieningen zijn afgestemd op het zorgproces en de 
wensen van de doelgroep (CBZ, 2oo6e). Om deze 'customer intimacy' te kunnen waarbórgen, zal een 
zorginstelling bij een veranderende cliëntbehoefte danwel cliëntvraag direct willen inspelen op deze 
behoefte of vraag. Dit betekent dat de functies vaker maar wellicht op minder grote schaal worden 
veranderd dan bij 'operational excellence'. Immers, bij 'operational excellence' zal vanuit 
kostenbesparend oogpunt pas functieverandering plaatsvinden indien dit grootschalig kan. Echter, een 
PMC die de discipline 'customer intimacy' omhelst, zal vanwege een goede naam c.q. reputatie, die het 
resultaat is van deze discipline, weer minder goed te imiteren zijn waardoor zij minder gevoelig is voor 
concurrentie. Op basis hiervan ontstaat weer een minder grote functieveranderingsbehoefte (Douma 
e.a., 2007). 

Bij 'product leadership' zullen waarschijnlijk nog meer functieveranderingsbehoeften bestaan dan bij 
de vorige twee waardedisciplines. Immers, deze laatste discipline streeft het aanbieden van innovatieve 
woonzorgproducten na die voorop lopen in de woonzorgmarkt. Een zorginstelling zal ongeacht de 
kosten alles in werk stellen om maar het meest innovatieve product te hebben. Een cliënt betaalt graag 
extra voor dit product. Aangezien een cliënt vooral voor deze discipline kiest omwille van het 
innovatieve karakter, zal de woonfunctie hier minder functieveranderingsgevoelig zijn. Juist de 
kantoorfuncties (onderzoek- en behandelruimten) zijn functieveranderingsgevoelig. Ook zal een 
woonzorgproduct dat 'product leadership' voert eerder een wijkfunctie hebben vanwege haar 
specialistisch innovatief karakter. Hierdoor zal de woonfunctie waarschijnlijk minder prominent 
aanwezig zijn dan bij de andere disciplines. Omwille van een gewenste transformatiesnelheid van het 
ene minder innovatieve product naar het andere meer innovatieve product, zal eerder sprake zijn van 
een kleinere voorziening. De functieveranderingsbehoeften zullen zich met name op kwalitatief gebied 
afspelen omdat niet de omvang maar vooral de invulling van functies aan veranderingsbehoeften 
onderhevig zal zijn. Dit argument wordt bijgestaan doordat bij 'product leadership', net zoals bij 
'operational excellence', sprake is van woonzorgproducten die relatief makkelijk te imiteren zijn en dus 
functieveranderingsgevoelig zijn. Op het moment dat een concurrent eenzelfde product aanbiedt, zal 

HOOFDSTUK 3 / FUNCTIEVERANDERINGSBEHOEFTEN 39 



TOEKOMSTWAARDE ZORGVASTGOED IN TIJDEN VAN TRANSITIE 

een 'productleader' zich geneigd voelen een meer innovatief product neer te zetten. Dit doet een beroep 
op de kwalitatieve functieverandering. De kwalitatieve functieverandering wordt bij productleadership 
nog eens versterkt doordat deze waardediscipline de meest 'technische component' in zich heeft 
aangezien zij een innovatief medisch-technologisch product aanbiedt. Aangezien dergelijke producten 
door cliënten lastig op waarde zijn te schatten, letten cliënten vooral op de wijze waarop de kwaliteit van 
dit technisch aspect wordt geleverd en de omgeving waarin dit gebeurt (Hutton & Richardson, 1995). 
Het vastgoed als marketinginstrument speelt hierbij een belangrijke rol en zal dus een actuele 
uitstraling moeten behouden (Roulac, 2001). Dit resulteert in kwalitatieve functieveranderings
behoeften. Voor zowel 'product leadership' als 'customer intimacy' zal gelden dat, in tegenstelling tot 
'operational excellence', minder snel gekozen zal worden voor tijdelijke verhuur van ruimten. Immers, 
tijdelijke inkomsten door verhuur wegen niet op tegen de mogelijkheid om deze ruimte(n) te 
reserveren voor een specifieke cliëntvraag of een nieuw innovatief woonzorgproduct. Tabel 6 maakt 
een vergelijking tussen de drie waardedisdplines. 

Voorziening* 

Grootte instelling 

Diversiteit hoofdfuncties . 

Tijdelijke herbestemming 

Frequentie functieverandering 

Functieverandering** 

Kwantitatieve functieverandering 

Kwalitatieve functieverandering 

* ••• =groot •• =normaal • a klein 

Operational excellence 

••• 
• 

••• 
• 

••• 
• 

Customer lntimacy Product leadership 

•• • 
••• •• 
• • 
•• ••• 

•• • 
•• ••• 

** ••• =zeer functieveranderingsgevoelig •• = functieveranderingsgevoelig • =vrijwel niet functieveranderingsgevoelig 

Tabel 6: overzicht kenmerken en functieveranderingsbehoeften per waardediscipline 

3.7.2 Functieveranderingsbehoeften bij de ontwikkelingsstrategieën 
Ook voor de ontwikkelingsstrategieën geldt dat uit een vergelijking van de eigenschappen van de 
varianten een verschil in functieveranderingsbehoeften kan worden herleid. Reeds is gesteld dat een 
diversificatiestrategie waarschijnlijk de grootste functieveranderingsbehoefte met zich mee zal 
brengen. Dit heeft als belangrijkste reden dat een zorginstelling een voor haar onbekend 
woonzorgproduct op een voor haar onbekende (deel)markt aanbiedt. Dit maakt een mogelijke 
bijstelling van functies groter. Bij marktpenetratie is juist sprake van een bekend product in een 
bekende markt. Een zorginstelling die deze ontwikkelingsstrategie voert, zal het woonzorgproduct 
inmiddels volledig hebben afgestemd op de werkelijke behoefte van een cliënt. Op de lange termijn 
ontstaan echter de nodige gevolgen voor het voeren van een bepaalde ontwikkelingsstrategie. Het is 
aannemelijk dat bij marktpenetratie de markt op lange termijn 'verzadigd' raakt en dat een blijvend 
concurrerend voordeel uitblijft. Marktpenetratie is namelijk de minst risicovolle expansiestrategie en is 
daarom het meest concurrentiegevoelig (Gelderman, 2004). Groei door penetratie gaat altijd ten koste 
van concurrenten. Vaak mondt dit op termijn uit in prijsverlagingen of fusies. Indien op termijn een 
verdere prijsverlaging onmogelijk is en er bijvoorbeeld geen fusiekandidaten beschikbaar zijn, wordt 
het lastig een penetratie-strategie te blijven handhaven (Mandour, Bekkers & Waalewijn, 2005). Een 
zorginstelling in kwestie zal het op termijn dus steeds lastiger krijger om te 'overleven' en zal zich 
wellicht gedwongen zien haar product te transformeren naar de dan geldende marktbehoefte. Dit 
resulteert vanzelfsprekend in een functieveranderingsbehoefte. Een zorginstelling mag bij een 
diversificatiestrategie in eerste instantie dan wel minder affiniteit met haar markt en product hebben, 
maar mocht het product succesvol blijken, dan zal het concurrerend voordeel geruime tijd aanhouden. 
Het kan dus zo zijn dat een diversificatiestrategie op termijn juist weer minder functieveranderings
behoeften met zich meebrengt. 
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De functieveranderingsbehoeften bij de diverse ontwikkelingsstrategieën zijn lastiger in kaart te 
brengen dan bij de waardedisciplines. Vooralsnog worden de functieveranderingsbehoeften bij de 
ontwikkelingsstrategieën in twee termijnen ingedeeld. Hierbij is nog een complicerende factor 
aanwezig. Het is namelijk nog onbekend in hoeverre machtsverhoudingen in de zorgmarkt gaan 
veranderen. Juist deze verhoudingen hebben een sterke invloed op het vraagaanbodmechanisme en 
daarmee op de mogelijkheden tot het voeren van een bepaalde ontwikkelingsstrategie. Derhalve 
kunnen slechts zeer globale schattingen worden gedaan naar mogelijke functieveranderingsbehoeften 
bij een bepaalde ontwikkelingsstrategie (zie tabel 7). 

Marktpenetratie Marktontwikkeling Productontwikkeling Diversificatie 

Korte termijn • •• •• • •• 
Lange termijn ••• •• •• • 

Tabel 7: overzicht functieveranderingsbehoeften per ontwikkelingsstrategie (legenda zie tabel6) 

3.7.3 Functieveranderingsbehoeften bij een concurrentiepositie 

De concurrentiepositie van een zorginstelling heeft in deze onderzoekscontext een sterke invloed op 
het al dan niet blijven handhaven van strategieën die zijn afgeleid van een waardediscipline en een 
ontwikkelingsrichting. Het concurrentiekrachtenmodel van Porter (1985) fungeert in dit onderzoek als 
'hulpmiddel' om te bepalen in hoeverre een gevoerde strategische koers op termijn wordt bijgesteld 
danwel wordt gewijzigd. Hiervoor is het concurrentiekrachtenmodel van Porter toegepast op een 
fictieve zorginstelling. Indien een zorginstelling gebruik wil maken van dit model, kan zij onderstaande 
uitwerking als 'blauwdruk' gebruiken. In onderstaande uitwerking wordt verondersteld dat een 
zorginstelling te maken heeft met drie vormen van concurrentie, namelijk een interne concurrentie die 
bestaat uit concurrentie tussen bestaande zorginstellingen in haar bedrijfstak, een potentiële 
concurrentie die bestaat uit een dreiging van mogelijke toetreders en van substituutproducten en tot 
slot een externe concurrentie die bestaat uit een onderhandelingskracht van afnemers en leveranciers 

(Porter, 1985; Douma, 2007). 

Interne concurrentiepositie 
Bij het vaststellen van de interne concurrentiepositie spelen de volgende aspecten een rol: de 
concentratiegraad, de mate van productdifferentiatie, de groei van de vraag, de conjunctuur
gevoeligheid en kostenstructuur, de omvang van investeringen, de mate van overcapaciteit, de 
uittredingsdrempels, de mate van samenwerkingsbereidheid en de onzekerheid (Porter, 1985; Douma, 
2007). Hoe kleiner het aantal ondernemingen binnen een bedrijfstak des te hoger de concentratiegraad 
is. In bedrijfstakken met een hoge concentratiegraad is de concurrentie vaak minder fel. Door het 
kleine aantal organisaties zal een eventuele concurrentiële actie door een andere organisatie snel 
worden opgemerkt Een organisatie zal in dat geval meer rekening houden met de reacties van hun 
concurrenten (Douma, 2007). Dit betekent voor een zorginstelling dat ze bijvoorbeeld in een oligopolie 
minder te maken heeft met een felle concurrentiestrijd. Dit zal resulteren in kleinere 
functieveranderingsbehoeften dan in een verzorgingsmarkt met veel woonzorgaanbieders. Ook de 
mate van productdifferentiatie speelt een rol bij het al dan niet ontstaan van 
functieveranderingsbehoeften. Met de mate van productdifferentiatie wordt bedoeld de mate waarin er 
in de ogen van cliënten verschillen bestaan tussen de woonzorgproducten van verschillende 
zorginstellingen. Indien deze verschillen klein zijn, is de kans op prijsconcurrentie groter dan in een 
situatie waar de verschillen tussen de woonzorgproducten groot zijn. Bij een hoge mate van 
differentiatie tussen woonzorgproducten zullen op termijn dus waarschijnlijk minder snel 
functieveranderingsbehoeften ontstaan. Immers, het onderscheidend karakter van het 
woonzorgproduct is in dat geval reeds aanwezig en zal, in ieder geval op korte termijn, geen 
functieverandering behoeven. 

Naast een concentratiegraad en de mate van productdifferentiatie speelt een al dan niet groeiende vraag 
een belangrijke rol in de mate waarin de concurrentie fel is. Indien een woonzorgmarkt niet groeit en 
een zorginstelling haar marktaandeel probeert uit te breiden, dan zal dit ten koste gaan van het 
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marktaandeel van een andere zorginstelling. Als de markt groeit dan kan het marktaandeel van een 
zorginstelling toch groeien zonder dat andere zorginstellingen hier direct mee geconfronteerd worden. 
Een bijkomend effect van een groeiende woonzorgmarkt is dat zorginstellingen het voordeel van 
schaarste aan hun zijde hebben. Ten aanzien van de functieveranderingsbehoefte kan dus gesteld 
worden dat een zorginstelling die zich in een groeiende markt bevindt en haar marktaandeel wenst uit 
te breiden, minder snel geconfronteerd wordt met tegenreacties van concurrenten. In een groeimarkt 
zullen functieveranderingsbehoeften, naar gelang sprake blijft van groei, minder aanwezig zijn. 
Uiteraard kan hierbij de opmerking worden gemaakt dat het verkrijgen van een groter marktaandeel 
een uitbreiding van de bestaande capaciteit impliceert. Hiermee neemt de behoefte aan een 
kwantitatieve functieverandering toe, echter niet vanuit het oogpunt van de concurrentiepositie maar 
vanuit het oogpunt van de cliëntwaarde (naar Porter, 1985; Douma, 2007). 

De felheid van de interne concurrentie wordt naast eerder beschreven aspecten ook bepaald door de 
conjunctuurgevoeligheid van de woonzorgsector. Deze conjuctuurgevoeligheid openbaart zich vooral 
indien een groot deel van de kosten van een zorginstelling bestaat uit vaste kosten. In geval van een 
overcapaciteit wordt het bovenstaande nog eens versterkt. Dit kan voor een individuele zorginstelling 
tot gevolg hebben dat functieveranderingsbehoeften zich op termijn openbaren. Het kan namelijk zo 
zijn dat een zorginstelling (tijdelijk) wenst te bezuinigen op uitgaven ten aanzien van bijvoorbeeld 
onderhoud van het vastgoed. Deze bezuiniging kan op termijn leiden tot een cliëntwaardedaling 
waardoor de betreffende zorginstelling alsnog een mogelijke grootschalige kwalitatieve enfof 
kwantitatieve functieverandering (renovatie) zal moeten doen. Een situatie die aansluit bij het 
bovenstaande is dat op het moment dat de vraag naar woonzorgproducten zou afnemen, het evenwicht 
tussen de vraag naar en het aanbod van woonzorgproducten alleen kan worden hersteld indien één of 
meer zorginstellingen besluiten om hun productiecapaciteit te verminderen. Indien dit niet gebeurt, 
bijvoorbeeld omwille van de hoge kosten die gemoeid zouden zijn bij het verlies nemen van een 
resterende boekwaarde, dan is sprake van een hoge uittredingsdrempel. Deze hoge uittredingsdrempel 
resulteert in een situatie waarbij de concurrentie elkaar kan 'uitspelen' door prijzen te verlagen. De 
functieveranderingsbehoeften vanuit een zorginstelling kunnen dan divers zijn. Zo kan een 
zorginstelling kiezen voor het afstoten van onrendabele PMC's (naar Porter, 1985; Douma, 2007). 

De felheid van de interne concurrentie wordt ook bepaald door het samenwerkingsgedrag van 
zorginstellingen in de woonzorgsector. Indien bij een concurrent sprake is van veel samenwerking kan 
hieruit in het meest extreme geval een machtspositie ontstaan waardoor een individuele zorginstelling 
gedwongen wordt om van strategie danwel van PMC te veranderen. Bij grote en sterke 
samenwerkingsverbanden van concurrenten zullen functieveranderingsbehoeften voor een individuele 
instelling zich dus eerder openbaren. Naast samenwerkingsverbanden van concurrenten speelt de mate 
van transparantie van gestelde doelen en gevoerde strategieën door concurrenten ook een belangrijke 
rol in de mate van interne rivaliteit. Transparatie zorgt in deze voor minder felle concurrentie. Dit 
betekent dat voor een individuele zorginstelling functieveranderingsbehoeften eerder aanwezig zullen 
zijn in een transparante situatie (naar Porter, 1985; Douma, 2007). 

Potentiële concurrentie 
Ten aanzien van de potentiële concurrentie speelt de dreiging van potentiële toetreders en de dreiging 
van substituutproducten een prominente rol. De dreiging van potentiële toetreders hangt direct samen 
met een af- of aanwezigheid van toetredingsdrempels. Indien toetredingsdrempels afWezig zouden zijn 
dan zou de productiecapaciteit toenemen aangezien nieuwe toetreders geen belemmering 
ondervinden. Het gevolg van te lage toetredingsdrempels is dat prijzen dalen. De belangrijkste 
toetredingsdrempels voor zorginstellingen zijn de schaalgrootten, de benodigde omvang van de 
vermogensbehoefte, de aanwezige ervaring c.q. expertise en een benodigde toelating (zie later deze 
alinea) van overheidswege indien een zorginstelling een huisvestingsvergoeding vanuit de AWBZ wil 

ontvangen (VWS, 2007b). In geval van marktwerking in de zorg bepalen, naast de hoogte van de 
toetredingsdrempels, substituutproducten de maximale prijs die een cliënt wil betalen voor haar 
woonzorgproduct. Indien er geen substituutproducten beschikbaar zijn óf een omschakeling naar 
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substituutproducten brengt dusdanig hoge kosten met zich mee, dan zijn cliënten bereid een hoge 
prijs te betalen voor het woonzorgproduct dat hen wordt aangeboden (naar Porter, 1985; Douma, 

2007)· 

Momenteel vindt een mogelijke dreiging van substituutproducten plaats in de vorm van serviceflats en 
exclusieve woonzorgarrangementen voor senioren. Mede dankzij de ontwikkelingen op de 
woningmarkt worden de serviceflats gedwongen om een strategische herpositionering te doen van het 
hoger woningmarktsegment naar het middensegment met een optie tot zorg (Elsevier, 2006). Hiermee 
gaan serviceflats zich begeven op het terrein van het woonzorgcomplex, althans niet de zware 
intramurale zorg. Het voordeel dat serviceflats hebben, is dat ze overwegend een gunstige ligging 
hebben dichtbij winkelcentra en andere voorzieningen of juist gesitueerd zijn in een aantrekkelijk 
randstedelijk gebied. Ook hebben de exploitanten van serviceflats een gunstige financiële positie en 
hebben ze jarenlange ervaring met het verzorgen van woonplezier en dienstverlening. Naast 
serviceflats zullen ook commerciële partijen steeds grotere concurrenten gaan worden omdat zij 
woonzorgcomplexen bouwen voor met name senioren in het duurdere productmarktsegment 
(lmmerzeel & Leeuw, 2005). Niet alleen in de langdurige woonzorg wordt steeds meer geïnvesteerd, 
ook de kortdurige woonzorg beleeft een opkomst. Zo is momenteel sprake van een sterke opkomst van 
zorghotels. Zorghotels bieden aan cliënten de gevraagde privacy en comfort mét een 24-uurs 
zorggarantie. De zorg wordt door een servicegerichte organisatie geleverd die daarbij een comfortabele 
accommodatie met verschillende faciliteiten biedt. Het zorghotel vervult met name een brugfunctie 
tussen ziekenhuis en 'thuis'. Met een steeds lastigere bekostiging van ziekenhuisvoorzieningen en 
stijgende wachtlijsten die veroorzaakt worden door een matige doorstroom van patiënten, biedt het 
zorghotel een aantrekkelijk alternatief voor zowel cliënt als ziekenhuis (Bolscher, 2006). 

Ook de opkomst van de thuiszorg (VWS, 2007b) is een ontwikkeling die een concurrentiekracht 
uitoefent op een zorginstelling. De thuiszorg verbreedt momenteel haar takenpakket en door de 
extramuralisering vergroten de thuiszorgorganisaties hun markt, zowel in kwalitatief als kwantitatief 
opzicht. Vanzelfsprekend is deze kracht minder aanwezig op het moment dat een zorginstelling ook 
thuiszorgdiensten aanbiedt. Ook de dreiging van potentiële toetreders die toegelaten kunnen worden 
tot de AWBZ wordt met de komst van de WTZi groter. De aanbodregulering door de overheid is met de 
komst van de WTZi opgeheven waardoor concurrentwoonzorgaanbieders eenzelfde PMC kunnen gaan 
aanbieden. Om toegelaten te worden tot de financiering vanuit AWBZ-middelen, zal een nieuwe partij 
wel dienen te voldoen aan bepaalde voorwaarden (transparantie-eisen en beleidsregels) (VWS, 2007c). 
In tegenstelling tot voorheen is de toetredingsdrempel verlaagd en zal een zorginstelling waarschijnlijk 
eerder geconfronteerd worden met nieuwe toetreders. Met de opkomst van sustituutproducten en het 
verlagen van de toetredingsdrempels ontstaan op termijn functieveranderingsbehoeften. Het zou 
suggestief zijn deze veranderingsbehoeften te benoemen. 

Externe concurrentiepositie 
Ten aanzien van het vaststellen van de externe concurrentiepositie speelt de onderhandelingskracht van 
cliënten en leveranciers een prominente rol. Een leverancier heeft een sterke onderhandelingskracht op 
het moment dat hetgeen wordt aangeboden aan een zorginstelling erg belangrijk is (Porter, 1985; 
Douma, 2007). Het is discutabel of een verzekeraar beschouwd moet worden als afnemer of als 
leverancier (Hesen, 2006). Enerzijds levert een verzekeraar financiële middelen aan een zorginstelling, 
anders levert een verzekeraar deze middelen alleen als er daadwerkelijk productie wordt gedraaid door 
een zorginstelling. Met andere woorden, een zorginstelling ontvangt deze financiële middelen alleen 
indien een cliënt een woonzorgproduct afneemt. In dit onderzoek wordt een verzekeraar, net als een 
cliënt, gezien als afnemer temeer daar een verzekeraar in het huidige systeem als zorginkoper bepaalt 
waar welke zorg wordt geleverd en dus ook wordt afgenomen. De cliënt oefent, zoals in de inleiding 
reeds is toegelicht, een steeds grotere invloed uit op de kwaliteit van het woonzorgproduct. Zo hebben 
cliënten zich verenigd in allerlei consumentenorganisaties en pogen zij de geboden kwaliteit van 
zorgaanbieders transparant te maken (zie bijvoorbeeld kiesbeter.nl). Daarnaast wordt de invloed van de 
cliënt op de concurrentiepositie van een zorginstelling versterkt aangezien een cliënt middels een 
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persoonsgebonden budget (PGB) zelf kan bepalen waar hij of zij de zorg haalt (Hesen, 2oo6). 
Langdurig verblijf is overigens (nog) niet opgenomen in het PG B. De macht van cliënten zal 
waarschijnlijk tevens toenemen op het moment dat de verblijfscomponent uit de AWBZ verdwijnt (zie 
eerder). Ondanks een mogelijke vergroting van de externe concurrentie blijft een woonzorgproduct 
voor veel zorgbehoevenden hoe dan ook een 'noodzakelijk' product. Tabel 8 geeft een overzicht van 
functieveranderingsbehoeften zoals deze zich, op basis van een concurrentiekrachtenanalyse, kunnen 
openbaren. 

Interne concurrentie 

Hoge concentratiegraad - lage concentratiegraad • ••• 
Hoge productdifferentiatie -lage productdifferentiatie • ••• 
Groeiende vraag ·dalende vraag • ••• 
Hoge conjunctuurgevoeligheid-lage conjunctuurgevoeligheid ••• • 
Hoge uittredingsdrempel- lage uittredingsdrempel ••• • 
Sterk samenwerkingsgedrag -zwak samenwerkingsgedrag ••• • 
lage transparantie- hoge transparantie ••• • 
Potentil!le concurrentie 

Grote dreiging substituutproducten -lage dreiging substituutproducten ••• • 
Veel potentiële toetreders-weinig potentiële toetreders ••• • 
Externe concurrentie 

Sterke onderhandelingskracht clil!nten -zwakke onderhandelingskracht cliënten ••• • 
Sterke onderhandelingskracht leveranciers- zwakke onderhandelingskracht leveranciers ••• • 

labelS: overzicht functieveranderingsbehoeften bij concurrentieposities (legenda zie tabel 6) 

3.7.4 Functieveranderingsbehoefte bij de scenario's 
Op het niveau van de scenario's kunnen de functieveranderingsbehoeften op eenzelfde wijze als in de 
voorgaande subparagraaf worden herleid. Op korte termijn zijn twee scenario's met elk twee varianten 
te onderscheiden. Indien de machtsverschuiving van overheid naar verzekeraar gerealiseerd wordt, kan 
gesteld worden dat in deze situatie een groter aanbod van woonzorgvoorzieningen zal ontstaan. Met 
een groter totaalaanbod van producten binnen een PMC zullen cliënten een gevarieerder pakket 
(verschillende prijskwaliteitverhoudingen) aan woonzorgproducten kunnen afnemen bij verschillende 
verzekeraars. Een grotere variëteit aan producten zal de functieveranderingsbehoefte van een 
individuele zorginstelling waarschijnlijk doen vergroten. Immers, een zorginstelling wordt indirect 
gedwongen om zich te specialiseren in het leveren van een woonzorgproduct met óf de beste kwaliteit 
voor een relatief hoge prijs óf een basiskwaliteit voor een relatief lage prijs. In het geval van de beste 
kwaliteit zal met name sprake zijn van kwalitatieve functieveranderingsbehoeften. In het geval van een 
basiskwaliteit zal vooral sprake zijn van een kwantitatieve functieveranderingsbehoeften. Immers, het 
kunnen continueren van een care-business met een lage prijsvoering zal waarschijnlijker zijn bij een 
grote schaalomvang (zie eerder). Indien huisvesting uit de AWBZ gaat en een cliënt betaalt zelf zijn of 
haar huur, dan zal een cliënt een keuze voor een bepaald woonzorgproduct waarschijnlijk eerder 
maken op basis van de geboden prijskwaliteitverhouding van het betreffende product dan momenteel 
het geval is. Dit scenario zou dus wellicht ook kunnen resulteren in een grotere diversiteit van 
woonzorgproducten. Hierdoor kunnen de functieveranderingsbehoeften groter zijn dan in een situatie 
waarbij vergoedingen voor huisvesting in de AWBZ zullen blijven. 

Bij de lange termijn scenario's zal vooral sprake zijn van een behoefte aan diversiteit in 
woonzorgproducten binnen een bepaald segment indien de overheid zich terugtrekt, particuliere 
initiatieven zich openbaren en de economische groei sterk is. Juist deze situaties zorgen voor voldoende 
woonzorgaanbod met een grote diversiteit. In deze situatie is het verschil tussen besteedbare bedragen 
voor woonzorgproducten groot. Hiermee ontstaat voor een individuele zorginstelling een mogelijk 
grotere functieveranderingsbehoefte op termijn dan wanneer sprake zou zijn van een gematige 
economische groei met een regulerende overheid. Tabel 9 geeft een overzicht van mogelijke 
functieveranderingsbehoeften bij de scenario's. Deze functieveranderingsbehoeften zijn wederom 
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gebaseerd op een onderlinge vergelijking tussen varianten. De varianten van de twee korte termijn 
scenario's zijn paarsgewijs vergeleken temeer de scenario's niet gerelateerd zijn. 

Korte termijn scenario's Lange termijn scenario's 

Huisvesting Huisvesting Macht Macht bij Samen Collectieve Selectieve Keuzerijk 
in AWBZ uit AWBZ hetzelfde verzekeraars delen voorspoed groei perspectief 

• •• •• ••• • •• •• • •• 
Tabel 9: overzicht functieveranderingsbehoeften per scenario (legenda zie tabel6) 

3.7.5 PMC-afhankelijke functieveranderingsbehoeften 
In de PMC 'high care' zullen vooral de niet-woonfuncties een functieveranderingsbehoefte kennen. 
Doordat deze PMC zich met name richt op specialistisch onderzoek en zich kenmerkt als 
expertisecentrum, zijn de kantoorfuncties (behandelkamers, onderzoeksruimten e.d.) het meest 
functieveranderingsgevoelig. De doelgroep van deze PMC zal hier relatief kort verblijven waardoor 
minder wensen en eisen ten aanzien van de woonfunctie ontstaan. Juist de kwaliteit van zorg vindt een 
cliënt hier belangrijk. Een cliënt gaat hier namelijk uit 'noodzaak' naar toe. Bij de PMC 'care for 
welfare' is dit anders. Juist omdat cliënten hier relatieflanger verblijven, zal de woonfunctie belangrijk 
zijn. Specifieke wensen en eisen ten aanzien van de woonfunctie zullen waarschijnlijk eerder 
resulteren in functieveranderingsbehoeften. In tegenstelling tot de PMC 'high care' speelt de 
welzijnsfunctie hier een belangrijkere rol dan de kantoorfunctie. Desalniettemin zal deze 
welzijnsfunctie in 'care for welfare' minder snel veranderen dan de kantoorfunctie in 'high care'. 
Immers, medisch-technologische ontwikkelingen zullen bijvoorbeeld sneller evolueren dan het 
welzijnsaspect 'biljarten'. Waarschijnlijk zal de PMC 'easy living' in mindere mate blootgesteld worden 
aan functieveranderingsbehoeften. Extramurale appartementen zoals die momenteel worden 
gerealiseerd, hebben meestal marktconforme kenmerken (zie hoofdstuk 2). Ook zal bij deze PMC de 
kantoor- en activiteitenfunctie een ondergeschikte rol spelen omdat cliënten (c.q. bewoners) zelfstandig 
wonen met eventuele thuiszorg. Dit betekent dat 'easy living' waarschijnlijk de minste 
functieveranderingsbehoeften van de drie PMC's zal kennen. Tabel ra geeft een overzicht. 

High care Care for welfare Easy living 

Woonfunctie kwalitatief • •• •• 
Woonfunctie kwantitatief • •• • 
Activiteitenfunctie kwalitatief •• •• • 
Activiteitenfunctie kwantitatief •• •• • 
Kantoorfunctie kwalitatief ••• •• • 
Kantoorfunctie kwantitatief ••• •• • 

TabellO: overzicht PMC-afhankelijke kwalitatieve en kwantitatieve functieveranderingsbehoeften (legenda zie tabel6) 

3.7.6 Verandering van PMC, waardediscipline en ontwikkelingsstrategie 
Tot nu toe zijn de functieveranderingsbehoeften in kaart gebracht zoals die bij de keuze voor een 
bepaalde waardediscipline, ontwikkelingsstrategie en scenario waarschijnlijk worden geacht. Het kan 
ook zo zijn dat een zorginstelling na verloop van tijd haar PMC, waardediscipline enjof 
ontwikkelingsstrategie verandert. Een behoefte aan verandering van een PMC resulteert wellicht ook in 
een verandering van waardediscipline en ontwikkelingsstrategie. In geval van een PMC-wijziging is het 
daarom aannemelijk dat alle hoofdfuncties in zowel kwalitatieve (invulling) als kwantitatieve (omvang) 
zin veranderen. Op het moment dat niet van PMC maar van waardiscipline wordt veranderd, zal de 
veranderingsbehoefte wellicht een minder grote impact hebben op de hoofdfuncties. Op het moment 
dat enkel wordt veranderd van ontwikkelingsstrategie, dan zal de functieveranderingsbehoefte 
waarschijnlijk nog minder zijn dan bij een waardedisciplinewijziging. Met andere woorden, hier wordt 
gesteld dat een wijziging op een hoog gebouwniveau de meeste functieveranderingsbehoeften met zich 
meebrengt. 
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In geval van nieuwbouw mag niet worden uitgegaan van een wijziging van een PMC op korte termijn. 
Immers, dan zou sprake zijn van een nieuw woonzorgcomplex waarbij onvoldoende is ingespeeld op 
de bestaande marktvraag. Daarentegen zal een ontwikkelingsstrategie wellicht wel eerder worden 
bijgesteld. Immers, mocht sprake zijn van diversificatie, dan zal na verloop van tijd geen sprake meer 
zijn van een nieuw product in een nieuwe markt. Een wijziging van varianten zal dus wellicht eerder 
plaatsvinden op een laag niveau dan op een hoog niveau. Maar als een behoefte ontstaat naar een 
wijziging van een variant die zich op een hoog niveau bevindt, dan is de omvang van de verandering 
van de hoofdfuncties weer groter. Met andere woorden, een wijzing van PMC zal zich niet zo snel 
openbaren, maar als dat wel gebeurt dan zijn de veranderingsbehoeften van de hoofdfuncties groot. 
Een wijziging van de ontwikkelingsstrategieën kan zich sneller openbaren, maar als dat gebeurt dan 
zijn de veranderingsbehoeften ten aanzien van de hoofdfuncties weer minder groot. 

Het is echter onjuist om te veronderstellen dat op elk niveau het product van 'kans van 
functieveranderingsbehoefte' maal 'impact van functieverandering' gelijk is. Immers, dit zou 
impliceren dat het voor de verandering van de hoofdfuncties niet zou uitrnaken op welk niveau een 
wijziging van varianten optreedt. Osgood (2002) stelt dat relaties tussen elementen niet op empirische 
wijze kunnen worden vastgesteld op het moment dat er een interrelatie tussen elementen bestaat: 
indien één element verandert, zullen de andere elementen ook veranderen. Aangezien de niveaus 
(elementen) niet onafhankelijk van elkaar kunnen worden gezien, betekent dit dat het vrijwel 
onmogelijk zal zijn om op empirische wijze vast te stellen in hoeverre zich een gewijzigde 
'cumulatieve' functieveranderingsbehoefte voordoet indien sprake is van een wijziging van een of meer 
varianten op een of meer niveaus. Daarnaast zal het nog altijd een subjectieve aangelegenheid zijn om 
op voorhand een inschatting te moeten maken van mogelijke wijzigingen van varianten. Dit zal in 
sterke mate afhangen van de situationele context waarin een zorginstelling zich tezijnertijd bevindt. 
Vervolgens is het niet alleen de vraag welke wijzigingen optreden maar ook onder welke condities een 
zorginstelling de behoefte zou hebben om te kiezen voor een wijziging van varianten. Het gaat dus 
nogal ver om op voorhand te bepalen welke wijzigingen ten aanzien van segment, waardediscipline en 
ontwikkelingsstrategie zullen optreden. In dit onderzoek zullen functieveranderingsbehoeften dan ook 
bepaald worden aan de hand van 'vaste' variabelen per niveau zoals die in de context van een 
individuele zorginstelling gelden. Desalniettemin geeft het kader uit de volgende subparagraaf wel 
houvast voor het inschatten van functieveranderingsbehoeften bij een wijziging van varianten. Op het 
moment dat een inschatting is gemaakt van een mogelijke wijziging van variant op een bepaald niveau, 
dan kan volgens hetzelfde 'stappenplan' de functieveranderings-behoefte worden bepaald. 

3.8 Integratie-analyse functieveranderingsbehoeften 

Deze paragraaf zal de functieveranderingsbehoeften uit de voorgaande paragraaf integreren tot een 
geheel. Het is gebleken dat het kwalitatief bepalen van functieveranderingsbehoeften niet altijd even 
objectief kan plaatsvinden. In hoofdstuk 6 zal getracht worden om via empirisch onderzoek een meer 
objectief beeld van de functieveranderingsbehoeften neer te zetten. Vooralsnog vormt deze paragraaf 
een kader waarmee functieveranderingsbehoeften, zij het globaal, bepaald kunnen worden. Het 
uiteindelijke doel van dit hoofdstuk is om de functieveranderingsbehoefte van de drie hoofdfuncties in 
kaart te brengen voor de specifieke context waarin een zorginstelling zich bevindt. Hiertoe zijn de 
tabellen uit voorgaande paragraaf geïntegreerd tot een geheel (tabel n). Een individuele zorginstelling 
kan op basis van haar situationele context haar cumulatieve functieveranderingsbehoefte bepalen door 
per niveau aan te geven welke variant voor haar organisatie van toepassing is. Vervolgens kan zij een 
onderlinge vergelijking tussen de niveau's maken om te bepalen in hoeverre varianten elkaar 
versterken danwel verzwakken. 
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Woonfunctie Activiteitenfunctie Kantoorfunctie 

Kwantitatief* Kwalitatief Kwantitatief Kwalitatief Kwantitatief 

Waardedisciplines 

Operational excellence • • • • • 
Customer lntimacy •• ••• • •• • •• •• 
Product leadership •• • •• •• • •• 

Ontwikkelingsstrategieën (KT/LT**) 

Marktpenetratie •!•• •!••• •!•• •!•• •!•• 
Marktontwikkeling •!•• ••!•• ••!•• ••!•• ••!•• 
Productontwikkeling ••!•• •••!•• •••!•• •••/• •••!•• 
Diversificatie •••!• •••!•• ••!• •••!•• •••!•• 

Concurrentiepositie 
Sterk • • • • • 
Neutraal •• •• • • •• 
Zwak ••• ••• •• • • ••• 

Korte termijn scenario's 

Huisvesting in AWBZ • • • • • 
Huisvesting uit AWBZ ••• ••• ••• ••• • •• 
Macht hetzelfde • • • • • 
Macht bij verzekeraars ••• ••• ••• • •• ••• 

Lange termijn scenario's 

Samen delen • • • • • 
Collectieve voorspoed •• •• •• •• •• 
Selectieve groei •• •• •• •• •• 
Keuzerijk perspectief ••• ••• ••• • •• ••• 

Tabelll: mtegratle-analyse cumulat1eve funct1everandenngsbehoefte (legenda z1e tabel6) 

*Kwantitatief/kwalitatief= verandering van omvang ruimten respectievelijk van invulling ruimten 
** KT/LT =korte termijn respectievelijk lange termijn 

3.9 Resumé 

Kwalitatief 

• 
• • 
• •• 

•!•• 
••!•• 
•••!•• 
•••!•• 

• 
• • 
• • 

• 
• •• 
• 

• •• 

• 
• • 
• • 
• •• 

Dit hoofdstuk is ingegaan op de waarschijnlijkheid dat functieveranderingsbehoeften zich gaan 
openbaren op basis van gevoerde organisatiestrategieën. Allereerst zijn een drietal PMC's herleid die 
niet concurrerend met elkaar zijn, namelijk 'high care', 'care for welfare' en 'easy living'. Per PMC 
wordt een bepaalde waardediscipline gevoerd. Het model van Treacy & Wiersema sluit hierop aan. Zij 
onderscheiden drie waardedisciplines, namelijk 'operational exellence', 'product leadership' en 
'customer intimacy'. Naast de wijze waarop cliëntwaarde wordt bereikt, is ook de wijze waarop een 
betreffende PMC in de markt wordt 'gezet' relevant gebleken. Het groeistrategiemodel van Ansoff 
bleek hiervoor geschikt te zijn. Zowel de gevoerde waardediscipline als de ontwikkelingsstrategie c.q. 
groeistrategie van een zorginstelling zijn een gegeven. Het CREM als business strategist zal op de 
hoogte zijn van de gekozen variant binnen de keur aan strategieën en zal tevens een inschatting maken 
in hoeverre een waardediscipline of een ontwikkelingsstrategie op termijn gaat veranderen. Het 
concurrentiekrachtenmodel van Porter biedt uitkomst om de concurrentiekrachten die 'werken' op een 
individuele zorginstelling in kaart te brengen. Naast een concurrentiekrachtenanalyse c.q. 
positioneringsanalyse zijn een aantal korte- en langetermijn scenario's opgesteld. Momenteel zijn er 
twee belangrijke ontwikkelingen gaande in de zorgsector, namelijk de onduidelijkheid over het al dan 
niet verdwijnen van de huisvestingsvergoeding uit de AWBZ en de doorzettende machtsverschuiving 
van overheid naar verzekeraar. De lange termijn scenario's gaan uit van vier situaties waarbij de 
overheid een geringe danwel grote invloed uitoefent op het woonzorgbeleid en in hoeverre sprake is 
van een economische bloei of niet. De scenario's oefenen, net zoals de concurrentiekrachten, invloed 
uit op het al dan niet wijzigen van de strategische koers van een zorginstelling op termijn. Per 
waardediscipline, ontwikkelingsstrategie, concurrentiekracht en scenario is aangegeven in hoeverre 
kwalitatieve danwel kwantitatieve functieveranderingsbehoeften zullen gaan ontstaan. Figuur 25 geeft, 
net zoals dat in hoofdstuk 3 is gedaan, een proces schema. 
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Figuur 2 5: processchema bepaling functieveranderingsbehoeften 
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4 Herbeslemmingspotentieel 
Het CREM als business strategist zal als doelstelling niet alleen het ondersteunen van het primaire 
proces hebben, maar zal ook pogen het primaire proces te versterken. In hoofdstuk I is reeds gesteld 
dat het CREM op basis van innovatieve locatie- en vastgoedstrategieën deze versterking tracht te 
bewerkstelligen. Dit hoofdstuk gaat in op het herbestemmingspotentieel dat ontstaat door een bepaalde 
locatiejliggings-karakteristiek. Herbestemming is in de technische zin van het woord 'het geschikt 

maken van het pand voor een andere Junctie' (Korteweg, 2002). In geval van herstemming kan 'een nieuw 

functioneel enjof technische Programma van Eisen voor een bepaalde periode gehuisvest worden, ervan 

uitgaande dat de oorspronkelijke functionele bestemming gewijzigd wordt' (Henket, 1990). Het 
herstemmingspotentieel bestaat in dit onderzoek uit twee componenten. De eerste component is de 
mogelijkheid die een locatie en een ligging van een woonzorgcomplex bieden voor herbestemming. 
Met andere woorden, zijn de locatie en de ligging aantrekkelijk voor de facilitering van een bepaalde 
herbestemmingsfunctie? De tweede component sluit meer aan bij bovenstaande definities, namelijk de 
bepaling of herbestemmingsfuncties in technische maar ook functionele zin gefaciliteerd kunnen 
worden in het woonzorgcomplex. Dit hoofdstuk gaat met name in op de eerste component. Hoofdstuk 
5 zal ingaan op de fYsieke aspecten c.q. randvoorwaarden bij herbestemming. 

De herbestemmingsmogelijkheden worden in dit onderzoek verdeeld naar twee typen. Ten eerste kan 
een herbestemmingspotentieel ontstaan uit een locale vraag op termijn naar meer intramurale enjof 

extramurale woonzorgvarianten in het verzorgingsgebied. Dit herbestemmingspotentieel heeft met 
name te maken met locale beleidsontwikkelingen en demografische ontwikkelingen. Hoewel een 
zorginstelling momenteel wellicht niet de behoefte heeft tot het voeren van een bepaalde PMC, kan het 
CREM met het vastgoedbeleid op basis van zojuist beschreven ontwikkelingen wel rekening houden 
met een mogelijke behoefte tot wijziging van een woonzorgvariant binnen de voorziening op termijn. 

In de afbakening van dit onderzoek is gesteld dat een zorginstelling een huidige woonzorgvraag, die 
bijvoorbeeld het resultaat is van een deelmarktkarakteristiek reeds heeft 'verwerkt' in haar 
organisatiebeleidsplan. Deze deelmarktkarakteristiek geeft uiting aan haar huidige keuze tot PMC's, 
gevoerde waardedisciplines en strategieën. In dit hoofdstuk zullen, in de vorm van scenario's, een 
aantal ontwikkelingen ten aanzien van de vraag naar bepaalde woonzorgvormen worden uiteengezet. 
Ten tweede ontstaat een herbestemmingspotentieel uit een locale vraag naar een 
huisvestingsmogelijkheid van functies die niet-woonzorggerelateerd zijn. Het woonzorgcomplex kan 
deze functies wellicht tijdelijk of permanent huisvesten in de vorm van verhuur óf er kan sprake zijn 
van dispositie van gebouw(componenten) op termijn. Hierbij zal een woonzorgcomplex dat gelegen is 
in een centrum-stedelijk gebied wellicht een ander herbestemmingspotentieel bieden dan een dorps
landelijke locatie. Hoofdstuk 4 verkent de mogelijkheden tot herbestemming door het herleiden van 
een aantal locatiefliggingskarakteristieken en de aantrekkelijkheid van deze karakteristieken voor 
bepaalde functies. Hoofdstukken 3 & 4 vormen hiermee de basis voor de weging van gebouwpresta ties. 

Leeswijzer 
In paragraaf 4.1 zal een analyse plaatsvinden van de locaties van bestaande woonzorgcomplexen. 
Vervolgens zullen in paragraaf 4.2 typologieën van locaties worden onderscheiden. Paragraaf 4·3 gaat 
in op het herbestemmingspotentieel dat ontstaat uit een veranderende vraag naar woonzorgvarianten 
(deze woonzorgvarianten zijn reeds beschreven in hoofdstuk 2). Hierbij worden mogelijke 
ontwikkelingen (regionale demografie en woonzorgbeleid) op een locatie beschreven die kunnen 
resulteren in bovenstaand herbestemmingspotentieel. Vervolgens gaat paragraaf 4·4 in op mogelijke 
herbestemmingsfuncties die niet-woonzorggerelateerd zijn. Op basis van eigenschappen van deze 
functies zal een functie meer of minder geschikt voor een typologie van een locatie. Paragraaf 4·5 
beschrijft een aantal instrumenten voor het bepalen van het herbestemmingspotentieel tot niet
woonzorgfuncties. Een combinatie van relevante elementen uit deze instrumenten vormt de 
herbestemmingsmethodiek zoals die in dit onderzoek wordt gehanteerd. 
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4.1 Locaties en liggingvan woonzorgcomplexen 

In de jaren zestig en begin jaren zeventig zijn veel woonzorgvoorzieningen gebouwd in grootschalige 
monofunctionele uitbreidingsplannen of op geïsoleerd gelegen locaties. Daarbij werd, onder invloed 
van de stedenbouwkundige opvattingen van die tijd, de gehele capaciteit van een verzorgingsgebied op 
één bouwterrein gerealiseerd, vaak met een ziekenhuis (Van der Voord, I998). Veel 'oude' 
woonzorgvoorzieningen, zoals het oude traditionele verzorgingshuis, liggen derhalve vaker apart van 
een wijk en kunnen lastig deel uitrnaken van deze wijk (Arcares, 2004). In de jaren tachtig ontstond de 
opvatting om voor een meer wijkgeïntegreerde aanpak te kiezen waarbij zorg zo dicht mogelijk bij een 
zorgvrager kon worden aangeboden (Van der Voord, I998). De nieuwere woonzorgvoorzieningen 
maken dus onderdeel uit van een woonwijk terwijl oudere voorzieningen buiten een agglomeratie zijn 
gesitueerd. Ongeveer de helft van alle woonzorgcomplexen is gesitueerd in dorpen (46%) en na
oorlogse wijken (29%). In het stadscentrum treft men verhoudingsgewijs minder woonzorgcomplexen 
aan (IS%). In landelijke gebieden (buitengebieden) (I%) en nieuwe (vinex-) wijken (4%) zijn vrijwel 
geen woonzorgcomplexen aanwezig. De meeste complexen (6I%) zijn centraal gelegen nabij 
voorzieningen terwijl n% een perifere ligging heeft aan de rand van een woongebied. De overige 
woonzorgcomplexen (28%) ligt 'neutraal' c.q. midden in een woongebied (Neele, 2004). Overigens 
dient hierbij vermeld te worden dat deze cijfers zijn ontleend aan een onderzoek waarbij het 
databestand zowel het 'nieuwe' als 'oude' woonzorgcomplex omvat. Dit betekent dat deze cijfers geen 
volledig valide beeld geven voor de situering van het 'nieuwe' woonzorgcomplex. Bovenstaande cijfers 
komen redelijk overheen met de locatiewensen en -eisen die het CBZ heeft respectievelijk stelt ten 
aanzien van de ligging van een intramurale voorziening. Zo is het wenselijk dat een intramurale 
voorziening in een binnenstad, een woonwijk, of een buitenwijk is gelegen. Hierbij is een goede 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer noodzakelijk. De bereikbaarheid per eigen vervoer zoals een 
auto en fiets en een nabije afstand tot winkels en recreatievoorzieningen is wenselijk (CBZ, 2002c). 

4.2 Locatietypologieën 

De Nota Mensen Wensen Wonen van het Ministerie van VROM (2002) onderscheidt 5 typologieën van 
woonrnilieus: 'centrum-stedelijk', 'buiten-centrum', 'groen-stedelijk', 'centrum-drops' en 'landelijk 
wonen'. De eerste drie typologieën zijn stedelijke milieus, de laatste twee zijn niet-stedelijk milieus. 
Bovenstaande typologieën zijn gebaseerd op 'ligging', 'dichtheid', 'woningtype' en 'functiemenging' 
(ABF, 2007 & Schuiling 2003). Deze typologieën worden bruikbaar geacht in dit onderzoek omdat het 
'nieuwe' woonzorgcomplex steeds meer een onderdeel gaat uitrnaken van het 'gewone wonen' en 
vanwege zijn wijkondersteunende functie meestal centraal is gelegen in de wijk (Singelenberg, 2003). 
De beschreven woonmilieu's zijn echter nog vrij abstract. Een centrum-stedelijke locatie kan immers 
dusdanig omvangrijk zijn, dat het in kaart brengen van het herbestemrningspotentieel op basis van 
deze typologie subjectief zal zijn. Tevens geven de locatietyplogieën geen uitsluitsel over het 
schaalniveau. De begrippen 'ligging' en 'stand' kunnen wellicht uitkomst bieden. De term 'locatie' kan 
zowel refereren aan de ligging in het land (macro-ligging), aan de ligging binnen een agglomeratie of 
stad (meso-ligging) en aan een locatie als zodanig waarbij gekeken wordt naar de inbedding in de 
directe omgeving (Kousemaeker, 2002). Dit onderzoek richt zich met name op de laatste twee 
varianten. Het gaat nogal ver voor dit onderzoek om mogelijke varianten van inbedding per typologie te 
beschrijven. Wel wordt in de navolgende paragraaf een aantal criteria beschreven die de inbedding in 
een omgeving bepalen. 

4.3 Herbestemmingspotentieel tot woonzorgfuncties 

Het herbestemmingspotentieel tot (andere) woonzorgfuncties ontstaat, zoals reeds beschreven, uit een 
groeiende vraag naar bepaalde woonzorgvarianten op basis van (locale) beleids· en demografische 
ontwikkelingen maar ook door veranderende cliëntbehoeften zoals deze in hoofdstuk I zijn toegelicht. 
Een mogelijke herbestemmingsfunctie tot een (andere) woonzorgfunctie kan bijvoorbeeld ontstaan uit 
de 'verkeerde bedproblematiek'. De 'verkeerde bedproblematiek' is te omschrijven als: 'een specialistisch 
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uitbehandelde patiënt bezet een ziekenhuisbed' (VWS, 2002). Een patiënt die op basis van zijn of haar 
zorgbehoefte moet revalideren in een verpleeghuiseenheid (is meestal onderdeel van het 'nieuwe' 

woonzorgcomplex) wordt, door een capaciteitstekort van verpleegeenheden buiten het ziekenhuis, 
gedwongen om langer dan nodig te verblijven in een ziekenhuis. Het gevolg hiervan is het oneigenlijk 
gebruik van ziekenhuisbedden en personeel. Daarbij ontvangt een patiënt niet de zorg die hij of zij 
behoeft, stijgen de wachtlijsten van ziekenhuizen en stijgen de kosten voor zowel het ziekenhuis als de 
overheid (VWS, 2002). Indien een woonzorgcomplex in (tijdelijk) vrijkomende woonzorgeenheden 

(bijvoorbeeld in de verblijfscategorie 'licht') dergelijke patiënten c.q. cliënten zoals hierboven 
beschreven kan huisvesten {verblijfscategorie 'zwaar'), ontstaat een win-win situatie voor alle betrokken 
partijen. Een ziekenhuis wordt in mindere mate geconfronteerd met zojuist beschreven nadelen, voor 

de overheid dalen de kosten en voor de zorginstelling ontstaat minder leegstand. Overigens zal een 
herbestemming in bovenstaande casus wel aan aanvullende eisen dienen te voldoen. Zo zullen de 
functies 'activerende begeleiding' en 'behandeling' aanwezig moeten zijn. Het indienen van deze 
toelatingsaanvraag dient bij het Ministerie van VWS te gebeuren waarbij de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) achteraf controleert of zojuist beschreven funties wel aanwezig zijn danwel 
over voldoende kwaliteit beschikken. Overigens gelden op het bovenstaande uitzonderingen en nadere 

bepalingen (VWS, 2007d). 

Een andere mogelijkheid tot herbestemming komt voort uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). Deze wet verplicht gemeenten om een deel van de AWBZ-functies uit te voeren die zich 
voorheen binnen het takenpakket van zorginstellingen bevonden. Gemeentepartijen krijgen vanuit de 
hogere overheden veel beleidsvrijheid in de uitvoering van hun takenpakket. Een zorginstelling kan op 
basis van haar expertise een helpende hand bieden aan gemeentepartijen die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van taken die voorheen tot hun expertisegebied behoorden. Daarnaast zullen zogenaamde 

WMO-loketten in gemeenten moeten komen waar (potentiële) cliënten voor hun zorgvraag terecht 
kunnen. Aangezien woonzorgcomplexen veelal centraal in een wijk zijn gelegen en een gehuisveste 

zorginstelling veelal de nodige expertise heeft, kan huisvesting van een dergelijk WMO-loket in een 

woonzorgcomplex een meerwaarde bieden voor gemeente én zorginstelling. Deze strategische 
huisvesting wordt nog eens versterkt door de bedoeling dat activerende en ondersteunende begeleiding, 
twee functies die nu nog binnen het takenpakket van een zorginstelling vallen, op termijn ook worden 

overgeheveld naar de WMO (VWS, 2007e). Overigens hoeft hier niet sprake te zijn van een 
herbestemming. Het kan immers zo zijn dat een WMO-loket tevens gebruikt kan worden door de 
zorginstelling die de huisvesting van het WMO-loket faciliteert. Hier zou dan sprake zijn van 
meervoudig ruimtegebruik met als resultaat een kostenoptimalisatie c.q. -besparing voor zowel 

gemeente als zorginstelling (CBZ, 2oo6e). 

Ook in het kader van de opkomende 'transmurale zorg' zit een herbestemmingspotentieel in een 
woonzorgcomplex. Transmurale zorg is geen voorziening maar een vorm van zorg van waaruit 

verschillende instellingen met elkaar samenwerken om op deze manier beter aan cliëntbehoeften te 
kunnen beantwoorden. Veelal hebben cliënten een meervoudige problematiek zodat bij de behandeling 

verschillende specialismen zijn betrokken. Het huidige systeem biedt een vrij strikte scheiding c.q. 
discontinuïteit tussen eerste- en tweedelijnszorg (Spreeuwenberg & Elfahmi, 1998). Indien 
specialistische zorgverleners uit zowel de eerste- als tweedelijnszorg nabij elkaar gesitueerd zijn, kan 
dit ten goede komen aan de kwaliteitszorg. Immers, een betere onderlinge afstemmming c.q 
samenwerking tussen specialismen kan waarschijnlijk eerder bewerkstelligd worden indien 

specialismen nabij elkaar gesitueerd zijn. Een situering van specialistische functies bij elkaar komt niet 
alleen ten goede aan 'transmurale zorg', ook biedt het voor cliënten uit een wijk een zorgcontinuüm 

waarbij alle gradaties van zorg 'dicht bij huis' te halen zijn (Naafs, 1994). Bovenstaande uiteenzetting 
geeft een indruk van herbestemmingsmogelijkheden tot andere danwel aanvullende woonzorgfuncties. 
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4.4 Herbestemmingspotentieel tot niet-woonzorgfunctie 

Het adagium 'locatie, locatie, locatie' bestaat niet voor niets. Vastgoedpartijen zoals beleggers, 
woningcorporaties en makelaars bepalen hun gewenst rendement, huurhoogten en verkoopwaarde niet 
alleen aan de hand van de kenmerken van een gebouw maar net zozeer aan die van een locatie. 
Immers, hurende of kopende partijen zijn bereid te betalen naar gelang het voorzieningniveau, de 
bereikbaarheid en de uitstraling die een locatie danwel een ligging met zich meebrengt (Ten Have, 
2002). Een woonzorgcomplex dat fysieke mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld herbestemd te worden 
tot een kantoorcomplex maar dat niet op een juiste locatie ligt, heeft weinig kans van slagen. 
'Locatiekwaliteit' en 'gebouwkwaliteit' gaan bij herbestemming dus hand in hand. Een 
herbestemmingsmogelijkheid zal zich dan ook waarschijnlijk eerder openbaren indien het betreffende 
woonzorgcomplex van een zorginstelling op een 'gewilde' locatie ligt. 

'Locatiekwaliteit' wordt met name bepaald door de geografische ligging, de aanwezigheid van 
voorzieningen (winkels, horeca, banken, enz.) en de bereikbaarheid via autosnelwegen en via het 
openbaar vervoer (Stevens, De Vries & Hazewinkel, 1992). Bereikbaarheid impliceert ook het aanwezig 
zijn van parkeerplaatsen (Fritzsche e.a., 2005). Ook het vigerende bestemmingsplan, de samenstelling 
van de bevolking en de kadastrale gegevens van het gebouw spelen hierbij een belangrijke rol (VROM 
2oo6). Op het micro-locatieniveau (inbedding) spelen aspecten als uitbreidingsmogelijkheden en de 
ontsluiting van het terrein ten opzichte van de openbare weg een belangrijke rol (Stevens e.a., 1992). 
Het CBZ (2oo2c) voegt nog een aantal criteria toe. Zo stelt het dat de locatiekwaliteit ook wordt bepaald 
door de representativiteit als afgeleide van de stedebouwkundige context en de mogelijkheid van 
medegebruik van ruimten ervan door derden. Niet alle herbesterningsfuncties zijn bij voorbaat even 
realistisch. Zo zal een herbestemming tot bedrijfsruimte of industriefunctie minder voor de hand 
liggen aangezien een dergelijke functie niet in een woonwijk of soortgelijke stedebouwkundige context 
zal passen. Een aantal herbestemrningsfuncties zijn voor dit onderzoek wel relevant, namelijk de 
'reguliere woonfunctie', de 'kantoorfunctie', de 'logiesfunctie', de 'onderwijsfunctie', de 'sportfunctie' 
en de 'winkelfunctie' (Van der Voordt, 2007). Brancheorganisatie Actiz (2004) ziet in de praktijk dat 
ruimten en en gebouwcomponenten met name worden herbestemd tot hotelkamers (zorghotelkamers 
voor nazorg ziekenhuispatiënten en logeerkamers voor familieleden en bezoekers), open 
wijkrestaurant- en caféfuncties voor senioren, ruimten aan verenigingen of welzijnsorganisaties en 
kinderopvang. Met name een herbestemming tot studenten- of starterswoning heeft perspectief. Er 
bestaat namelijk een grote behoefte aan woningen voor studenten en starters (Hermans, 2004; VROM, 
2oo6; CBZ, 2004). Overigens valt te bezien of een dergelijke herbestemming door omwonenden wordt 
toegestaan. Bezwaren van omwonenden tegen doelgroepwijziging hebben vaker geleid tot het niet 
kunnen herbestemmen tot bijvoorbeeld een studentenflat (SEV, 1994). 

Bijlage 5 geeft een overzicht van mogelijke herbestemmingsfuncties gebaseerd op de NL/SfB-codering 
(Hek, Karostra & Geraedts, 2004). Om te bepalen of een specifieke locatie een herbestemrnings
potentieel voor één of meer van deze functies biedt, zal in kaart gebracht dienen te worden in hoeverre 
aan specifieke behoeften, die ontstaan vanuit een bepaalde herbestemmingsfunctie, wordt voldaan op 
de betreffende locatie. Indien bijvoorbeeld een herbestemming tot kantoorfunctie in overweging wordt 
genomen, dan zal het criterium 'bereikbaarheid' een belangrijkere rol spelen in de vaststelling van het 
herbestemmingspotentieel dan de reguliere woonfunctie. De bereikbaarheid van kantoorlocaties is 
namelijk veruit het belangrijkste selectiecriterium voor bedrijven die op zoek zijn naar een 
vestigingslocatie (De Bok & Poulus, 2004). Er zijn een aantal enigzins vergelijkbare instrumenten 
beschikbaar die gebruikt kunnen worden om het herbestemmingspotentieel van een gebouw of 
component daarvan in kaart te brengen. 

Instrumenten 
De 'transformatiepotentiemeter' verschaft een methodiek waarbij op een efficiënte en systematische 
wijze vastgesteld kan worden of een leegstaand of leegkomend kantoorgebouw potentie heeft voor 
ombouw naar woningen (Van der Voordt, 2007). Het instrument omhelst een quickscan waarbij 
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allereerst aan de hand van de vetocriteria 'stedelijke ligging', 'bouwjaar', 'leegstand', 'afmetingen casco' 
en 'capaciteit' bepaald wordt of het gebouw kansrijk herbestemd kan worden bij transformatie. Daarna 
wordt het gebouw gedetaillleerd in kaart gebracht door een toetsing aan graduele cirteria zoals 
'representativiteit', 'uitbreidbaarheid', 'draagconstructie' enzovoort (Geraedts & Van der Voordt, 2005). 

Een ander instrument is de 'ABT-Quickscan'. Deze methodiek verschaft inzicht in de mogelijkheid van 
situering van nieuwe functies in een bestaand gebouw zonder marktkarakteristieken hierbij te 
betrekken. De methodiek heeft vooral een technische invalshoek (ABT, 2007; Van der Voordt, 2007). 

Ook de 'herbestemmingswijzer' selecteert en onderbouwt de meest geschikte functie voor een bestaand 
gebouw. De 'herbestemmingswijzer' onderzoekt tevens of het mogelijk is om functies te combineren 
en of ze optimaal gepositioneerd kunnen worden (Hek, Kamstra & Geraedts, 2004). De beschreven 
instrumenten maken min of meer gebruik van keuzelijsten die gelijkenis tonen met die van de Real 
Estate Norm (REN). De REN is een kwaliteitsbeoordelingsmethodiek en communicatiemiddel ten 
aanzien van locaties en gebouwen (Stevens e.a., 1992). Later in dit rapport zal de REN-methodiek 
uitvoerig beschreven worden. De methodiek van de herbestemmingswijzer is voor deze onderzoeks
context het meest compleet en toepasbaar omdat het instrument, in tegenstelling tot de andere 
instrumenten, het accent op de herbestemmingsmogelijkheden vanuit een locatiekarakteristiek legt. 
Tevens wordt een aspect van de herbestemmingswijzer, de mogelijkheid tot functiecombinatie, als 
relevant gezien in dit onderzoek. Immers, ervan uitgaande dat bij herbestemming niet het gehele maar 
slechts een deel van het woonzorgcomplex een andere functie krijgt, zal het optimaal kunnen blijven 
functioneren van de overige functies van wezenlijk belang zijn. 

4.5 Methodiek bepaling herbestemmingspotentieel 

In de herbestemmingswijzer is het stappenplan om te komen tot het herbestemmingspotentieel: 
selectie .van potentieel geschikte functies (r), selectie van mogelijke functiemix (2), inpassing van 
functies in een vlekkenplan (3) en een financiële toets (4) (Geraedts & Van der Voordt, 2005). De laatste 
twee stappen van het instrument, het 'vlekkenplan' en de 'financiële toets' worden in dit onderzoek niet 
meegenomen. Fase 3· het vlekkenplan, bevindt zich op dusdanig concreet ontwerpniveau dat het niet 
past binnen deze onderzoekscontext. De financiële toets zal in hoofdstuk 8 worden besproken, zij het 
in een andere vorm dan de herbestemmingswijzer. Het herbestemmingspotentieel op basis van een 
locatietypologie wordt in deze paragraaf dan ook bepaald door twee stappen: 

r. Functieselectie: welke functies zouden op basis van een betreffende locatie-Jliggingstypologie 
gesitueerd kunnen worden in het woonzorgcomplex? 

2. Functiecombinatie: zouden de herbestemmingsfuncties in geval van tijdelijke of permanente 
herbestemming gecombineerd kunnen worden met de omliggende c.q. aangrenzende 
woonzorgfunctie(s) in het complex? 

Stap 1: JUnctieselectie 
Teneinde te kunnen bepalen of een locatie-Jliggingseigenschap noodzakelijk is voor een functie, is een 
onderscheid gemaakt naar 'harde' en 'zachte' factoren. Harde factoren zoals 'bereikbaarheid met auto 
en openbaar vervoer' zijn met name relevant voor het niet-wonen terwijl zachte factoren als 'imago 
omgeving', 'herkenbaarheid', 'groenvoorzieningen' en 'historisch karakter' voor de kantoorfunctie 
maar zeker voor de woonfunctie relevant zijn (Janssen & Klomp, 2004; Smeets, zoor). Een andere 
belangrijke 'pullfactor' voor de kantoorfunctie is de ligging ten aanzien van de arbeidsmarkt. Ook zal 
naarmate een object een meer publiekgerichte functie (onderwijs, sport, winkels) heeft, zullen factoren 
als 'bereikbaarheid' en 'parkeervoorzieningen' van groter belang zijn (Kousemaeker, 2002). Daarnaast 
heeft de factor 'bereikbaarheid' een grote invloed op de totstandkoming van huurprijzen van kantoren 
(De Bok & Poulus, 2004). Een locatie die slecht bereikbaar is zal niet alleen een minder 
herbestemmingspontentieel bieden maar door een lage redelijke huurprijs kan het financieel niet 
haalbaar zijn om een herbestemming tot kantoorfunctie te doen. Zo zal het waarschijnlijk vooral 
aantrekkelijk zijn om in centrum-stedelijk gebied (Ar, Az-locaties) een woonzorgcomplex te 
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herbestemmen naar winkel- enjof kantoorfunctie (Neprom, 2000). Per functie kan op bovenstaande 
wijze bepaald worden of een locatiekarakteristiek aansluit bij de specifieke behoeften van die functie. 
Hieruit ontstaat een match of mismatch. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen met een aantal 
generieke herbestemmingsfuncties die bij de diverse locatietypologiën mogelijk zijn. Dit is slechts 
gedaan bij benadering (niet-wetenschappelijk). De locatie-eigenschappen zijn afgeleid van de Real 
Estate Norm (1991). Per combinatie tussen een functie en een locatiecriterium is steeds de vraag 
gesteld: 'heeft deze functie deze locatie-eigenschap nodig om te kunnen functioneren?'. Per functie kan 
worden afgelezen waar eventuele knelpunten danwel mogelijkheden ontstaan. Zo ontstaat een abstract 
beeld van herbestemmingsmogelijkheden. Bijlage 5 geeft zowel een 'nauwkeurige' als 'quick and dirty' 
methodiek om het herbestemmingspotentieel per functie te bepalen. 

Stap 2: JUnctiecombinatie 
Bij de functiecombinatie wordt in deze onderzoekscontext gekeken naar een versterking respectievelijk 
vermindering van de efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsprocessen die reeds aanwezig zijn in het 
woonzorgcomplex indien een herbestemmingsfunctie wordt gesitueerd in de voorziening. Immers, een 
locatie kan wellicht een herbestemmingspoteniteel bieden maar als de overige gebouwfuncties in het 
woonzorgcomplex minder functioneren indien een herbestemmingsfunctie nabij gesitueerd wordt, dan 
zou dit vanzelfsprekend onwenselijk zijn. Twee aspecten zijn in deze relevant (naar Hek, Kamstra & 
Geraedts, 2004): 

1. ondersteuning van het bedrijfsproces: een mogelijke herbestemmingsfunctie geeft een 
meerwaarde en is niet nadeling voor de overige bedrijfsprocessen in de voorziening; 

2. ondervinden van overlast en visuele hinder: de herbestemmingsfunctie geeft geen 
geluidshinder en verstoort het geheel in visueel opzicht (uitzicht belemmering) niet. 

Bij aspect 1 kan gebruik worden gemaakt van het model van samenwerking (De Man, 2001). Dit model 
onderscheidt vier vormen van samenwerking, namelijk 'back to back', 'face to face', 'hand in hand' en 
'cheek to cheek'. Bij 'back to back' vindt geen of een Ininimale samenwerking van functies plaats, bij 
'face tot face' is sprake van een open houding naar elkaar. Zo kunnen ruimten gezamelijk worden 
gedeeld. Bij 'hand in hand' is sprake van synergie. Door een nauwe samenwerking kunnen de 
verschillende organisaties hun producten enfof diensten efficiënter en effectiever aanbieden. Bij 'cheek 
to cheek' worden de afzonderlijke organisaties uiteindelijk één organisatie die een gecombineerd en 
integraal aanbod van producten enfof diensten levert (De Man, 2001; Hek, Kamstra & Geraedts, 2004). 

Het nauwkeurig kunnen uitvoeren van bovenstaande twee stappen zal samenhangen met het kunnen 
maken van een inschatting waar in het complex ruimten de meeste kans hebben om herbestemd te 
moeten worden. Om het bovenstaande inzichtelijk te maken, is een methodiek c.q. analyse-instrument 
opgesteld dat gebruik maakt van het bubble-diagram (Best & Valence, 1999), het afstanden-diagram 
(De Wilde, 1996) en het samenwerkingsmodel (De Man, 2001): 

1. bepalen plaats van de bestaande functies in het gebouw; 
2. bepalen onderlinge relaties en afstanden tussen de bestaande functies; 
3· bepalen kans van 'vrijkomen' bestaande functies; 
4· bepalen mogelijke herbestemmingsfunctie(s); 
5· bepalen mogelijkheid tot samenwerking van herbestemmingsfunctie(s) met bestaande 

functies; 
6. bepalen herbestemmingspotentieel op basis van niet fysieke eigenschappen. 

Figuur 26 geeft voor een fictief woonzorgcomplex een uitwerking volgens de methodiek zoals 
omschreven is in deze paragraaf. Op abstracte wijze is aangegeven waar welke functies gesitueerd zijn 
in het complex. Zo zijn beide activiteitenfuncties centraal gelegen in het complex en is de woonfunctie 
extramuraal juist aan de rand van het complex gelegen. De kantoorfunctie commercieel en de 
activiteitenfunctie commercieel zijn bij de hoofdingang aan de straat gesitueerd. Vervolgens geeft de 
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dikte van de verbindingslijnen tussen de functies weer in hoeverre sprake is van een belangrijke relatie 
tussen functies. Het getal bij een verbindingslijn geeft de afstand tussen de functies weer. Het getal bij 
de ovaal geeft aan op welke verdieping een functie gelegen is, 'BG' staat in deze voor 'begane grond'. 
Vervolgens zijn de functies die het meest kans hebben tot herbestemming middels een dikkere omtrek 
weergegeven. Zo is in dit voorbeeld sprake van een mogelijke herbestemming van ruimten waarin zich 
momenteel de kantoorfunctie commercieel, de activiteitenfunctie commercieel en de woonfunctie 
intramuraal 'licht' zijn gehuisvest. Tot slot staan bovenin de figuur herbestemmingsfuncties 
weergegeven die mogelijk worden geacht. Indien achter een functie 'BG' staat, betekent dit dat deze 
functie alleen gesitueerd kan worden op de begane grond. 

Mogelijke herbeslemmingsfuncties 
Kantoren I Winkels (BG) 
Kleuterschool (BG) I Sportfunctie 
Reguliere woonfunctie 

Kantoorfunctie, 

Hoofdentree 
BG 

s . . 
, Activiteitenfunctie • 

~o\ BG 

10 3 &4 W~onfunctie intramuraál· 
_Nevenentree _- Woonfunctie . JO 

... BG Extramuraal 

Figuur 26: methodiek bepaling 
herbeslemmingspotentieel (naar 
Marburry, 1997; Best & Valence, 
1999; De Wilde, 1996; Hek, 
Kamstra & Geraedts, 2004) 

Op basis van in kaart gebrachte functies, de onderlinge relaties en afstanden tussen de functies, de 
kans op 'vrijkoming' en tot slot de mogelijke herbestemmingsfuncties, kan bepaald worden in hoeverre 
de herbestemmingsfuncties de reeds aanwezige functies versterken of verslappen. Het kan bijvoorbeeld 
zo zijn dat als in bovenstaand voorbeeld een herbestemming van de activiteitenfunctie commercieel 
naar een kleuterschool in overweging wordt genomen, dit de reeds bestaande functies verslapt. Het kan 
zo zijn dat vanwege een directe ligging aan de activiteitenfunctie voor de intramurale 
woonvoorzieningen resulteert in bijvoorbeeld geluidsoverlast o.i.d. Een kleuterschool mag dan op basis 
van een vraag vanuit een locatie- en liggingskarakteristiek wenselijk zijn, echter op basis van een niet 
optimale functiecombinatie wordt deze herbestemmingsfunctie uitgesloten. Op bovenstaande wijze 
kan voor alle herbestemmingsfuncties bepaald worden in hoeverre een versterking danwel verslapping 
van aanwezige functies zal ontstaat bij herbestemming tot die functie. 

Indien bovenstaande methodiek wordt toegepast voor een individuele zorginstelling dan zal, naast het 
in kaart brengen van eerder beschreven aspecten, nader veldwerk verricht dienen te worden. Naast 
bovenstaande aspecten spelen nog andere factoren een belangrijke rol in het bepalen van een 
herbestemmingspotentieel. Zo zal een winkelfunctie vrijwel alleen op de begane grond gesitueerd 
kunnen worden. Daarnaast zijn gebouwen veelal te groot om een enkele functie of gebruiker te 
faciliteren. Tevens brengt een monofunctionele oplossing meestal een groter afbreukrisico met zich 
mee (Hek, Kamstra & Geraedts, 2004). Een overweging tot herbestemming zal dus integraal moeten 
plaatsvinden zodat bepaald kan worden of hinder met andere functies ontstaat. Een functie die deel 
uitmaakt van een gecombineerde voorziening zal over het algemeen moeilijker afstootbaar danwel 
verhuurbaar zijn dat een niet-gecombineerde functie (CBZ, 2oo6e). Tevens speelt het vigerende 
bestemmingsplan een belangrijke rol in mogelijkheden tot herbestemming (REN, 1991). Bij 
functieverandering gelden verschillende regels en randvoorwaarden ten aanzien van de bestemming. 
Belangrijk ten aanzien van de bepaling van het herbestemmingspotentieel is de vraag of het hier om 
een tijdelijke danwel definitieve herbestemming zal gaan. Tijdelijke herbestemming is voor maximaal 3 
jaar toegestaan volgens artikel rs van de Leegstandswet (woonfunctie) (Hermans, 2004). Artikel I7 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) geeft aan dat tijdelijke herbestemming voor maximaal vijf 
jaar is toegestaan. Indien het om een definitieve herbestemming gaat, is vrijstelling nodig op basis van 
artikel 19 van de WRO. Gemeenten kunnen overigens hebben gekozen voor een flexibilisering van 
bestemmingen in het bestemmingsplan waardoor een herbestemming minder procedurele obstakels 

HOOFDSTUK 4 / H.ERBESTEMMlNGSPOTENTIEEL 55 



TOEKOMSTWAARDE ZORGVASTGOED IN TIJDEN VAN TRANSITIE 

kent. Daarnaast zal een herbestemming altijd een toetsing aan het Bouwbesluit en de gemeentelijke 
Bouwverordening impliceren. Een ander niet onbelangrijk aspect, is dat bij herbestemming 19% BTW 
verschuldigd is indien sprake is van een ingrijpende verbouwing waarbij de functie van een gebouw 
ingrijpend wordt wijzigd. Wel is de levering dan vrijgesteld van overdrachtsbelasting (VROM, 2oo6). 
Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat naast het bepalen van de 'fysieke' geschiktheid, overige 
factoren een belangrijke rol spelen bij herbestemming. 

4.6 Resumé 

Hoofdstuk 4 is ingegaan op het herbestemmingspotentieel van een woonzorgcomplex dat ontstaat uit 
een locatie- en liggingskarakteristiek. Het in kaart brengen van dit potentieel is relevant omdat het 
CREM als business strategist zal pogen het primaire proces te versterken. De herbestemmings
mogelijkheden zijn grofweg te verdelen naar twee typen herbestemming: niet-woonzorgfuncties en 
woonzorgfuncties. Een herbestemmingspotentieel tot woonzorgfunctie komt voort uit locale beleids
ontwikkelingen en demografie. Daarnaast resulteren de 'verkeerde bedproblematiek', de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning en de opkomende 'transmurale zorg' in mogelijkheden tot 
herbestemming. Een herbestemrningspotentieel tot niet-woonzorgfunctie komt met name voort uit een 
locale vraag naar huisvestingsmogelijkheden. De methodiek ter bepaling van het herbestemmings
potentieel is gedeeltelijk afgeleid van de methode van de herbestemmingswijzer. Gesteld is dat allereerst 
bepaald dient te worden tot welke functies het vrijgekomen gedeelte van een woonzorgcomplex kan 
worden herbestemd, de zogenaamde functieselectie. Vervolgens is ingegaan op de functiecombinatie. 
Een herbestemrningsfunctie mag dan wel op basis van een locatie-fliggingskarakteristiek een potentieel 
bieden, maar als deze functie de reeds aanwezige functies in het woonzorgcomplex minder laat 
functioneren dan valt deze herbestemmingsfunctie alsnog af. Op basis van de Real Estate Norm 
methodiek zijn een aantal criteria opgesteld c.q. herleid waaraan functies getoetst kunnen worden. 
Desalniettemin blijft het bepalen van het herbestemrningspotentieel een subjectieve aangelegenheid. 
Figuur 27 geeft een overzicht van dit hoofdstuk. 

Figuur 27: processchema 
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5 Aanpasbaarheid 
'Ruimtelijke aanpassingen in gebouwen voor de gezondheidszorg zijn onvermijdelijk en structureel' (Nicolaï & 
Dekker, 1991). Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een proces van veranderingen in de zorg 
(taakstelling, wijze van werken en zorgbehoeften) dat wordt veroorzaakt door onbeïnvloedbare en 
onvoorspelbare externe ontwikkelingen, anderszijds heeft een gehuisveste organisatie meestal een zeer 
kleinschalige gedifferentieerde structuur die leidt tot een grote ruimtelijke differentiatie waardoor een 
'maatpak-karakter' ontstaat (Nicolaï & Dekker, 1991). Voorgaande hoofdstukken bevestigen 
bovenstaande stelling. Als het gebouw de functie niet meer adequaat kan faciliteren, ontstaat 
functionele veroudering. Het adagium 'form follows function' bestaat dan ook niet voor niets. Een 
gebouw kent een lange functionele levensduur indien het gebouw blijft voldoen om de erin ontworpen 
functie(s) goed uit te oefenen (De Jong & Van der Voordt, 2000). Het verlengen danwel waarborgen van 
deze levensduur kan door de aanpasbaarbeid van het gebouw bewerkstelligd worden (Slaughter, 2001; 
Chan & Chan, 2004). 

Aanpasbaarbeid is een middel om functieveranderingen op te kunnen vangen. Er zijn drie type 
veranderingen die verwacht kunnen worden: in functie, in capaciteit en in beweging (Kliment, 2000). 
Veranderingen die ten aanzien van de functie verwacht kunnen worden zijn het upgraden van de 
bestaande functies, het aanbrengen van nieuwe functies en het wijzigen van functies. Veranderingen 
ten aanzien van de capaciteit verwijst naar de ruimtelijke dimensie van gebouwen. Veranderingen ten 
aanzien van beweging worden gedefinieerd als beweging binnen en rondom het gebouw, zijn 
gerelateerd aan de omgevingskenmerken en het aantal gebruikers (Slaughter, 2001). Deze type 
veranderingen doen allen in meer of mindere mate een beroep op aanpasbaarheid. Aanpasbaarbeid 
sluit aan bij het 'frictionless design principle': hoe minder disroptie van het faciliteren van functies 
bestaat, des te langer een hoge mate van functionaliteit ontstaat en het accommodatievermogen wordt 
vergroot (Dowdeswell, Simpson & Erskine, 2005). Het 'frictionless design principle' kan vervolgens 
vergeleken worden met het 'intelligent building' concept. Een intelligent gebouw kan beschreven 
worden als een gebouw dat respons, effectiviteit en ondersteuning biedt aan een organisatie (Best & 
Valence, 1999). Het doelbewust aanbrengen van aanpasbaarbeid is een must. Aanpasbaarbeid dient 
dan ook alleen aangebracht te worden op plaatsen in het gebouw waar in de (nabije) toekomst 
veranderingen zijn te verwachten (Bouwcollege, 2005b). Dit hoofdstuk gaat in op het begrip 
'aanpasbaarheid', de kenmerken, de concepten en de varianten. Aan het einde van dit hoofdstuk 
ontstaat een overzicht met gebouwprestaties die gerelateerd zijn aan aanpasbaarheid. 

leeswijzer 
Paragraaf 5.1 zal het begrip 'aanpasbaarheid' nader verkennen. In theorie en praktijk komen veel 
terminologieën en benamingen voor die te pas en te onpas worden gebruikt. Vanuit een 
definitievorming zullen in paragraaf 5.2. een aantal concepten van aanpasbaarbeid worden beschreven. 
Deze concepten hebben allen een andere benadering ten aanzien van het begrip en worden in meer of 
mindere mate toegepast in de praktijk. Paragraaf 5·3 geeft een overzicht van fysieke maatregelen die 
bijdragen in de totstandkoming van aanpasbaarheid. 

5.1 Begripsvorming 

Aanpasbaarbeid wordt zowel in de theorie als in de praktijk nog al eens in één mond gebruikt met 
begrippen zoals 'flexibiliteit', 'veranderbaarheid' en 'uitbreidbaarheid' (Stienstra, 2004). De literatuur 
gerelateerd aan aanpasbaarbeid is divers en soms tegenstrijdig (Gibson, 2ooo). Voordat de verschillen 
tussen bovenstaande begrippen worden toegelicht, zal allereerst een onderscheid worden gemaakt 
tussen twee vormen van flexibiliteit, namelijk 'huisvestingsflexibiliteit' en 'vastgoedflexibiliteit'. 
Huisvestingsflexibiliteit komt tegemoet aan een veranderde gebruiksvraag. Een gebouw kan bij 
huisvestingsflexibiliteit de dynamiek van de organisatie volgen. Bij vastgoedflexibliteit is het gebouw 
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makkelijk geschikt te maken voor de facilitering van andere primaire processen c.q. voor een ander 
functioneel gebruik (CBZ, 2oore; NPDB, 2003). In deze onderzoekscontext is sprake van beide vormen 
van flexibiliteit. Immers, een functieveranderingsbehoefte vanuit een organisatiekarakteristiek wordt 
opgevangen door huisvestingsflexibiliteit. Een locatiekarakteristiek maakt het al dan niet aantrekkelijk 
om rekening te houden met vastgoedflexibiliteit voor (tijdelijke) verhuur van gebouwdelen of dispositie 
hiervan. Op een lager aggregatieniveau dan de zojuist beschreven vormen van flexibiliteit, staat het 
begrip 'aanpasbaarheid'. Aanpasbaarbeid maakt het mogelijk dat een gebouw een veranderende vraag 
c.q. wensen, eisen en behoeften van cliënten en een organisatie kan faciliteren (Priemus, 1969 & 
Stienstra, 2004). Van veranderbaarbeid is sprake indien veranderbaarbeid niet doelbewust is 
aangebracht Het begrip zegt niets over de moeite die gedaan moet worden om veranderingen door te 
voeren. Indien gesproken of geschreven wordt over flexbiliteit is meestal wél sprake van 
doelbewustheid. Het begrip flexibiliteit wordt gebruikt als een gebouwcomponent tegen geringe kosten 
veranderd kan worden door met name de bewoners c.q. gebruikers (Priemus, 1969). Flexibiliteit is 'het 

bwust zodanig en veranderbaar (ver)bouwen van woningen, dat met een minimum aan bouwkundige 

ingrepen, kosten, tijdsbesteding en ongemak de indeling, de uitrusting en soms de grootte van de woning in 

overeenstemming is te brengen met andere woonwensen van (toekomstige) bwoners' (VROM, 1994). 
Flexibiliteit zegt in tegenstelling tot het begrip veranderbaarbeid wel iets over de moeite die gedaan 
moet worden om beoogde veranderingen door te voeren (Stienstra, 2004). 

Dit onderzoek maakt gebruikt van drie begrippen die gerelateerd zijn aan aanpasbaarbeid en gebruikt 
worden door het European Health Property Network, namelijk: 'generaliteit', 'flexibiliteit' en 'elasticiteit' 
(Nicolai, 1991, Arge, 2005; EuHPN, 2005). Generaliteit impliceert de mogelijkheid de functie te 
veranderen zonder fysieke aanpassingen, flexibiliteit impliceert de mogelijkheid de layoutconfiguratie 
binnen een gebouw te veranderen en elasticiteit impliceert de mogelijkheid het externe volume van een 
gebouw te veranderen (EuHPN, 2005; Nicolai, 1991). Deze begrippen zullen in paragraaf 5·3 nader 
worden toegelicht. Dan zal tevens blijken dat de zojuist beschreven aan aanpasbaarbeid gerelateerde 
terminologie uitgebreider is. Eerst zal paragraaf 5.2 een aantal concepten toelichten die gerelateerd zijn 
aan aanpasbaarheid. 

5.2 Concepten van aanpasbaarheid 

Naast de opname van 'aanpasbaarheid' in het Bouwbesluit en de basiskwaliteitseis aanpasbaarbeid in de 
bouwmaatstaven van het CBZ, zijn concepten ontwikkeld die (kunnen) aansluiten bij het begrip 
aanpasbaarbeid van woonzorgcomplexen. Zo verkrijgt het begrip Industrieel Flexibel Duurzaam (of 
Demontabel) bouwen (IFD-bouw) steeds meer aandacht binnen de zorgsector. Het concept heeft als 
belangrijk uitgangspunt 'fysieke aanpasbaarheid' waarmee vraagveranderingen in de zorgsector kunnen 
worden opgevangen. Door het toepassen van IFD-bouw kan tegen geringe meerkosten een kwalitatief 
hoogwaardige en intern flexibele uitbreiding worden gerealiseerd. Vanwege de interne flexibiliteit 
ontstaat tijdens de totale levensduur een hoge kwaliteit en functionaliteit wat zorgt voor een hoge 
bouwkundig-functionele 'toekomstwaarde' van het gebouw (CBZ, 2001a). De geprefabriceerde 
producten zijn bij IFD-bouw eenvoudig opnieuw te gebruiken omdat ze relatief eenvoudig zonder grote 
beschadiging kunnen worden verwijderd (CBZ, 2001e). 

IFD-bouw is een afgeleide van het eerder geïntroduceerde 'drager-inbouw' concept. In de jaren zestig 
begon Habraken te experimenteren met de scheiding van drager en inbouw (Singelenberg, 2oo6). Het 
concept heeft tevens aan de basis gestaan van het 'open bouwen' zoals verderop in deze alinea zal 
worden toegelicht. Binnen het drager-inbouw concept bestaat, zoals de naam al doet vermoeden, een 
sterke scheiding tussen drager en inbouw. De drager is ruwbouw die 'eeuwen' mee kan gaan en in 
eigendom is van de overheid. Een wooneenheid kan vervolgens naar smaak en inzichten van een 
bewoner of gebruiker worden gemonteerd in de drager. Een concept dat nauw verwant is het drager
inbouw concept, is het 'open bouwen'. Het open-bouwen is een breder begrip dat het drager-inbouw 
concept aangezien hiermee ook organisatorische en financiële oplossingen worden aangedragen. De 
methodologische basis van het open bouwen is een scheiding in besluitvorming, ontwerp, product, 
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beheer en gebruik. De inbouwpakketten, die in eigendom zijn van een gebruiker c.q. bewoner, zijn 
uitneembaar, vervangbaar, verplaatsbaar en uitwisselbaar. Deze inbouwpakketten zijn eigenlijk nooit 

ontwikkeld. Desalniettemin is de scheiding tussen drager en inbouw wel een veelvuldig toegepast 
principe (Roders & Gassel, 2003; Stienstra, 2004). 

Een concept dat sterke overeenkomsten vertoont met het 'drager-inbouw' concept maar dat (nog) niet 
toegepast wordt in de zorgsector, is het Solids-concept. Woningcorporatie Het Oosten uit Amsterdam 

ontwikkelt momenteel gebouwen waarin géén sprake is van functiescheiding. In een Solid zijn casco en 
inbouw ontkoppeld waardoor economische levensduren van 100 respectievelijk 10 jaar ontstaan. Het 

concept kent twee uitgangspunten, namelijk 'accommodatievermogen' en 'dierbaarheid'. Het 

accomodatievermogen van een Solid komt voort uit de mogelijkheid dat het gebouw zich voortdurend 
aan kan passen aan veranderende behoeften van gebruikers. Dit wordt bewerkstelligd door een ruim, 
vrij oppervlak zonder obstakels, een vrije hoogte, grote overspanningen, een verhoudingsgewijs groot 

draagvermogen en kolommen als draagconstructie. Dierbaarheid komt vooral voort uit de 
architectonische kwaliteit en inpassing in de stedelijke situering waardoor betrokkenheid bij en 
verantwoordelijkheid voor een dergelijk gebouw ontstaat (Soldis, 2007; Buildingbusiness, 2oo6). Net 

zoals het Solids-concept gaat het levenscyclus model van Brand en DuffY (1998) ook uit van 
verschillende levensduren van gebouwcomponenten. Volgens Brand en Dufry kan een gebouw 
opgedeeld worden in componenten waarbij elke gebouwcomponent een andere levensduur heeft. De 
gebouwcomponenten vormen de zogenaamde 4S-layers: 'shell', 'services', 'scenery' en 'set'. De shell 
omvat de hoofdconstructie en heeft de langste levensduur, namelijk tot 75 jaar. De installaties, inbouw 

en losse elementen hebben een levensduur van 20, 5 jaar en respectievelijk een paar maanden (DuffY, 
1998; Durmisevic, 2oo6). Indien men bewust is van deze opsplitsing, kan doelbewuster ontworpen 
worden. 

De opkomst van bovenstaande concepten geeft aan dat aanpasbaarbeid ten eerste meer aandacht krijgt 
en ten tweede volgens verschillende ontwerpstrategieën kan worden bereikt. De toekomstbestendigheid 

van woonzorgcomplexen kan wellicht met behulp van bovenstaande concepten worden bereikt, echter 

deze concepten zijn niet uitputtend c.q. allesomvattend. De concepten vormen met de uitgangspunten 
'fYsieke aanpasbaarheid' en 'functievrij gebouw' een interessant vertrekpunt voor onderzoek. 

5.3 Varianten van aanpasbaarheid 

5.3.1 Generaliteit 

Symmetrisch, regelmatig en 
eenvoudig 

'Generaliteit' is, zoals eerder beschreven, het vermogen dat een functionele wijziging kan plaatsvinden 
voor een gebruiker of eigenaar waarbij het vastgoed niet veranderd hoeft te worden (Arge, 2005). In de 
gezondheidszorg wordt generaliteit vooralsnog niet vaak nagestreefd omdat functies hier een vrij 

specifiek karakter hebben (Nicolaï, 1991). Generaliteit heeft een raakvlak met het begrip 
'gebruiksflexibiliteit' (CBZ, 2005a; Fritzsche, 2005) en 'functionele flexibiliteit'. Functionele flexibiliteit 
heeft betrekking op het vermogen van een ruimte om veranderingen (kwalitatief en kwantitatief) te 
accommoderen (Simms & Rogers, 2oo6; Worthington, 2ooo; NPDB, 2003; Gibson, 2ooo). 

Gebruikersflexibiliteit betekent dat meerdere functies in één gebouw kunnen worden gehuisvest (CBZ, 
2001e). Generaliteit heeft naast effectiviteit ook een relatie met efficiëntie van ruimten (Ho, Newel & 
Walker, 2005). Zo kan een meervoudig ruimtegebruik gerealiseerd worden met generaliteit doordat 
bijvoorbeeld spreek- en werkkamers tevens behandelgerichte ruimten zijn. Hiermee ontstaat een hogere 

bezettingsgraad waardoor de efficiëntie van een ruimte wordt vergroot (Bouwcollege, 2005b). 

Om 'generaliteit' te bewerkstelligen dienen een gebouw en de ruimten symmetrisch, regelmatig en 
eenvoudig te zijn (Duin e.a., 1989 & Fritzsche, 2005). Daarnaast wordt 'generaliteit' bereikt indien 

ruimten gestandaardiseerd zijn. Standaardisatie kan binnen het begrip 'generaliteit' plaatsvinden naar 
grootte en vorm van ruimten (Nicolai, 1991). De grootte van ruimten verwijst hier naar voldoende 
plafondhoogte, diepte en breedte. De juiste vorm van ruimten verlangt een vrije indeelbaarbeid van 
ruimten door bijvoorbeeld kolomvrije ruimten c.q. grote overspanningen in een ontwerp op te nemen. 

HOOFDSTUK 5 / AANPASBAARHElD 59 



Voldoende plafond hoogte, 
diepte en breedte 

Kolomvrije ruimten 

Grote beukmaten en
oppervlakten 

Grote vloerbelasting 

Overdimensionering 

Compartimentering 

Meerdere onsluitingsmogelijk
heden en toiletgroepen 

Onafhankelijke installaties 

TOEKOMSTWAARDE ZORGVASTGOED IN TIJDEN VAN TRANSITIE 

Bij grote beukmaten en -oppervlakten kunnen meerdere functies naast elkaar aan een gevelliggen en 
kunnen meerdere functies aan elkaar gekoppeld worden (NPDB, 2003; CBZ, 2001e). Ook draagt een 
mogelijkheid tot grote vloerbelasting c.q. constructieve sterkte bij aan generaliteit (Ho, Newell & Walker, 
2005; Post, Van den Brand & Bouwmeester, 2oo6). Daarnaast is 'overdimensionering' een additionele 
methode om functieverandering op te vangen. In de huidige A WBZ-bouwmaatstaven is bijvoorbeeld 
sprake van overdimensionering indien gemeenschapsruimten voor de verblijfscategorie 'licht' beperkt 
(5-10%) overgedimensioneerd zijn (Bouwcollege, 2oosa). Overdirnensionering wordt ookwel 'overmaat' 
genoemd (Post, Van den Brand & Bouwmeester, 2oo6). Op gebouwniveau speelt compartimentering 
een belangrijke rol ter verkrijging van generaliteit. Compartimentering zorgt namelijk voor een 
onafhankelijk gebruik van het gebouw door andere of meerdere gebruikers. Om compartimentering te 
bereiken dient het gebouw meerdere ontsluitingsmogelijkheden, meerdere toiletgroepen en 
onafhankelijke installaties (ventilatie en verlichting) te bevatten, dit geldt zeker voor grotere complexen 
(NPDB, 2003 & Gereardts, 2001b; CBZ, 2001e). 

5.3.2 Flexibiliteit 

Strategische situering harde en 
zachte functies 

Flexibiliteit is, zoals eerder aangegeven, het vermogen van een gebouw om een functieverandering door 
een eigenaar enjof gebruiker te laten plaatsvinden door het vastgoed zonder veel inspanning te 
veranderen (Arge, 2005). Bij flexibiliteit, dat een raakvlak heeft met het begrip 'omkeerbaar' bouwen, 
wordt de layoutconfiguratie gewijzigd zonder het externe volume te veranderen. Binnen de bestaande 
muren van een zorgcomplex wordt dus als het ware 'geschoven' met wanden en ruimten (NPDB, 2003; 
Nicolai, 1991). Flexibiliteit kan zowel een ruimtelijke als functionele dimensie hebben (NPDB, 2003). 
Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van een ruimtelijke dimensie omdat 'generaliteit' het begrip 
'functie-flexibiliteit' omvat. Onder flexibiliteit valt ook het begrip 'indelingsflexibiliteit'. Indelings
flexibiliteit houdt in dat het gebouw dusdanig ontworpen is dat eenvoudig een andere indeling kan 
worden gemaakt door het verplaatsen, vervangen, aanpassen, verwijderen of aanbrengen van bouwdelen 
of installaties (NPDB, 2003; Bouwcollege, 2005). 

Indelingsflexibiliteit wordt in de zorgsector momenteel vooral gebruikt bij de transformatie van 
eenheden in de verblijfscategorie 'licht' naar 'zwaar' (Damen, 2005). Door een tekort aan vormen van 
beschermd wonen, bijvoorbeeld de pyschogeriatrie, worden veel eenheden voor verzorging omgebouwd 
tot eenheden voor verpleging. Ook het samenvoegen van wooneenheden 'zwaar' tot 'licht behoort tot de 
mogelijkheid. Door in een woningscheidende wand een deur te maken, ontstaat een slaapkamer en een 
woonkamer (Neele & De Wildt, 2003). Hierbij dient overigens wel sprake te zijn van een uitwisselbare 
uitvoering van de vaste inrichting van badkamers en keukens (Breuer e.a., 1992). Indelingsflexibiliteit 
kan ookwel worden beschreven aan de hand van vormen van transformatie, namelijk 'opsplitsing', 
'combinatie' en 're-arrangeerd' (zie figuur 28) (Geraedts, 2001b). 

Figuur 28: vormen indelingsflexibiliteit (Geraedts, 2001b) 

Opsplitsing -
Combinatie 

Re-..1rrangeerd -
Bovenstaande transformatiemogelijkheden gelden niet alleen bij wooneenheden. Aangezien de 
koppelbaarbeid van ruimten vooral van belang is op de begane grond, waar over het algemeen het 
grootste deel van de algemene voorzieningen zijn gelegen, dient indelingsflexibiliteit vooral hier 
centraal te staan (Bouwcollege, 2005c). In het 'nieuwe' woonzorgcomplex wordt overigens zelden tot 
nooit gebruik gemaakt van indelingsflexibiliteit aangezien dit type vastgoed nog voldoet aan 
hedendaagse behoeften van zorginstellingen en hun cliënten. Desalniettemin vindt indelings
flexibiliteit met bovenstaand voorbeeld een praktische toepassing. Om flexibiliteit te bewerkstelligen zijn 
drie ontwerpvoorwaarden voorhanden. De eerste voorwaarde voor flexibiliteit kan beschreven worden 
middels een strategische situering van functies in het complex. Indien 'zachte' functies tussen 'hardere' 
functies worden geplaatst, fungeert een 'zachte' functie als bufferruimte. Een 'zachte' functie is te 
omschrijven als een functie die geen hoge eisen stelt aan de functionaliteit als totaal en niet als 
ruimtelijk-technische voorziening. Een 'harde' functie is te omschrijven als een functie die het bij 
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toenemende ruimtebehoefte niet verdraagt om verplaatst te worden in verband met de relatie met 
andere functies (Nicolai & Dekker, 1991). Daarnaast kan de indelingsflexibiliteit worden vergroot door 
een situering van toiletgroepen, liften, trappen en schachten buiten het primaire functiegebied. Hierbij 
dienen deze elementen voorallangs randen en bij verdiepingstoegangen gesitueerd te worden (Nicolai 
& Dekker, 1991) en dienen installatiesystemen zoveel als mogelijk geïntegreerd te worden met de 
(hoofd)constructie. Beide dienen toegankelijk te zijn (Geraedts, 2001b). De tweede voorwaarde met 
betrekking tot flexibiliteit is modulairiteit. Modulairiteit, ook wel standaardisatie genoemd, impliceert 
het gebruik van de meest voorkomende stramienmaat in gebouwen (Arge, 2005 & Geraedts, 2001b). 
Zonder een gunstig maatsysteem kan bij splitsing of samenvoeging van ruimten een ruimtetekort of
overschot ontstaan (Breuer e.a., 1992). Naast stramienmaten, zal ook de maatvoering van oppervlakten 
van ruimten zo veel mogelijk afgestemd dienen te worden op standaardafmetingen (NPDB, 2003). 
hierbij speelt de gevelindeling een belangrijke rol (Bouwcollege, 2004). Figuur 29 geeft een overzicht 
van mogelijke intramurale functieveranderingen bij gevoerde stramienmaten. Bijlage 6 geeft een 
overzicht van mogelijke niet-woonzorgfuncties bij gevoerde stramienmaten. 

Str.rrienmaat 370Dmm 
cenlralegang Stramienmaat 4300mm 

centrale gang 

Scheiding drager en inbouw 

Gelijke hoogte plafonds en 
vloeren 

Constructieverbindingen 
bereikbaar en demontabel 

Apaitementen 90m2 (4x) 
ApertiJmenten 60m2 12x) 

I 

I 
! 
i 
i 
I 
I 

i 
1 ~iJ(4x) 

Figuur 29: varianten van 'wonen' bij een gunstig maatsysteem (CBZ, 2007b) 

Afdelingsverblijf 

, . Groepoverblijf 

De derde voorwaarde ten aanzien van flexibiliteit is scheiding tussen drager en inbouw. Bij veel 
gebouwen in de zorg is de toegepaste draagconstructie onvoldoende aanpasbaar (CBZ, 2004). Al eerder 
werd gewezen op het boekwaardeprobleem dat voor veel bestaand zorgvastgoed bestaat. De eerste 
oorzaak van dit boekwaardeprobleem is reeds eerder beschreven, namelijk een discrepantie in huidige 
boekwaarde en huidige functionele waarde. Daarnaast is dit boekwaardeprobleem veelal versterkt door 
een kapitaalintensieve plaatsing van nieuwe scheidende wanden en ingrijpende aanpassingen van 
draagconstructies (Van der Voord, 1998). Hierbij waren renovatiekosten vooral hoog bij 
woonzorgvoorzieningen uit de jaren zeventig. In tegenstelling tot gebouwen uit de jaren zestig, is in de 
jaren zeventig vaak gebruik gemaakt van dragende scheidingswanden in plaats van een kolomstructuur 
(Bouwcollege, 2005f}. Hiermee is het belang van scheiding tussen drager en inbouw onderstreept. 
Indien scheidingswanden hergebruikt worden, dan zal overigens wel een gelijke hoogte van plafonds en 
vloeren aanwezig dienen te zijn (Van der Voordt, 1998). Deze scheidingswanden kunnen zogenaamde 
'plug and play'-gebouwelementen zijn waarmee snelle en kapitaalextensieve layoutveranderingen 
gedaan kunnen worden. Indien een draagconstructie veranderd moet worden, zullen 
constructieverbindingen vanzelfsprekend bereikbaar en demontabel moeten zijn (Nicolai, 1991 & 
Geraedts, 2001b; Durmisevic, 2006). 
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5.3.3 Elasticiteit 

Gespreide laagbouw, géén 
institutionele hoogbouw 

Functies niet horizontaal of 
verticaal ingeklemd 

Voldoende grondoppervlak 

Demonteerbare en 
herbruikbare gevels 

Géén toepassing 
dubbelcorridorlayout 

Elasticiteit is, zoals eerder beschreven, de mate waarin een volumeverandering kan plaatsvinden. 
Hierbij is elasticiteit het vermogen van een gebouw om uitgebreid of opgedeeld c.q. ten dele afgestoten 
te kunnen worden (Arge, 2005). Elasticiteit verwijst dus enerzijds naar het begrip 'aanbouwflexibiliteit': 
het kunnen aanbouwen van nieuwe onderdelen. Anderzijds verwijst het begrip naar 
'afstotingsflexibiliteit': het kunnen afstoten van bestaande onderdelen (Nicolai, 1991). Naast het begrip 
elasticiteit komen de begrippen 'volumeflexibiliteit' (Fritzsche, 2005), 'uitbreidingsflexibiliteit' (NPDB, 
2003), 'externe flexibiliteit' (CBZ, 2004b) en 'productflexibiliteit' (CBZ, 2005b) voor. De motivatie voor 
volumeverandering is veelal de behoefte aan ruimtetoevoeging (Nicolai & Dekker, 1991). Elasticiteit 
wordt in grote mate bepaald door de gebouwvorm. Compacte hoogbouw leent zich minder goed voor 
aanpasbaarbeid dan gespreide laagbouw. Aanbouw op een vierde of hogere verdieping is vanuit 
bouwtechnisch oogpunt namelijk lastig, is duur en is op esthetische gronden ongewenst. Daarbij komt 
ook nog dat hoe compacter het gebouw is, des te meer functies ingeklemd zullen zitten tussen andere 
functies. Het uitgangspunt bij het creeëren van elasticiteit is dus gespreide laagbouw met zo veel 
mogelijk vrije ruimte rond alle afzonderlijke functies. Het nadeel hiervan is dan weer wel dat een 
dergelijke bouwvorm meer grond vergt dan bij compacte hoogbouw. Daarbij is de verkrijging van de 
grond niet alleen een kwestie van meer kosten maar ook een kwestie van beschikbaarheid (Nicolai & 
Dekker, 1991). De minimum eis ten aanzien van het grondoppervlak bedraagt voor het intramurale 
gedeelte van een woonzorgcomplex (uitgaande van drie bouwlagen) 15% boven op het bruto 
vloeroppervlak van de beganegrond. Indien deze minimumeis gehanteerd zou worden door een 
individuele zorginstelling, dan zijn mogelijkheden ten aanzien van elasticiteit beperkt. De mate waarin 
sprake is van elasticiteit hangt dus samen met een gebouwvorm die een institutioneel karakter of 
autonoom karakter heeft én de hoeveelheid beschikbare grond. Elasticiteit resulteert dus meestal in 
hogere grondkosten (CBZ, 2002c). 

Indien een zorginstelling een uitbreidingsbehoefte heeft, dan kan zij, mits mogelijk, gebruik maken van 
drie uitbreidingsstrategieën: uitbreiding aan de vleugeleinden, aan de vleugelflanken enfof terrasbouw 
(zie plattegronden figuur 30). De pijlen uit figuur 30 geven de groeirichtingen aan voor eventuele 
ruimtetoevoegingen. Bij de open-eind structuur wordt vrije ruimte aan het einde van het gebouwdeel 
toegevoegd zodat toekomstige aanbouw mogelijk wordt gemaakt. Hierbij dient de gangstructuur zonder 
inwendige verbouwingen te verlengen zijn en dient een gang bij het initieel ontwerp dus door te lopen 
tot de eindgevel van het gebouwdeeL Een andere ontwerpstrategie is de open-flank structuur. Hierbij 
wordt ruimte langs de zijkanten van een gebouwdeel vrijgehouden zodat in de toekomst in de 
lengterichting van het gebouwdeel een aanbouw mogelijk is. Voorwaarde voor toepassing van de open
flank en open-eind structuur is een bepaalde mate van gespreide laagbouw. Aanbouwen op een derde of 
vierde bouwlaag is technisch namelijk lastig haalbaar. Overigens heeft de openflank-structuur in 
praktijk de voorkeur. Uitbreiding aan open einden is namelijk vaak niet optimaal. Hier liggen teveel 
coherente werkeenheden ingesloten tussen andere eenheden en doorgaande verkeerszones. Bij alle 
vormen van elasticiteit dient gezorgd te worden voor demonteerbare en herbruikbare gevels vanwege de 
kosten en behoud van een architectonische eenheid (Nicolaï, 1991 CBZ, 2001e). Ook zal bij het ontwerp 
van een woonzorgcomplex rekening met voldoende afstand tussen vleugels gehouden dienen te worden. 
In geval van aanbouw aan de vleugelflanken zal namelijk voldoende licht en lucht aanwezig moeten 
zijn. Ook dienen dubbelcorridor layouts (inpandige zones met vertrekken) vermeden te worden. 
Daarnaast dient in ogenschouw genomen te worden dat ruimtetoevoegingen op alle lagen op hetzelfde 
moment en in gelijke omvang dienen te gebeuren (Nicolaï, 1991). 

Figuur 30: uitbreidingsmogelijkheden 
(Nicolaï & Dekker, 1991) 
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Indien een zorginstelling geen beschikking heeft over veel grond en kiest voor hoogbouw, dan kan zij 
toch gebruik maken van elasticiteit door terrasbouw toe te passen. Terrasbouw kan gerealiseerd worden 
doordat gebouwdelen op hoger gelegen verdiepingen korter zijn dan de onderliggenden ten plaatse van 
de flanken en de einden. Ook kan het plaatselijk smaller zijn van gebouwdelen als voordeel werken. 
Deze zogenaamde loggia's kunnen dan eventueel volgebouwd worden. Terrasbouw wordt vooral 
gebruikt indien de kans op veranderingen in een zorgorganisatie groot is of huisvesting voor langere 
tijd is bedoeld. Dit geldt ook indien een organisatie kleine coherente werkeenheden omvat of als de 
organisatie gedifferentieeerd van structuur is, veel soorten functies huisvest en weinig repetitie van 
identieke eenheden heeft (Nicolai, 1991). Bij terrasbouw zal de draagconstructie vanzelfsprekend 
zwaarder gedimensioneerd enjof demontabel dienen te zijn (CBZ, 2001e; CBZ, 2005b). De 
ontwerpstrategieën ten aanzien van elasticiteit kunnen niet zonder meer op elk schaalniveau gebruikt 
worden. Tabel 12 geeft een overzicht van de te treffen voorzieningen voor een bepaald schaalniveau. 
Deze schaalniveau's zijn toegelicht in hoofdstuk 2. 

Niveau Te treffen voorziening in de planopzet Vrije ruimte voor 

Locatie Aansluitmogelijkheid op hoofdverkeersstructuur Enkele afdelingen 

Sector Aansluitmogelijkheid als boven per sector Een afdeling 

Afdeling Open-end-structuur Enkele clusters 

Cluster Open-flank structuur Een aantal ruimten 

Tabel12: overzicht te treffen voorzienigen in planopzet t.b.v. uitbreiding (Nicolaï & Dekker, 1991) 

Eerder beschreven ontwerpstrategieën ten aanzien van elasticiteit impliceerden volumetoevoeging. 
Indien een zorginstelling juist een behoefte heeft om minder volume te hebben, kan sprake zijn 
afstotingsflexibiliteit. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onbruikbare en incourante ruimten 
die veel onderhoudskosten vergen. Afstotingsflexibiliteit heeft betrekking op de mogelijkheid 
gebouwdelen te slopen zonder dat de samenhang van de te handhaven gebouwdelen nadelig wordt 
beïnvloed (CBZ, 2005a). Bij afstotingsflexibiliteit zal de gebouwstructuur zo gaaf mogelijk dienen te 
blijven en dient te blijven voldoen aan de arcJ:titectonische kwaliteit. Ook zullen kosten voor ombouw 
beperkt dienen te blijven. Een monolithische betonconstructie levert bijvoorbeeld ernstige bouwhinder 
op en brengt meer sloopkosten met zich mee. Indien in de toekomst gebruik gemaakt gaat worden van 
afstotingsflexibiliteit, dienen de gebouwdelen die vrijkomen niet horizontaal of verticaal ingeklemd te 
zijn tussen andere afdelingen. Hierbij biedt een stalen constructie meer mogelijkheden dan een 
betonconstructie en is afstoting vanuit ruimtelijk oogpunt makkelijker bij gespreide laagbouw (Nicolai, 
1991). De afstoting kan vergemakkelijkt worden door een aanwezige compartimentering van een 
woonzorgcomplex. Hiertoe zal een hoofdconstructie opdeelbaar moeten zijn (Geraedts, 2001b) waarbij 
aan beide zijden van de afscheiding geen logistiek of schoonheidsproblemen mag ontstaan (Fritzsche, 

2005)· 

Een concept dat de 'werking' van elasticiteit illustreert, is het 'honingraat' concept (zie figuur 31). Dit 
concept zou als basisstructuur van een woonzorgcomplex en de mogelijke uitbreidingenjafstotingen 
kunnen dienen. Het model bestaat uit zeshoeken die aan de buitenzijde zijn opengelaten. De halfopen 
binnentuinen zorgen ervoor dat alle bouwdelen van buitenaf bereikbaar zijn. De rechthoeken in het 
model zijn de gebouwen waarin de functies worden gehuisvest. In de driehoeken zijn de verticale 
verbinden geconcentreerd. De centrale zeshoek vormt het hart van het gebouwencomplex. De ruimten 
die hierop aansluiten zullen naar verwachting in kwalitatief en kwantiatief opzicht niet snel veranderen. 
Functies die op termijn voor afstoting in aanmerking komen, zijn in de buitenste ring gehuisvest 
(Schaaf, Hoorn & Vennink, 2006). 

Figuur 31: het 'honingraat' concept (Schaaf, Hoorn & 
Vennink, 2006) 
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Tabel 13 geeft een overzicht van gebouwprestaties die aanwezig dienen te zijn voor één of meer 
varianten van aanpasbaarbeid en reeds beschreven zijn in dit hoofdstuk. Hoofdstuk 7 zal een koppeling 
leggen tussen de relevantie van deze gebouwprestaties in combinatie met een bepaalde 
vraagkarakteristiek 

Generaliteit Flexibiliteit Elasticiteit 

Standaardisatie naar vorm Modulairiteit c.q. standaardisatie Voldoende grondoppervlak 
• symmetrisch, regelmatig en 

eenvoudig Strategische situering 'harde' en Gespreide laagbouw, géén 
• voldoende plafondhoogte 'zachte' functies institutionele hoogbouw 
• voldoende diepte 
• voldoende breedte Strategische situering buiten Voldoende afstand tussen 

primaire functiegebied van: vleugels 
Standaardisatie naar ruimte • toiletgroepen 

• kolomvrije ruimten • liften Functies niet horizontaal of 
• geen obstakels • trappen verticaal ingeklemd tussen 
• grote overspanningen • schachten andere afdelingen 
• grote beukmaten 
• grote beukoppervlakten Toegankelijkheid Geen toepassing dubbelcorridor-
• grote vloerbelasting c.q. installatiesystemen en layout 

constructieve sterkte (hoofd)constructie 
Compartimentering 

Overdimensionering c.q. overmaat Scheiding drager en inbouw: 
• gelijke hoogte plafonds en Demonteerbare en herbruikbare 

Compartimentering: vloeren gevels 
• meerdere ontsluitingsmogelijkheden • constructieverbindingen 
• meerdere toiletgroepen bereikbaar en demontabel Zwaardere dimensionering 
• meerdere stijgpunten • verwijderbare en verplaatsbare draagconstructie bij terrasbouw 
• onafhankelijke installaties wanden 
• lokaal en centraal meten en regelen Stalen constructie, geen 

van faciliteiten monolithische betonconstructie 
Tabel13: overzicht gebouwprestaties bij de drie varianten van aanpasbaarheid 

5.4 Resumé 

Dit hoofdstuk heeft het begrip 'aanpasbaarheid' gedetailleerd beschreven. Het begrip vormt de sleutel 
tot het verkrijgen van toekomstbestendigheid. Aanpasbaarbeid kan met behulp van een aantal 
concepten, waaronder het IFD-concept, het open-bouwen, het drager-inbouwconcept en het Solids
concept, worden toegepast. Deze concepten vormen voorbeelden waarop aanpasbaarheidsmaatregelen 
tot stand kunnen komen maar zijn niet allesomvattend. Voor dit onderzoek valt aanpasbaarbeid uiteen 
in drie kernbegrippen, namelijk 'generaliteit', 'flexibiliteit' en 'elasticiteit'. Generaliteit is in deze het 
kunnen veranderen van functie (kwalitatief) in een ruimte zonder dat fysieke aanpassingen nodig zijn. 
Flexibiliteit is in deze het kunnen veranderen van functie (kwantitatief en kwalitatief) met beperkte 
fysieke inspanning zonder daarbij het gebouwvolume te veranderen, bijvoorbeeld het verplaatsen van 
binnenwanden. Elasticiteit impliceert het toevoegen of verwijderen van bouwvolume door aanbouw 
respectievelijk afstoting c.q. sloop van gebouwdelen. Per kernbegrip zijn gebouwprestaties herleid. 
Aangezien dit hoofdstuk vooral beschrijvend van aard is, is geen processchema opgesteld. De 
beschreven gebouwprestaties zullen onderdeel uitrnaken van het prestatiemeetsysteem zoals dat in 
hoofdstuk 7 wordt ontworpen. Tevens zullen de gebouwprestaties dan geöperationaliseerd worden. 
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6 Empirisch onderzoek 
De theoretische verkenning uit voorgaande hoofdstukken zal in dit hoofdstuk getoetst en aangevuld 
worden middels interviews. Naast het toetsen van de bruikbaarheid van de theoretische modellen, is het 
tevens relevant om middels interviews nieuwe ideeën en opvattingen te ontdekken omtrent de 
onderzoeksthemariek Allereerst zal dit hoofdstuk de onderzoeksopzet beschrijven waarna wordt 
ingegaan op de dataverwerkingsmethode. Vervolgens zullen de resultaten en de daaruit voortvloeiende 
conclusies een oordeel moeten geven over de bruikbaarheid van de theorieën en een handreiking geven 

omtrent de invulling van het te ontwerpen OSS. 

6.1 Onderzoeksopzet 

Teneinde het conceptueel model te toetsen, wordt hier gebruik gemaakt van kwalitatieve semi
gestructureerde interviews. Bij een semi-gestructureerd interview zijn alle interviewvragen voorafgaand 

aan de interviews in principe vastgesteld en ligt de volgorde van de interviewvragen vast. Deze 
interviewvragen komen in alle interviews aan de orde. Hierdoor is, in tegenstelling tot het open 
interview, een zekere mate van vergelijkbaarheid van de gegevens aanwezig. Een bijkomend voordeel 
ten opzichte van het gesloten interview is dat aan de geïnterviewde ruimte wordt overgelaten om eigen 
ervaringen en meningen te vermelden. Dit is, gezien de complexiteit van de thematiek en de summiere 

hoeveelheid relevante literatuur, ook wenselijk. Tevens is dit de reden waarom niet gekozen is voor het 
afnemen van enquetes. Immers, deze dataverzamelingsmethodiek vergt veel voorkennis en 
beschikbaarheid van relevante literatuur. Ook biedt een enquete weinig tot geen mogelijkheden voor 
een uitweiding van de geïnterviewde buiten de gestelde vragen om. Daarnaast wordt in kwalitatief 

onderzoek, zoals dit, vrijwel nooit gewerkt met gesloten vragen met een aantal antwoordenopties. Een 
laatst beschreven voordeel van een face-to-face interview is de mogelijkheid om een uitleg te geven bij 

de te stellen vragen indien een geïnterviewde dit mocht verlangen (Baarda & De Goede, 1997). 

Voor de verzameling van het empirisch materiaal zijn zeven interviews afgenomen onder respondenten 

van verschillende zorginstellingen (zie referenties). Deze respondenten zijn allen verantwoordelijk voor 
het strategisch huisvestingsbeleid van hun zorginstelling. Aan de respondenten is een aantal vragen 

voorgelegd dat is afgeleid van een opgestelde topiclist, vrij vertaald een 'onderwerpenlijst'. Dit is een lijst 
met onderwerpen die in het interview ter sprake moeten komen. De topics zijn dusdanig objectief 
geformuleerd dat dit de intersubjectiviteit ten goede komt. Met andere woorden, de topics zijn geen 

meningen enjof hypothesen (Baarda & De Goede, 1997). Bij het opstellen van deze lijst zijn 
vanzelfsprekend de resultaten van het literatuuronderzoek en de documentenstudie betrokken. De 
topiclist is te vinden in bijlage 7· De topiclist is gecategoriseerd naar 'organisatietypologie', 
'woonzorgvisie' en 'vastgoed'. 

6.2 Het interview 

In verband met de gewenste productsegmentatie op basis van PMC's die in hoofdstuk 3 is toegelicht, is 
allereerst aan de respondenten gevraagd op welke doelgroepen zij zich richten en welke 
woonzorgproducten zij de doelgroepen aanbieden. Vervolgens is gevraagd in hoeverre momenteel 
sprake is van het voeren van een bepaalde waardediscipline. Hierbij is het model van Treacy & 
Wiersema kort toegelicht. Vervolgens hebben de respondenten kunnen reageren op de bruikbaarheid 
van dit model in de woonzorgsector. Daarna is de respondenten een aantal kenmerken van 
waardediscplines voorgelegd waarna de meest dominante waardediscipline van de individuele 
zorginstelling is bepaald. In het tweede gedeelte van het interview is om de visie ten aanzien van de 
toekomstige woonzorgvraag gevraagd. Allereerst is gevraagd in hoeverre een zorginstelling haar accent 
mogelijk gaat verleggen naar een andere waardedispline. Het kan namelijk zo zijn dat met de invoering 

van de WTZi enjof een veranderende woonzorgvraag, juist voor een andere waardediscipline gekozen 
gaat worden. Deze stap dient als controle om de functieveranderingsbehoeften per waardediscipline 
uiteindelijk op een juiste wijze te kunnen categoriseren. Nadat deze stap is voltooid, is gevraagd naar 
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een mogelijke bijstelling van het organisatiebeleid. Deze bijstelling kan als aanleiding de WTZi, een 
veranderende woonzorgvraag of overige redenen hebben. Een bijstelling van het organisatiebeleid kan 
impliceren dat nieuwe woonzorgproducten geïntroduceerd gaan worden in een voor een zorginstelling 
onbekende (deel)markt. Hierbij is het model van Ansoff toegelicht. Vervolgens is gevraagd naar 
mogelijke ontwikkelingen in de woonzorgmarkt refererend aan de scenario's zoals opgesteld in 
paragraaf 3·5· Daarna zijn de functieveranderingsbehoeften per individuele zorginstelling achterhaald. 
Hiertoe is een gevraagd naar mogelijke functieveranderingen die een zorginstelling zelf waarschijnlijk 
acht. Vervolgens is gevraagd naar eventuele andere functieveranderingen die door de onderzoeker zijn 
voorgelegd. Er is bewust gekozen voor deze volgorde aangezien zo de relevantie van 
functieveranderingsbehoeften kan worden beoordeeld. Het derde gedeelte van het interview gaat in op 
de mogelijkheden die het vastgoed biedt ter facilitering van de functieveranderingsbehoeften. Hierbij 
wordt ingegaan op fysieke knelpunten die zich in het verleden hebben voorgedaan. Vervolgens is 
gevraagd naar wenselijke danwel noodzakelijke fysieke eigenschappen die een woonzorgcomplex moet 
hebben, om deze knelpunten in de toekomst te kunnen voorkomen. Daarna is ingegaan op 
herbestemrningsmogelijkheden die de betreffende woonzorgvoorziening biedt. 

6.3 Methode van dataverwerking 

Voor de analyse van de digitaal opgenomen kwalitatieve data is gekozen voor labelling. Hierbij worden 
de tekstfragmenten voorzien van een omschrijvingen c.q. labels. Het gebruik van labelling moet leiden 
tot een zinvolle reductie van het onderzoeksmateriaal. Nadat alle zinvolle tekstfragmenten zijn voorzien 
van labels, zijn de labels gecategoriseerd. Hierbij zijn labels met een gemeenschappelijk kenmerk bij 
elkaar gebracht. Vervolgens is getracht een hiërarchie te ontdekken danwel aan te brengen tussen labels 
met een hoger en lager abstractieniveau. Dit wordt ookwel een hïerarchische boomstructuur c.q. 
taxonomie genoemd. Het iteratief proces van labellen staat gelijk aan de gefundeerde-theorie
benadering die overigens de meest gangbare werkwijze in kwalitatief onderzoek is (Baarda & De Goede, 
1997). Figuur 32 geeft het stappenplan zoals dat gehanteerd is bij de dataverwerking. Deze 
dataverwerking bestaat uit datapreparatie en data-analyse. Deze data-analyse wordt beschreven in de 
volgende subparagraaf. 

datapreparatie data-analyse 

Stap 1: tekstbestand van onderzoeksgegevens Stap 5: Labelen van fragmenten 

Stap 2: verwijderen van niet-relevante tekst 

Stap 7: interpretatie labelstructuur en geldigheid 
Stap 3: keuze analyse-eenheid 

Stap 8: definii:!ren kernlabels en vaststellen intersubjectiviteit 

Stap 4: relevante tekst opsplitsen naar fragmenten 

Stap 9: beantwoording vraagstelling 

Figuur 32: methode van dataverwerking (naar Ermans, 2002) 

6.3.1 Beknopt verslag interviews 

In onderstaand beknopt interviewverslag is de respons van de geïnterviewden inhoudelijk niet 
veranderd maar zijn de quotes omwille van een 'lopend verhaal' herschreven. 
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Intern perspectief waardediscipline 
In de zorgsector voltrekken zich de laatste jaren op grote schaal fusietrajecten. Een zorginstelling heeft 
hiertoe als belangrijkste motivatie dat haar maatschappelijke taak zo gecontinueerd kan worden. In 
werkelijkheid is de motivatie voor het aangaan van de fusietrajecten het versterken van de marktpositie. 
Een fusering is meestal de enige optie voor een zorginstelling om een muur om het verzorgingsgebied 
te bouwen. 99 van de 100 zorginstellingen stellen op hun websites de cliënt centraal. Elke organisatie 
gaat voor het verhogen van de cliëntwaarde maar dat is puur een verkoopstrategie. Zo is iedereen bezig 
met certificeren om te laten zien dat ze een goede kwaliteit zorg bieden maar in feite is het gewoon een 
marketinginstrument om de marktpositie te versterken. Het is evident dat de interne waardediscipline 
'operationale excellence' aan aandeel wint: door de nieuwe regel en wetgeving worden we gedwongen 
om onze aandacht te leggen op het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Als we vroeger geld 
overhielden was het de vraag welke leuke dingen we met dat geld konden doen. Nu houden we het geld 
vast zodat de reserves van de stichting groter worden, het risico daalt en we uiteindelijk een sterkere 
positie in de markt kunnen bewerkstelligen. Niet alleen de WTZi biedt aanleiding tot 
waardedisciplineverandering: we zitten in onze concurrentiepositie gevangen. In tegenstelling tot 
voorheen wordt door een verzekeraar meer gekeken naar de prijskwaliteitsverhouding. 

Extern perspectief waardediscipline 
De laatste jaren is door alle fusietrajecten de focus meer naar binnen dan naar buiten geweest. Door het 
integreren van processen en de re-organisaties die samen hangen met fusies, is meer gestuurd op 
middelen dan op doelen. De focus op de vraag hoé we cliëntwaarde willen bereiken is hierdoor naar de 
achtergrond verschoven. In de praktijk besteden we aan alle drie de waardedisciplines aandacht want er 
gebeurt momenteel zoveel in de sector dat we het totale veld niet overzien. De markt wijzigt door de 
invloed van senioren die andere behoeften hebben dan voorheen. Senioren willen invloed hebben op de 
ontwikkeling van woonzorgproducten, ze worden kritischer. De woonomgeving bepaalt hun 
welbevinden. De zusters komen maar een half uur per dag, voor de resterende 23,5 uur wilt men in een 
woning zitten waar men zich goed wil voelen. De vraag verschuift van een standaard uniform 
woonzorgpakket naar meer service, meer bejegening en meer zinvolle activiteiten. Ook zullen meer 
partners met een verschillende zorgvraag bij elkaar willen wonen. Er is sprake van een verschuiving van 
zorg op maat naar service op maat, de zorg volgt wel. 

De fusies spelen hier op in. Onze fusies zijn strategische allianties waardoor een grote diversiteit is 
ontstaan, waardoor een flexibeler aanbod ontstaat. We bieden het liefst alle diensten aan op één locatie. 
Als de zorgbehoefte van cliënten verandert, kunnen ze in hetzelfde complex blijven wonen. Hierbij 
wordt een onderscheid tussen doelgroepen gemaakt. Voorheen lag de focus op cliënten van 70 toch 90 
jaar. Nu richten we ons op cliënten tussen de 55 en 100 jaar. Naast verzorging en verpleging bieden we 
de jongere senior luxe maar betaalbare woningen aan. Dit is een brede markt waarbij beide type 
producten om een eigen benadering vragen. Ook wordt steeds meer een onderscheid tussen de 
welgestelde senior en de minder welgestelde senior gemaakt: sommige mensen zeggen vanuit een 
idealisme dat je niet mag zien waar rijke of arme mensen wonen, maar als je dat verschil niet wilt 
erkennen, krijg je wel probleem omdat mensen zich niet meer herkennen in jouw voorziening. Het 
commerciële zal verder aangescherpt worden omdat vanuit wet- en regelgeving een uitholling van het 
budget plaatsvindt. Kwaliteit heeft een prijs: we kunnen het ons niet veroorloven om allemaal in een 
Rolls Royce te rijden. Als u morgen zalm wilt eten, prima, maar mag ik wel even afrekenen. De 
verschillen tussen arm en rijk krijg je, dat zal zich uiten in verschillende woonzorgproducten. 

Het is voor cliënten aantrekkelijk om in een woonzorgcomplex te wonen. Zorg wordt nogal negatief 
benaderd maar zorg is ook positief. De ouder wordende mens kampt met eenzaamheid. In tegenstelling 
tot het extramurale wonen wordt hier een gevoel van geborgenheid geboden en wordt meer aan welzijn 
gedaan. Eenzaamheid en veiligheid zijn voor mensen een motief om naar een woonzorgcomplex te 
verhuizen. Zo hadden cliënten eerst 25m2 woonoppervlak en kregen daarna 50m2 waardoor hun 
woongenot omhoog ging. Het was even stil in de recreatiezaal maar na een tijdje zochten ze weer de 
gezelligheid op omdat ze behoefte hadden aan sociale contacten. Hier blijft behoefte aan bestaan. Voor 
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mensen wordt alles geregeld in een woonzorgvoorziening. Nu de mantelzorg gaat afnemen, de 
gezinnen kleiner worden en er meer alleenstaanden komen, biedt het verzorgingshuis uitkomst. We 
zijn onze capaciteit aan het deconcentreren, mensen willen in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. 
Het wordt nog interessanter als je de aangrenzende maatschappij naar binnen weet te halen. 

Vastgoed uit de AWBZ 
Waarschijnlijk zal huisvesting uit de AWBZ gaan. Huisvesting in de AWBZ kan gewoon niet meer, 
mensen zullen huisvesting op termijn zelf moeten gaan betalen. Ik heb het overigens altijd als raar 
ervaren dat als je meer zorgbehoevend wordt, de overheid ook altijd jouw huisvestings
verantwoordelijkheid overneemt. Als de one-package-deal - je krijgt een kamer met verzorging - wordt 
losgelaten- en op die lijn zitten we momenteel- dan zullen andere behoeften zich openbaren. Wellicht 
dat de verblijfscategorie 'beveiligd' wel in de AWBZ blijft. Waarschijnlijk zullen onder een bepaalde 
inkomensgrens voeding, wonen, zorg een integraal pakket blijven vormen. Boven deze inkomensgrens 
worden cliënten kritischer want dan moeten ze het zelf gaan betalen. Primair kiezen ze dan voor het 
gevoel: voel ik me hier thuis? Het onderscheidende vermogen van een organisatie zal dan toch met 
huisvesting moeten worden bewerkstelligd. Ook al gaat het vastgoed niet uit de AWBZ, dan nog is het 
voor een zorginstelling financieel aantrekkelijker om voor de grote verblijfseenheden een 
marktconforme huur te vragen met een indicatie voor zorg zonder verblijf. 

Vastgoed en locatie 
Vastgoed bepaalt steeds meer het imago van een zorgorganisatie en het succes van een zorgorganisatie. 
Zorg volgt alleen, daar kun je alleen negatief op scoren, want dat kun je overal krijgen, maar je kunt niet 
overal in de bossen of in de binnenstad wonen. Locaties met zorgvastgoed kenmerken zich steeds meer 
als veel bouwmassa met weinig grond. Het heeft geen elan. We worden beperkt door de gemeente om 
ruim opgezette voorzieningen neer te zetten. Bij nieuwbouw in het centrum worden allerlei 
omgevingseisen van gemeentewege gesteld. We zijn beperkt in de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
gebouw. We worden gedwongen om de hoogte in te moeten gaan omdat ten eerste weinig grond 
voorradig is en ten tweede gemeenten marktconforme hoge grondprijzen vragen. Het is vervolgens 
maar de vraag of dit ten goede komt aan een cliënt die zorgbehoevend is en op de 12• verdieping zit. 
Daarnaast is iedereen bang voor het vergrijzen van een locatie. Juist die mix van jonge en vitale mensen 
met meer zorgbehoevende oudere mensen is goed voor de leefbaarheid. De angst bestaat dat we dadelijk 
een locatie hebben met alleen maar senioren die elkaar niet kunnen helpen. Ook zal het actieve 
gezelligheidsleven dan minder aanwezig zijn. Je kunt er vrijwel niets aan doen. Wil je toch jonge 
senioren trekken, dan zul je dat met de uitstraling van je gebouw moeten doen. Je kunt mensen niet 
zomaar je gebouw uitzetten. Je kunt niet in een huurcontract opnemen, mevrouw als uw zorgvraag 
omvangrijker of complexer wordt, dan moet u eruit. Naast een mogelijke vergrijzing van een locatie 
speelt het locatieprofiel een rol in de bezettingsgraad van het vastgoed. Ten aanzien van de 
bezettingsgraad hebben zorginstellingen uit randstedelijke gebieden grotere moeite om het vastgoed 
bezet te krijgen dan zorginstellingen uit de plattelandsgebieden. Het verenigingsleven, zoals de 
katholieke bonden voor ouderen (KBO's), bestaat juist op het platteland en versterkt de vraag naar 
'gemeenschapshuizen'. Ook wonen in stedelijke omgevingen meer allochtonen. Zij maken vrijwel geen 
gebruik van onze voorzieningen. Allochtonen zijn gewend om in hun eigen familiesituatie mantelzorg 
te ontvangen. 

Eigendomspositie 
Gezien de wijziging van financiering kiezen wij voor een mix van eigendom en huur. In huren met 
kortlopende contracten zit een stuk flexibiliteit. We hebben zo minder leegstandsrisico's. Zorgvastgoed 
blijft toch specifiek risicovol onroerend goed. Het is onze core-business niet. Voorheen was dit anders. 
Als je als zorginstelling een toelating had, kreeg je een financiering, er werd geen bouwtekening 
opengevouwen. Je kunt je overigens bij het Waarborgfonds Zorginstellingen (WFZ) aansluiten. Als die 
je leningen borgt, heeft dat een positief effect op de financieringsrente. Maar ik hoor geluiden dat de 
voordelen uit het WFZ marginaal zijn. Ons beleid is dat het onroerend goed naar woningcorporaties 
gaat. Het kan ook anders. Zorginstellingen zijn er van teruggekomen om zomaar hun vastgoed af te 
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stoten naar corporaties. In dat geval ontstond vaak een huursituatie waarbij er tactische en strategische 
nadelen ontstonden nadat de relatie tussen beide bekoeld was. Een corporatie kon ook mogelijkheden 
gaan bieden aan een concurrent zorgaanbieder. Op het moment dat je zelf in een ontwikkeling zit en de 
zaak in eigendom hebt, is een toelating niet afhankelijk van een corporatie. Onroerend goed is bezit en 
bezit is macht. Primair kan vastgoedbezit profit genereren, secundair ben je als zorginstelling ook een 
meer aansprekende partij voor gemeenten en andere stakeholders. Als je huurder bent, doe je als partij 
niet mee in overleg. Het hebben van een postie is belangrijk. Zo huren wij van onze eigen 
vastgoedstichting. Overal waar we kansen zien, investeren we in vastgoed. Daarmee genereren we geld 
waarmee we andere dingen kunnen doen. We hebben hierbij geen toestemming van het College 
Sanering nodig. 

Herbestemming 

De trend waarbij verschuiving van verzorging naar verpleging plaatsvindt, zet zich door. Qua 
intramurale voorzieningen denk ik dat wat we nog aanbieden over enkele jaren alleen nog verpleging is. 
Voor ons bestaande vastgoed geldt dat ruimten te klein zijn voor verzorging maar nog goed genoeg zijn 
voor verpleging. We proeven overigens niet dat het toch wel vol komt omdat er vergrijzing is. Wij 
hebben het voordeel dat we door onze portefeuilleomvang een veranderende vraag binnen het bestaande 
bestand kunnen opvangen zonder dat het gebouw ingrijpend veranderd hoeft te worden. Wat ik zie is 
dat twee appartementen van 45 m 2 eerder bij elkaar gevoegd worden tot een ruim appartement van 
90m2

• Een appartement van 45m2 wordt niet opgeknipt om er een verblijfscategorie 'zwaar' van te 
maken, althans niet voor dementerenden. Ook is ombouw naar kleinschaligheid in de praktijk qua 
modulariteit moeilijk uit te werken. Wij kiezen nu voor meer vierkante meters. We bouwen boven de 
maatstaven van Bouwcollege met eigen geld waarvoor we geen vergoeding krijgen. Zo bouwen we, al 
dan niet met corporaties, steeds vaker volwaardige appartementen om de hausse van de vergrijzing te 
kunnen overstijgen in de jaren die erna komen. Hopelijk hebben we dan voldoende courant onroerend 
goed. 

Ik denk dat de toekomst vooralligt in het courant onroerend goed en dan met name het wonen. Onze 
woningen zijn geschikt als studentenwoning en gezinswoningen. Die zouden hier zo inkunnen. Ook 
een hotelfunctie is mogelijk. Een tijd terug hebben we een deel van onze voorzieningen als 
ziekenhuisplaatsen voor revalidatie verhuurd. Als tijdelijke herbestemming zie ik ook vaak horeca en 
intemetcafes. Bij alle bestemmingen zijn parkeervoorzieningen essentieel, ook voor een actievere 
senior. Voorwaarde is wel dat mensen alleen voor iets willen betalen als ze het nog niet hebben. Je kunt 
niet met terugwerkende kracht zeggen, ok meneer, u heeft ro jaar geleden een appartement met een 
parkeerplaats gekocht, we willen er nu een paar bijbouwen, betaalt u mee? Je zult dus tijdens een 
planontwikkeling al voldoende parkeerplaatsen moeten opnemen wil je op termijn voldoende 
bestemmingsmogelijkheden hebben. Achteraf parkeerplaatsen toevoegen is altijd duurder. Een ander 
niet onbelangrijk aspect is het 'frans balkon'. Een 'frans balkon' heeft geen onroerend goed waarde, een 
normaal balkon wel. Indien een cliënt een dure huurwoning betrekt voor 700 a 900 Euro, dan verlangt 
deze cliënt een ruim balkon. Als dit de courantheid vergroot mag de initiële investering ook hoger zijn. 
In fYsiek opzicht is het grootste probleem bij herbestemming dat ten tijde van het initieel ontwerp de 
architecten van buiten naar binnen hebben ontwerpen. Met het ontwerp van een mooie gevel met 
verspringingen gaan ze vervolgens 'naar binnen'. Dan bevindt bij het ene appartement de schuifpui zich 
in de hoofdslaapkamer, de andere keer bevindt deze zich bij wijze van spreken in het opberghok Een 
ander gevolg van deze ontwerpwijze is dat schachten zich vaak midden in een appartement bevinden. 
De vrije indeelbaarheid komt hiermee in het geding. Een ander aspect voor een goede courantheid is de 
klimaatbeheersing, deze is noodzakelijk voor het woongenot. Mensen worden bang voor de hete 
zomers. Het ontbreken van een gastentoilet in een appartement is ook een aspect dat als nadelig wordt 
ervaren. We zitten momenteel nog in een transitieproces. In de meest recente ontwikkelingen die 
gebouwd worden, is Vrijwel niet gekeken naar herbestemming. Bij de ontwikkelingen die in gang gezet 
worden proberen we daar steeds meer naar te kijken. Maar dat laat onverlet dat er zoveel mensen in de 
organisatie zitten inclusief beslissers die vanuit het zorgproces naar hun vastgoed kijken. Ook is een 
LTHP (langetermijnhuisvestingsplan) vaak getoetst aan de huidige bouwmaatstaven. De veranderingen 
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gaan zo snel dat een dergelijk plan geen weerspiegeling is van strategische beleidsvisies waarin het 
begrip herbestemming is opgenomen. Binnen de zorg is het nog altijd de opvatting dat de faciliteit 
ondersteunend is aan het zorgproces. Echter, op het moment dat ze dat zeggen, dan realiseren zich dat 
ze dat eingelijk niet kunnen zeggen omdat ze het vastgoed ontwikkelen voor lange termijn en dat er 
zoveel risico aan zit. Als je het hebt over herbestemming en je komt uit bij scheiding tussen drager en 
inbouw, dan zit je nog altijd met een kostenverhoging van ro% boven een dragende wanden. Het 
kwaliteitsvraagstuk van het welbevinden is er een van haalbaarheid en betaalbaarheid. Aan ombouwen 
hangt sowieso altijd een flinke kostenpost. Hoe mooi het ook lijkt dat een casco in constructief opzicht 
voor vele functies bruikbaar zou zijn, een herbestemming valt in de praktijk altijd tegen. Men kiest dan 
toch voor sloop en nieuwbouw. Daarbij komt, dat de hoeveelheid aanpasbaarbeid altijd situatiefbepaald 
moet worden. De praktijk is weerbarstiger, het bouwen is tijdsgeest afhankelijk. Misschien is het wel 
een betere strategie om, als je snel en flexibel de cliëntwens wilt volgen, je niet meer bouwt voor 30 jaar. 
Probeer economische levensduren terug te dringen in plaats van concepten toe te passen als 
ornkeerbaar bouwen. Als je kijkt naar de vergrijzing zie je dat de babyboom over 30 jaar weg is. Waarom 
ga ik dan geen vastgoed ontwikkelen met een economische levensduur van 30 jaar? Als de babyboom 
voorbij is en er moet herbestemd worden, dan werken we misschien niet meer in kantoren en winkelen 
we alleen via internet. Bij de ontwikkelingen die r a 2 jaar geleden hebben plaats gevonden, zijn vrijwel 
geen rendementsberekeningen uitgevoerd. Hier is puur gekeken naar de kaders van het Bouwcollege. 
Laten we nu ook eens gaan rekenen zoals een vastgoedontwikkelaar dat doet. 

6.3.2 Data-analyse 
De labelling, zoals deze is toegekend aan de verschillende tekstfragementen, heeft vanzelfsprekend een 
sterke relatie met de topics zoals deze zijn beschreven in bijlage 7· In tabel 14 staat een overzicht van de 
kernthema's, de thema's en de bijbehorende labels. Achter elke label staat tussen haakjes de frequentie 
van voorkomen van een bepaald label. Indien voor het betreffende getal een min of plus staat, dan geeft 
dat aan dat een label wel of niet gedeeld wordt door de opvattingen van respondenten. Indien géén min 
of plus is aangegeven, dan is het betreffende label niet voorgekomen in de data. 

Kernthema Thema Label 
beperkingen door gemeenten (+3/4) 

locatie verschillen herbeslemmingsmogelijkheden (+3/4) 
vergrijzingvan locatie (+3/4) 

eigendomsituatie 
macht (+6/-1) 
genereren extra inkomsten (+5/2) 

vastgoed 
aanpasbaarheid (+7) 
bereikbaarheid (+5/2) 

courantheid voorzieningen belangrijk (+4/3) 
herbestemming vooral naar regulier wonen (+4/3) 
haalbaarheid en betaaibaarheid (+5/2) 
gedwongen (+5/2) 

interne waardediscipline 
fusie (+4/3) 
marktversterking (+7) 

waardediscipline 
operational excellence (+5/2) 
cliënt centraal (+7) 

=bruikbare 
wonen en welzijn (+7) 

methode (7) 
geen duidelijke keuze discipline extern (+6/-1) 

externe waardediscipline 
bredere doelgroep (+5/2) 
specifieke behoeften cliënt ( + 7) 
onderscheid rijk en arm (+5/2) 
customer intimacy (+4/3) 
vastgoed uit AWBZ (+5/2) 

Tabel14: ordenmg labels interviews 

Na de ordening van de labels en de bepaling van de kernlabels zoals in tabel 14, is bepaald of een label 
een samenhang vertoont met (een) ander(e) label(s). Met andere woorden, of label A bijvoorbeeld het 
gevolg is van label B enzovoort. De mate waarin een mogelijk verband bestaat tussen de labels is 
beoordeeld aan de hand van de frequentie wanneer een label voorkwam en in relatie werd gebracht met 
andere labels door de respondenten (netwerkanalyse) (Baarde & De Goede, 1997). Het meest opvallend 
in de onderzoeksdata is dat geen enkele zorginstelling bewust een interne en externe waardediscipline 
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voert. Vervolgens geven de meeste zorginstellingen aan dat ze o.a. door de WTZi gedwongen worden 

om zich intern te focussen op operational excellence terwijl ze extern juist meer een customer intimacy 
waardediscipline voeren. Het waardedisciplinemodel geeft aan dat dit een tegenstelling is. Immers, met 

een interne focus op kostenbeheersing en efficiëntie is het lastig om een 'klant is koning' strategie te 
voeren. Desalniettemin vormt deze tegenstelling vooralsnog geen onoverkomelijk probleem. De 

toetreding van concurrenten vindt gestaag plaats en door de fusies met andere zorginstellingen in het 
betreffende verzorgingsgebied weet een zorginstelling haar marktgebied af te schermen. Echter, als 

huisvesting op termijn uit de AWBZ zou gaan en verzekeraars zorginstellingen meer zouden gaan 
beoordelen op prijskwaliteitsverhoudingen, dan zou bovenstaande tegenstelling zorginstellingen 
kunnen gaan opbreken. Daarnaast gaf een meerheid van de respondenten aan dat ze hun zorgvastgoed 
in eigendom houden. De betrokken respondenten gaven aan dat investeringsbeslissingen voornamelijk 
op basis van hun zorgproductie worden genomen, vrijwel niet vanuit het vastgoedperspectief. Indien 

een zorginstelling een customer intimacy wil voeren voor een brede doelgroep en vervolgens weinig tot 
geen rekening houdt met bijvoorbeeld tijdelijke herbestemmingen, dan resulteert dit in een 
exploitatierisico. Verder valt het op dat veel zorginstellingen rekening houden met de aanpasbaarbeid 
van hun voorziening. Hierbij ligt de focus overigens wel op ombouw van verblijfscategorieën. Tijdelijke 

verhuur of dispositie naar de reguliere woningmarkt of andere 'externe' bestemmingen komt niet vaak 

voor. 

6.3.3 Interpretatie 
De motivatie om interviews af te nemen was tweeledig. Allereerst zou de voorgaande theorie getoetst 

worden. Ten tweede is met deze interviews getracht de relatie tussen de waardedisciplines en de 
functieveranderingsbehoefte te achterhalen. Het voeren van het waardediscipline-model en de overige 

theoretische modellen wordt relevant geacht door alle respondenten. Over de relatie tussen 
organisatietypologie en functieveranderingsbehoeften kan géén oordeel worden geven. De 
zorginstellingen voeren tot op heden nog geen duidelijke waardediscipline en ontwikkelingsstrategie 

waardoor functieveranderingsbehoeften niet op een valide en betrouwbare wijze gecategoriseerd 
kunnen worden naar waardedisciplines of andere organisatiekarakteristieken, laat staan naar fysieke 

maatregelen die hieruit voortvloeien. De interviews hebben in ieder geval aangetoond dat het 
waardedisciplinemodel en de overige modellen bruikbaar kunnen zijn in de praktijk op het moment dat 
volledige marktwerking gaat plaatsvinden. Ook zijn algemene fysieke knelpunten aan het licht gekomen 

die zullen worden opgenomen in het prestatiemeetsysteem: bouwen boven norm Bouwcollege ter 
bevordering van de courantbeid (o.a. meer vierkante meters); voldoende parkeerplaatsen; een balkon 
(géén frans balkon); het strategisch situeren van schachten; een individuele klimaatbeheersing zoals 

airco en een gastentoilet 

Het vermoeden dat het afnemen van meer interviews niet tot de nodige wetenschappelijke bevindingen 
zou leiden, wordt bevestigd. Gezien het exploratieve karakter van dit onderzoek en de onbekendheid van 

de sector met de reeds beschreven problematiek zouden meer interviews resulteren in schijnwerkelijk
heid c.q. niet-valide wetenschappelijk bevindingen. Ten eerste geven alle respondenten aan dat de 
theorie bruikbaar is maar nog niet toegepast is in de zorgsector. Een tiental interviews extra zou dit 
beeld hoogstwaarschijnlijk niet veranderen. Ten tweede zou gesuggereerd kunnen worden dat bij 
bijvoorbeeld 30 interviews een enigzins wetenschappelijk verantwoord resultaat zou kunnen worden 
gegenereerd ten aanzien van relevante gebouwprestaties. Dit wordt bestreden omdat de zorgsector nog 

niet bekend is met de methodiek zoals aangereikt is in dit onderzoek. Dit zou betekenen dat op basis 
van huidige waardedisciplines en organisatiestrategieën relevante gebouwprestaties zouden worden 
herleid. Als de context van de sector hetzelfde zou blijven als voorheen, dan zou hier wellicht een 
wetenschappelijke waarde uit kunnen worden gedestilleerd. Echter, de veranderingen in de sector zijn 

zo omvangrijk dat hier een niet-valide beeld van relevante gebouwprestaties in verhouding met de 
kenmerkende organisatiekarakteristiek zou ontstaan. 
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7 Decision Support System 
Dit hoofdstuk integreert voorgaande theoretische en praktische verkenningen en vult deze 
verkenningen aan met meet- en rekenmethodieken opdat een praktisch toepasbaar Decision Support 
System (DSS) ontstaat. Reeds werd een definitie van een DSS gegeven. Ter aanvulling kan gesteld 
worden: 'een DSS is een modelmatige weerspiegeling van onzekerheden ten aanzien van de te stellen doelen, te 
ondernemen activiteiten, de eventuele alternatieven daarvoor en de verwachte corresponderende resultaten op 
termijn' (Keeris, 2004). Een meer precieze omschrijving van het begrip kan niet worden gegeven. In de 
praktijk bestaan vele opvattingen ten aanzien van de definiëring van een DSS (Arentze & Achten, 2007). 
Een DSS wordt doorgaans gebruikt om semi-gestructureerde problemen aan te pakken. Met semi
gestructureerd wordt bedoeld het niet algoritmisch kunnen berekenen van een oplossing omdat niet 
met zekerheid kan worden vastgesteld of alle relevante factoren, die betrokken zouden moeten zijn bij 
het oplossen, ook daadwerkelijk betrokken zijn (Van Delden, 2005; Ho, 2006). Het DSS bestaat in dit 
onderzoek uit twee hoofdcomponenten, namelijk een kwalitatieve methodiek en een kwantitatieve 
methodiek ter bepaling van de toekomstbestendigheid van een woonzorgcomplex. De methodieken zijn 
complementair en gebruik van beide zal resulteren in een synergetisch effect. 

Leeswijzer 
Teneinde de werking van het te ontwerpen DSS te begrijpen, zal in paragraaf7.r een denkkader worden 
opgesteld dat aansluit op voorgaande hoofdstukken en deze hoofdstukken als het ware samenvat. Dit 
kader vormt de onderlegger van het te ontwerpen DSS. In paragraaf 7.2 wordt een aantal 
prestatiemeetsystemen geanalyseerd. Paragraaf 7·3 zal de gebouwprestaties uit voorgaande 
hoofdstukken samenbrengen in het meest geschikte prestatiemeetsysteem voor deze 
onderzoekscontext. Paragraaf 7·4 zal een methodiek introduceren waarmee voor een individuele 
zorginstelling de aspecten, die voortvloeien uit een organisatie- en locatiekarakteristiek, gestructureerd 
kunnen worden en op onderlinge relevantie beoordeeld kunnen worden. Hiervoor zal het Analytisch 
Hiërarchisch Proces (AHP) worden gebruikt. Een softwarepakket dat gebruik maakt van het AHP is 
Expert Choice. Het zal blijken dat naast Expert Choice nog een aanvullende rekenmethodiek benodigd 
is om een kwalitatief oordeel te kunnen geven over de mate van toekomstbestendigheid van een 
woonzorgcomplex. Paragraaf7.5 zal hierop ingaan. Voor de kwantitatieve methodiek wordt, zoals reeds 
aangegeven in de inleiding, gebruik gemaakt van een bedrijfswaardemodel. Paragraaf7.6 beschrijft kort 
de motivatie om te kiezen voor dit model en geeft vervolgens de contouren van dit model. Deze 
contouren worden in de daarop volgende paragrafen uitgewerkt. Binnen het bedrijfswaardemodel wordt 
voor dit onderzoek gebruik gemaakt van de optietheorie. Hierbij wordt een waardeoordeel gegeven aan 
de mogelijkheid om in de toekomst aanpassingen te verrichten aan een woonzorgcomplex. Paragraaf 
7·7 zal ingaan op deze methodiek. Het zal blijken dat deze optiemethodiek een 'waardevolle' aanvulling 
is op het bepalen van de kwantitatieve toekomstbestendigheid. Paragraaf 7.8 gaat in op de kosten en 
opbrengsten van aanpasbaarbeid waarna paragraaf7.9 de volledige rekenmethodiek uiteen zal zetten. 
Paragraaf7.ro besluit met een resumé. 

7.1 De contouren van het OSS 

Het gehele theoretisch en praktisch kader uit voorgaande hoofdstukken is samen te vatten in figuur 33· 
Dit schema vormt de basis van het te ontwerpen DSS en is te typeren als een denkkader. De meeste 
'vakken' uit deze figuur zijn reeds beschreven in voorgaande hoofdstukken. Zo is in hoofdstuk 3 
ingegaan op de functieveranderingsbehoeften die ontstaan uit een bepaalde typologie van een 
organisatie, is in hoofdstuk 4 ingegaan op het functieveranderingspotentieel c.q. herbestem
rningspotentieel dat ontstaat uit een locatietypologie en is in hoofdstuk 5 ingegaan op de 
functieveranderingsmogelijkheden die een woonzorgcomplex biedt. 
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Bovenstaand denkkader c.q. stappenplan zal in een DSS moeten worden 'gegoten'. Een DSS ziet er 
globaal uit zoals in figuur 34 is weergegeven. De 'database' wordt in dit onderzoek gevormd door de 
gebouwprestaties zoals deze in voorgaande hoofdstukken reeds zijn geformuleerd danwel zijn herleid. 
Daarnaast omvat de database de nodige data omtrent een organisatiekarakteristiek zoals de 

strategievoering, de concurrentiepositie e.d. zoals verzameld door bijvoorbeeld het houden van 

interviews met zorginstellingen volgens bijlage 3 en 4· Het 'model base management system' is de 

'kern' van het DSS en omvat een aantal deelsystemen die 

een koppeling kunnen leggen tussen de gebouwprestaties 
en de behoeften aan deze gebouwprestaties. De kern van 
het te ontwerpen DSS in deze onderzoekscontext heeft 
vooral het karakter van een evaluatiemethode temeer géén 
gebouwontwerp, voorspelling, simulatie of optimalisatie 
wordt nagestreeft. Uiteindelijk zal het indirect wel 

mogelijk zijn om het DSS als optimalisatietooi te 
gebruiken door het vergelijken van verschillende 

gebouwontwerpen middels de uitkomsten van het DSS. 

Figuur 34: opbouwDecision Support System (naar 
Arentze & Achten, 2007) 
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Deze paragraaf zal het 'databasemanagementsysteem' (zie figuur 34) deels invullen met een 
prestatiemeetsysteem waarbinnen de gebouwprestaties geplaatst zullen worden. De reeds beschreven 
gebouwprestaties ten aanzien van het huidig gebruik zijn niet uitputtend maar omvatten wel de 

belangrijkste gebouwprestaties zoals die op basis van de huidige normeringen gelden. Daarnaast zijn 
aanvullende gebouwprestaties op sector- en gebouwniveau en ten aanzien van aanpasbaarbeid 

geformuleerd c.q. herleid. In dit onderzoek is ervoor gekozen om éérst relevante gebouwprestaties op te 
stellen om vervolgens te bepalen welk prestatiemeetsysteem het meest geschikt is om deze 
gebouwprestaties te ordenen en te operationaliseren. Op deze wijze is getracht om relevante 

gebouwprestaties bij voorbaat niet uit te sluiten. Deze paragraaf beschrijft kort een aantal 
prestatiemeetsystemen en maakt daarbij een beargumenteerde keuze voor één van deze systemen. 
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7.2.1 Overzicht prestatiemeetsystemen 

Het meten van prestaties hangt niet alleen af van de meetbaarheid maar ook van de factoren die worden 
overwogen en de methodologie die wordt gebruikt (Douglas, 1996). De factoren die worden overwogen 
zijn reeds beschreven, echter de methodologie en de meetbaarheid nog vrijwel niet. In de context van dit 
onderzoek zullen een aantal methoden worden beschreven. De onderzochte methodes zijn Building 
Quality Assessment (BQA), Serviceability Tools and Methods (ST&M), de Real Estate Norm (REN) (De 
Jong & Van der Voordt, 2ooo; Vijverberg, 1998) en een prestatiemeetsysteem dat door het Collge Bouw 
Zorginstellingen (CBZ) is ontwikkeld voor woonzorgvoorzieningen. Vanuit een beschrijving van deze 
systemen wordt het meest geschikte systeem voor deze onderzoekcontext gekozen. 

Quality Index (Qind) 

Een aantal jaren geleden heeft het CBZ het integraal evaluatiesysteem Quality Index, kortweg Qind, 
geïntroduceerd. Zorginstellingen kunnen met dit systeem o.a. de kwaliteit van de zorginfrastructuur 
beoordelen. Naast de bouwmaatstaven zijn aanvullende gebouwprestaties opgenomen waarmee, naast 
het beoordelen van functionaliteit, ook aspecten als 'beleving' en 'materiaal-technische' aspecten 
kunnen worden beoordeeld (CBZ, 2003c). Zoals in figuur 35 te zien is, werkt Qind met subjectieve 
invoerwaarden die geen referentiepunt hebben. Het is voor een zorginstelling bijvoorbeeld vrij lastig om 
aan te geven in hoeverre het 
gebouwontwerp aansluit bij de 
zorgvisie van de instelling zonder dat 
een referentiepunt voorhanden is dat 
aangeeft wat de 'norm' in deze is. Dit 
onderzoek maakt dan ook géén 
gebruik van Qind. Desalniettemin 
kan Qind als extra toets worden 
gebruikt naast de in dit onderzoek 
aangereikte methodiek. In bijlage 9 is 
de vragenlijst van Qind opgenomen. 

Figuur 35: invoerveld evalutatiesysteem Qind 
(CBZ, 2003c) 

Building Quality Assessment (BQA) 
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De BQA biedt een checklist voor het evalueren van de prestaties van kantoorgebouwen. Aspecten die 
binnen de methode vallen zijn o.a.: 'organisatie', 'locatie', 'constructie', 'ruimte', 'binnenklimaat' en 
'installaties'. Het aantal te onderzoeken deelaspecten is ongeveer zestig. Elk aspect wordt beoordeeld 
met een rating van 1-10 (De Jong & Van der Voordt, 2ooo; Douglas, 1996). BQA valt onder de 
zogenaamde expertsystemen en vergt een twee dagen durende on-site inspectie. Vervolgens duurt de 
analyse één tot twee weken en is het een kostbare meetmethode. BQA geeft desalniettemin een 
betrouwbaar beeld van de totale prestatie van het gebouw maar de complexiteit ervan zorgt ervoor dat de 
praktische implementatie bemoeilijkt wordt (Ho, Newell & Walker, 2005; Best & Valence, 1999). 

Serviceability Tools I( Methods (STI(M) 

ST&M matebed gebouwprestaties met organisatorische behoeften. De aspecten die onderzocht worden, 
zijn o.a. de invulling van het vastgoedmanagement en de geldende wet- en regelgeving. Het aantal 
deelaspecten dat met ST&M onderzocht dient te worden, is ongeveer 100 (De Jong & Van der Voordt, 
2000). De methodiek omhelst een vragenlijst om de daadwerkelijke behoeftelevels van een organisatie 
te kunnen vaststellen. Hiermee kan uiteindelijk bepaald worden hoeveel vloeroppervlak een organisatie 
nodig heeft. ST&M gebruikt hierbij matching-schalen om een vergelijking te maken tussen behoeften 
en aanbod (Sziigeti & Davis, 1997). ST&M is een non-expert dat on-site 1 à 2 dagen vergt (Ho, Newell & 
Walker, 2005). 
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Real Estate Norm (REN) 
De Real Estate norm betreft een gebruikersgeöriënteerde non-expert methodiek waarmee de 
communicatie over locaties en gebouwen vergemakkelijkt en verbeterd kan worden. De REN bestaat uit 
een vijftal hoofdaspecten, namelijk 'functionaliteit', 'comfort en 'behaaglijkheid', 'beleving en 
vormgeving', 'veiligheid' en 'continuïteit en exploitatie'. Deze hoofrlsaspecten zijn vervolgens opgedeeld 
naar ongeveer 140 deelaspecten. Deze deelaspecten omvatten elk vijf kwaliteitskiassen waarop een 
individueel gebouw getoetst wordt (Stevens, De Vries & Hazewinkel, 1992; Ho, Newell & Walker, 2005; 

Van Uden, 2001). De REN is tot op heden alleen ontwikkeld voor kantoorgebouwen en bedrijfsruimten. 
In 1994 is de uitgebreide REN 
vereenvoudigd tot een Quick Scan met 
ongeveer 50 deelaspecten (De Jong & Van 
der Voordt, 2000). De REN heeft 
overeenkomsten met Qind, echter bij de 
REN is vrijwel geen sprake van 
subjectieve invoer-waarden. Figuur 36 

geeft een voorbeeld van de RENManager, 
de digitale versie van de REN-methodiek. 

Figuur 36: : invoerscherm REN (Stevens, De Vries 
& Hazewinkel, 1992) 

Aangezien beoogd wordt een DSS te ontwerpen dat snelle feedback levert, verdient de REN-methodiek 
de voorkeur. Daarnaast bevinden de criteria zich hier op een dusdanig geöperationaliseerd niveau dat 
dit de objectiviteit ten goede komt. Ook is de REN een gebruikersgeörienteerd non-expert systeem 
waardoor verschillende gebruikers dit systeem kunnen hanteren. De gebouwprestaties, zoals 
opgenomen in de REN-methodiek, zullen deels gebruikt worden omdat dit onderzoek zich met name op 
de functionaliteit van een woonzorgcomplex richt. Daarnaast zullen de reeds eerder geformuleerde 
gebouwprestaties die niet in de originele gebouwprestatielijst van de REN zijn opgenomen, worden 
toegevoegd. De volgende paragraaf zal het bovenstaande verder uitwerken. 

7.3 Prestatiemeetsysteem uitgewerkt 

In deze paragraaf wordt de REN-methodiek uitgewerkt en aangevuld opdat het beoogde doel van het 
prestatiemeetsysteem kan worden bereikt, namelijk het in kaart brengen van de geboden en benodigde 
gebouwprestaties. Dit is alléén gedaan voor aanpasbaarheid! Voor het in kaart brengen van de 
gebouwprestaties ten behoeve van het huidig gebruik wordt verwezen naar bijlage I (CBZ) en bijlage 2 

(Woonkeur). De reeds beschreven gebouwprestaties m.b.t. aanpasbaarbeid uit de hoofdstukken 5 en 6 
zullen in deze paragraaf dusdanig worden geöperationaliseerd zodat een gebruiker van het 
prestatiemeetsysteem zo min mogelijk met subjectieve invoerwaarden wordt geconfronteerd. Hierbij is 
sprake van gebouwprestaties die de effectiviteit en niet de efficiëntie van het woonzorgproduct meten 
(Douglas, 1996). Daarnaast zijn de gebouwprestaties uit dit onderzoek op technologie en niet op risico 
gebaseerde criteria (Foliente, 2002). De gebouwprestaties zoals deze in dit onderzoek voorkomen, 
worden kwalitatief gemeten (Lubieniecki & Desrocher, 2003; Varcoe, 2002). 

Het zal blijken dat niet voor elke gebouwprestatie sprake kan zijn van theoretisch 
vastgestelde/onderbouwde invoermogelijkheden. Nadat de gebouwprestaties waar mogelijk zijn 
geöperationaliseerd, zullen alle mogelijke functieveranderingsbehoeften, zoals deze reeds zijn 
beschreven (in hoofstuk 3 en 4), gerelateerd worden aan de opgestelde lijst met gebouwprestaties. 
Hiertoe is in een matrix aangegeven in hoeverre een combinatie van een functieveranderingsbehoefte 
(vraag=kolom) en een gebouwprestatie (aanbod=rij) relevant is. Met andere woorden, hier is bepaald in 
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hoeverre bij een bepaalde functieveranderingsbehoefte een bepaalde gebouwprestatie noodzakelijk is 
om deze functieverandering te kunnen faciliteren. Dit gebeurt geheel indicatief omdat theoretische én 
empirische onderbouwing hier ontbreken danwel niet te achterhalen zijn. Het gaat hier om de 
systematiek c.q. methodiek die gaande het gebruik hiervan een meer wetenschappelijke inslag krijgt. 
Dit zal verderop in dit hoofdstuk uitvoerig worden beschreven. Navolgend voorbeeld verduidelijkt de 
opgestelde methodiek. Indien sprake is van de gevoerde waardediscipline 'customer intimacy' is de 
woonfunctie met name kwalitatief functieveranderingsgevoelig. Indien sprake is van de gevoerde 
waardediscipline 'product leadership' is met name de kantoorfunctie kwantitatief 
functieveranderingsgevoelig (zie hoofdstuk 3). Indien nu een vergelijking wordt gemaakt tussen beide 
gevallen, dan kan gesteld worden dat in het tweede geval een groter beroep wordt gedaan op 
bijvoorbeeld overdimensionering. Immers, in het tweede voorbeeld is juist interne ruimtetoevoeging of 
-verwijdering nodig terwijl in het eerste geval wellicht een hoger afwerkingsniveau wordt verlangd. Dit 
laatste aspect doet vrijwel geen beroep op aanpasbaarheid. Hoewel deze uitwerking indicatief is, kan 
deze conclusie min of meer verantwoord worden aangezien reeds in hoofdstuk 3 een argumentatie is 
aangereikt die verklaart dat met name de kantoorfunctie bij product leadership 
functieveranderingsgevoelig is. De vertaalslag naar de hierbij behorende gebouwprestaties volgt uit de 
logica dat indien extra ruimte nodig is, deze 'geleverd' kan worden door bijvoorbeeld 
overdimensionering. Nogmaals, later in dit hoofdstuk zal hier verder op in worden gegaan. 

In de matrix uit bijlage 10 (zie ook figuur 37) zijn in de tweede kolom de gebouwprestaties uit 
voorgaande hoofdstukken opgenomen. In de derde kolom is per gebouwprestatie de meetmethode 
vermeld. De vierde kolom geeft de waarden per gebouwprestatie weer. Deze waarden komen 
voornamelijk uit de literatuur en zijn geclassificeerd volgens de REN-methodiek. Per gebouwprestatie is 
sprake van een 'drop-down' menu waarin een aantal waarden per gebouwprestatie is opgenomen. Een 
gebruiker van het prestatiemeetsysteem kan hier de van toepassing zijnde waarde van een 
gebouwprestatie selecteren. In de tabel uit bijlage 10 zijn alle waarden uit de drop-down menu's 
weergegeven. 

Gebouwprestoties Meetmethode Meting 
Operational euellence 

w A 
EMMWSEM M WSE i 

voldoende plafondhoogte (1\rge, 2005) 
voldoende diepte Van derVoordt, 2007 
voldoende breedte V\rse. 2005) 

1)2,7meter 
2) 12 meter 
J)14meter 
2)nee 
2)wel 

2 1 1 0,02 0,02 2 1 1 0,02 0,02 2 
2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2,, 
3 3 1 0,01 0,01 3 3 1 0,01 0,01 3 
1 2, ·1 0,01 -0,01 1 2 -1 0,01 -0,01 1 _ 
2 2 1 0,01 O,Ql 2 2 1 0,01 0,01 2 
1 1 1 0,02 0,02 1 1 1, 0,02 0,02 1:, 
2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 ;, 
2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 

1.4 kolomvrije ruimten 
• 1.5 obstakels 

1.6 grQte over$panningen (Bjombers & Larssen. 2005) 1) 18~-~t~~···· 

1.7 grote beukmaten onbekend 
1.8 srote beukoppervlakten 

l1.9 srote vloerbelastins c.q. constructieve sterkte (Jijombers&Larssen, 2005) 1 0,01 O,Ql J 3 1 0,01 0,01 3 
l u o Overdimensionerins c.q. Overmaat (CBZ. 200 5ill 
] 1.11 meerdere ontslu!HnssmoseUJkheden 
j 1.12 meerderetoiletsroepen 

~1~4-~~l!ll---~ 1 0,01 0,01 2, 1 1 0,01 0,01 2,_ 
I'! 2 2 1 0,02 0,02 2 2 1 0,02 0,02 2_ 
'-"'-'""f:J'P.ililf-----r-' 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 O,Ql 2:. 

Figuur 37: impressie deel prestatiemeetsysteem 

Vanaf de vijfde kolom is per variant (bijvoorbeeld operational excellence) van een criterium 
(bijvoorbeeld de waardediscipline) aangegeven welke waarde van een gebouwprestatie noodzakelijk is 
om deze variant te kunnen (blijven) 'huisvesten'. Hiermee wordt in feite de stap bedoeld zoals is 
aangegeven in het voorbeeld uit de eerste alinea van deze paragraaf. Per variant zijn de drie 
hoofdfuncties genoteerd. Hierbij staat 'W' voor de woonfunctie, 'A' voor de activiteitenfunctie en 'K' 
voor de kantoorfunctie. Onder elke hoofdfunctie staan de letters 'E', 'M', 'M', 'W' en 'S'. 'E' staat voor 
eis, 'M' staat voor meting, 'M' staat voor match, 'W' staat voor weging en 'S' staat voor score. 
Navolgende alinea zal deze letters toelichten. 

Allereerst dient hier vermeld te worden dat het toekennen van een cijfer aan een combinatie hier slechts 
gebeurt bij benadering. Zo zal op basis van de conclusies uit hoofdstuk 3 waar mogelijk een voorzichtige 
koppeling kunnen worden gelegd naar de fysieke implicaties. Als voorbeeld kan hier gesteld worden dat 
als sprake is van product leadership uit voorgaand voorbeeld, overdimensionering van de kantoorfunctie 
bijvoorbeeld een belangrijke rol kan spelen. In de matrix zal dan voor de combinatie met de 

HOOFDSTUK 7 / DEelSION SUPPORT SYSTEM 

\ 
76 



TOEKOMSTWAARDE ZORGVASTGOED IN TIJDEN VAN TRANSITIE 

gebouwprestatie 'overdimensionering' en de waardedispline product leadership met de kantoorfunctie 
als eis (E) een 'r' worden genoteerd. 'r' staat hier voor een overdimensionering van ro%-rs%. Indien de 

gemeten (M) gebouwprestaties slechts 'z' ('s%-ro%') of '3' (o%-5%) is, dan ontstaat hier een mismatch 
(-r). Op deze wijze kan voor elke combinatie een vergelijking tussen het gebodende en het gevraagde 
worden gemaakt. In de overzichtsmatrix, zoals deze later deze paragraaf wordt beschreven, is per 

combinatie van varianten binnen één criterium (bijvoorbeeld operationel excellence) en hoofdfunctie 
(bijvoorbeeld de woonfunctie) bepaald of sprake is van een match of mismatch. Dit betekent dat alle 
matches en mismatches uit figuur 37 (en bijlage ro), zoals die in een bepaalde kolom vallen 
(bijvoorbeeld de kolom 'waardediscipline -> operational excellence -> woonfunctie), worden 

teruggebracht tot een gezamelijk match (r) danwel mismatch (-r). Het zomaar sommeren van de 

bepaalde matches en mismatches zou niet reëel zijn. Bepaalde gebouwprestaties zullen meer relevant 
zijn dan andere gebouwprestaties. Derhalve is in de matrix uit bijlage ro een wegingsmogelijkheid per 
combinatie van een rij (aanbod) en een kolom (vraag) opgenomen. 'S' geeft de score aan die ontstaat 

door het vermenigvuldigen van de match of mismatch met de wegingsfactor. De wegingsfactoren zullen 
samen een waarde van 'r' moeten vertegenwoordigen. Indien in een kolom volgens bovenstaande wijze 

alle gebouwprestaties inzichtelijk gemaakt, gematched en gewogen zijn, kunnen de scores worden 
gesommeerd. Het getal dat per kolom ontstaat (vetgedrukt onderaan matrix) wordt meegenomen naar 
de 'totaalmatrix' zoals deze in paragraaf 7·5 wordt beschreven. Indien dit getal positief is, is sprake van 
een totaalmatch tussen gevraagde en geboden gebouwprestaties. In de overzichtmatrix (blz. 83) zal een 
positief getal worden aangeduid met 'r'en zal een negatief getal worden aangeduid met '-r'. Hier wordt 

later nog op teruggekomen. 

De cijfers zoals deze zijn opgenomen in deze matrix vormen slechts een benadering c.q. voorbeeld van 
de 'werkelijkheid'. Met het beschikbaar onderzoeksmateriaal en de gegeven onderzoekstijd, is het 

vrijwel onmogelijk om empirisch vast te stellen in hoeverre bepaalde cijfers kunnen worden toegekend 
aan combinaties van gebouwprestaties en varianten. Het is ondoenlijk om op empirische wijze vast te 
stellen wat de 'werkelijke' waarden en wegingsfactoren zijn van een combinatie (r674 combinaties!) van 

een bepaalde rij en een bepaalde kolom. In de matrix uit bijlage ro zijn alleen combinaties opgenomen 
t.b.v. de waardediscipline, de overige criteria ontbreken. De matrix dient slechts ter illustratie! 
Aangezien het toekennen en bepalen van een zeer groot aantal matches en mismatches en 

wegingsfactoren, wordt hier gekozen voor een vereenvoudiging van de methodiek. Vooralsnog vormt de 
matrix uit bijlage ro een deelmethodiek in de zoektocht naar een kwalitatief oordeel over de 

toekomstbestendigheid van een woonzorgcomplex. Om niet te vervallen in ondoorzichtige en 
omslachtige bepalingen en berekeningen, wordt de zojuist beschreven match alsvolgt bepaald: 

r. Het aanhouden van dezelfde gebouwprestaties, meetmethoden en waarden zoals omschreven in 
de 'uitgebreide' methodiek; 

2. Het meten van gebouwprestaties van het betreffende woonzorgcomplex; 
3· De vraag stellen: kan het gebouwsegment, gegeven de gevoerde variant (bijvoorbeeld product 

leadership), deze variant adequaat huisvesten gezien de gemeten gebouwprestaties? 

Bij stap 3 kan bijvoorbeeld gesteld worden dat door het afwezig zijn van overdimensionering binnen de 
kantoorfunctie maar het aanwezig zijn van verwijderbare en verplaatsbare wanden toch voldoende 

fysieke mogelijkheden aanwezig zijn om deze waardediscipline te kunnen 'faciliteren'. Stap 3 zal in 
beginsel (indien de methodiek uit dit onderzoek daadwerkelijk gebruikt gaat worden in de praktijk) de 
nodige expertkennis verlangen. Op basis van ruime praktijkervaring kan een expert een inschatting 
maken van de benodigde gebouwprestaties ter facilitering van de verschillende varianten. Hierbij geven 
de gemeten aanwezige gebouwprestaties houvast aan deze inschatting. Een van de weinige 

mogelijkheden om op termijn de becijfering uit de matrix uit bijlage ro wél meer objectief te kunnen 
vaststellen, is het continu toevoegen van nieuw onderzoeksmateriaal aan een datasysteem waarin data 

van diverse gebouwontwerpen worden herleid en opgeslagen volgens een vaststaand protocol. Indien 
voldoende (afhankelijk van het uiteindelijke aantal te meten combinaties) praktijkcases zijn bestudeerd 
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en de daaruit voortvloeiende meetwaarden en ervaringen in het datasysteem van het DSS worden 
opgenomen, kan uiteindelijk een wetenschappelijk onderbouwde becijfering worden verkregen. 
In beginsel zal het prestatiemeetsysteem het karakter hebben van een expertsysteem omdat op basis van 
kennis, ervaring, deskundigheid en intuïtie bepaald wordt welke gebouwprestaties relevant zijn en wat 
de waarde van de betreffende gebouwprestaties dient te zijn om aan de vraag te voldoen. Indien een 
nader te bepalen hoeveelheid data voorhanden, dan ontstaat een non-expert systeem dat vrijwel elke 
gebruiker kan hanteren. Immers, stap 3 kan dan worden overgeslagen aangezien de invoerwaarden uit 
deze stap dan empirisch zijn vastgesteld. In een dergelijke situatie zal 'slechts' gemeten hoeven te 
worden. Het verschil tussen beide benaderingen wordt ookwel aangeduid met een expert gestuurd 
kennismodel en een data gestuurd kennismodeL Het expert gestuurd kennismodel neemt weinig tijd in 
beslag om 'op te starten' maar vergt, zoals de benaming doet vermoeden, de nodige expertise. H.et 
datagestuurd expert systeem vergt meer tijd omdat data verzameld moeten worden van diverse 
woonzorgcomplexen die volgens de methodiek, zoals aangereikt in dit onderzoek, zijn verkregen. 
Naarmate de hoeveelheid data groeit, kan een steeds objectiever beeld worden verkregen van benodigde 
gebouwprestaties voor bepaalde varianten en is expertise omtrent het hanteren van deze methodiek 
minder noodzakelijk. Nogmaals, in bijlage 10 is alléén het criterium 'waardediscipline' opgenomen. 
Volledigheidshalve zouden de overige criteria ('ontwikkelingsstrategie', 'concurrentiepositie', korte 
termijn scenario' e.d.) ook vermeld moeten worden in bijlage 10. Echter gezien de immense 
hoeveelheid data en de gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing, zou dit het doel voorbij streven. 

7.4 Analytisch hiërachisch proces 
Hoofdstuk 3 en 4 hebben voor diverse varianten van een organisatie- en locatietypologie een aantal 
functieveranderingsbehoeften gegeven. Deze functieveranderingsbehoeften (vraag) zullen moeten 
matchen met de gebouwprestaties (aanbod) zoals deze worden gemeten middels de REN-methodiek en 
omschreven zijn in voorgaande paragraaf. Teneinde een objectief oordeel te kunnen geven over deze 
match danwel rnismatch, zullen de variabelen ten aanzien van functieverandering op een adequate 
wijze gewogen dienen te worden. Deze criteria hebben normaliter een verschillend belang. Door de 
grote hoeveelheid varianten en deelvarianten is het een subjectieve aangelegenheid om 'zomaar' een 
weging toe te kennen op basis van 'intuïtie' c.q. 'fingerspitzengefühl'. Om alle criteria en varianten ten 
aanzien van functieverandering meer objectief te kunnen wegen, wordt hier gebruik gemaakt van het 
Analytisch Hiërarchisch Proces (AHP) (Saaty, 2005; Saaty & Vargas, 2oo6). 

7.4.1 Methode 
Het AHP heeft als doel om complexe situaties, waarin bepaalde beslissingen genomen moeten worden, 
zodanig te modelleren dat op gestructureerde en controleerbare wijze keuzes gemaakt kunnen worden. 
Het AHP maakt hiervoor een hiërachie van variabelen die een beslissing beïnvloeden. Hierbij staat de 
meest generieke en minst controleerbare variabele aan de top van de hiërarchie (Purves, 2002). In een 
AHP wordt de minst controleerbare variabele ookwel de doelvariabele genoemd (Saaty, 1990). In deze 
onderzoekscontext is dat het beoordelen van de toekomstbestendigheid van een woonzorgcomplex. Het 
arrangeren van een doel en de attributen ervan in een hiërachie heeft twee doelen. Ten eerste verschaft 
het een totaalbeeld van een complexe hoeveelheid variabelen en varianten die inherent zijn aan de 
situatie. Ten tweede helpt het een beslisser bij het toekennen van een juist gewicht c.q. magnitude zodat 
homogene varianten accuraat kunnen worden vergeleken (Saaty, 1990). Fundamenteel in een AHP is 
de vraag in hoeverre een variabele c.q. element meer dominant is dan de andere (Saaty, 2005). 

Met bovenstaande beschrijving vertoont het AHP op het eerste gezicht overeenkomsten met een 
multicriteria-analyse (MCA) enjof de Mudge-methode. Het AHP is in feite een meer uitgebreide en 
meer verfijnde methode dan de MCA en de Mudge-methode. Bij een MCA zijn voor een effectieve 
werking wegingsfactoren nodig die vaak subjectief c.q. 'op gevoel' worden vastgesteld. In principe 
kunnen alleen experts op basis van hun ervaring een weging toekennen aan variabelen. Bij de Mudge
methode is sprake van meningen van experts ten aanzien van een aspect afzonderlijk en ten opzichte 
van elkaar. In een matrix worden alle aspecten tegen elkaar afgewogen waarbij aangegeven wordt welke 
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aspecten belangrijker wordt geacht. Uiteindelijk ontstaat een totaal score met daarbij een weging per 
aspect (Keeris, 2004). Bij een AHP is, in vergelijking met de twee zojuist beschreven methoden, door 

een systematische paarsgewijze vergelijking van variabelen, een lager expertise-niveau benodigd. 
Overigens is een AHP géén beslissingsboom c.q. decision tree (Saaty, 1990). Het stappenplan om tot 
een AHP te komen is alsvolgt: a) het formuleren van een algemeen doel; b) het bepalen van een reeks 
criteria die tot het doel bijdragen; c) een eventuele splitsing van de criteria in deelcriteria (indien nodig 
verdeeld over verschillende hiërachische niveaus) en d) het formuleren van een reeks alternatieve 

oplossingen waarvan de relatieve bijdrage tot het doel zal moeten worden bepaald (Smits, 2007). Deze 
laatste stap conformeert niet met de uitgangspunten van dit onderzoek. Immers, met het AHP wordt in 
dit onderzoek geen keuze gemaakt uit een aantal alternatieve ontwerpen. Het gebruik van het AHP in 

dit onderzoek dient voor het kunnen wegen van de verschillende variabelen op relevantie ten aanzien 
van toekomstbestendigheid. Uiteindelijk zal met het gehele DSS, waarvan het AHP onderdeel uitmaakt, 
een vergelijking tussen diverse ontwerpen van woonzorgcomplexen kunnen worden gemaakt. Dit is 

reeds in paragraaf 7.1 toegelicht. Derhalve zal de laatste stap vervallen. 

7.4.2 Expert choice softwarepakket 

Het softwarepakket Expert Choice (EC) staat volledig in het teken van het AHP. Met behulp van EC kan 
op een systematische wijze een beslismodel worden opgesteld. EC is een zogenaamde 'multi-objective 
decision support tool' dat ontwikkeld is door de Universiteit van Pennsylvania. Door middel van een 

paarsgewijze vergelijking tussen beslismogelijkheden op elk niveau van een hiërarchie, kan een 
overzicht met toegekende prioriteiten c.q. wegingen uit een variëteit aan variabelen worden 
gegenereerd. Als het ware kan met Expert Choice een beslisprobleem worden verdeeld in kleinere 

van elkaar te beoordelen zijn op relevantie. 

E,Ul Expert Choice 2000 E:\SYNVOL\Synvoi.AHP 

deelproblemen waarbinnen varianten ten opzichte 
Vervolgens worden deze stukken onderling weer 

beoordeeld (Arentze & Achten, 2007; Keeman, 
2005). Alle criteria uit de hoofdstukken drie en 
vier die functieverandering tot gevolg hebben, 

EJie ~dit ~sessment ~yrthesize Sensitivity-Graphs ~iew ~o Iools !:!.elp 

D r.;i; ~ <!J ~ [?a. 'li, !' 1!1 ~ B.edraw oe;. Ä ,,: 'Jij 
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zijn in EC op een lager hiërachisch niveau 

geplaatst dan het doel, namelijk het beoordelen 

van de toekomstbestendigheid (zie figuur 38). 

Figuur 38: de plaatsing van de criteria (Expert 
Choice, 2007) 

+: 0 c onrrunntiepositie (L: 0,121) 

0 korte tennijn scenai1o (L: 0.156) 

0 lai1ge tennijn scenai1o (L: 0,194) 

f --0 berhE"stenunillgspotenrieel woonzorg tl.: 0,191_) 

±: 0 berbesteuuniugspoteutieeluiet-woouzorg (L: 0,09") 

Achter het criterium 'waardediscipline' staat 'L:o,ro4', achter het criterium 'ontwikkelingsstrategie staat 
'L:o,r36' enzovoort. Deze getallen geven de relevantie c.q. weging van de criteria weer. Aan de hand van 

figuur 39 worden de onderlinge wegingen tussen de criteria uit figuur 38 toegelicht. Opvallend in figuur 
39 zijn de twee balken. Deze twee balken geven de onderlinge relevantie van twee criteria weer. In dit 
voorbeeld wordt de 'ontwikkelingsstrategie' belangrijker gevonden dan de 'waardediscipline'. Deze 

balken kunnen handmatig langer of korter worden gemaakt. De verhouding tussen de lengte van de 
balken wordt direct weergegeven in de matrix die onder de balken staat. Zo wordt in dit voorbeeld de 
ontwikkelingsstrategie 'rA maal' zo relevant gevonden als de waardediscipline. Op deze wijze wordt elk 
criterium paarsgewijs vergeleken met een ander criterium en kan de matrix worden ingevuld. EC rekent 

vervolgens de relevantie van elk criterium uit zoals is aangegeven in figuur 38. Linksonder in de matrix 
van figuur 39 staat 'incon'. 'Incon' staat voor 'inconsistency' wat aangeeft in hoeverre verhoudingen 
tussen criteria consistent zijn ingevuld. Deze maat geeft aan in hoeverre sprake is van mogelijke fouten 
in oordelen ofwel de inconsistentie tussen oordelen onderling. Als bijvoorbeeld is aangegeven dat 
criterium A belangrijker is dan criteriumBen criterium B belangrijker is dan criterium C en vervolgens 
is aangegeven dat criterium C belangrijker is dan criterium A, dan is sprake van inconsistentie. Gesteld 

kan worden dat de inconsistentieratio minder dan o,r moet zijn. In dit voorbeeld is sprake van een 
inconsistency van 0,03 (EC, 2007). Met dit getal is dus sprake van consistentie. 
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Figuur 39: de plaatsing van de criteria 

Nu de verhoudingen tussen de criteria bekend zijn, kan op een lager hiërarchisch niveau bepaald 
worden welke variant binnen een criterium van toepassing is voor de betreffende zorginstelling. Als 
voorbeeld wordt hier het criterium 'waardediscipline' genomen. Zoals in hoofdstuk 3 reeds is 
beschreven, vallen binnen het criterium 'waardediscipline' drie varianten, namelijk 'opèrational 
excellence', 'customer intimacy' en 'product leadership'. Op eenzelfde wijze als het vaststellen van de 
relatieve belangrijkheid van de criteria uit figuur 38, wordt voor de varianten bepaald hoeveel meer of 
minder de ene variant belangrijk is dan de andere twee varianten (zie figuur 40). Op deze wijze wordt 
voor alle varianten binnen een criterium het onderling relatief belang bepaald. Zo onstaat uit een 
paarsgewijze verglijking tussen criteria en tussen varianten binnen een criterium, een overzicht van 
relatieve belangrijkheid c.q. weging van criteria en varianten (zie figuur 41). 

i:: C&pcrt tho!c:e 1000 I \.\'INfO! \liy~wl AHP 

~~~.IQUnltelqojiol.lieiP 

~~~~~ ~.:--~-~ '~~~.jî 
operattonal excellence 

Figuur 40: de relatieve beoordeling van de onderlinge varianten binnen een criterium 

De centrale VIaag die rijst bij het vaststellen van de onderlinge verhoudingen tussen twee criteria of twee 
varianten, is op welke wijze de relatieve belangrijkheid kan worden vastgesteld. In principe kunnen de 
getallen uit de matrices uit de figuren 40 en 41 oplopen tot 99· Echter, indien geen richtlijn voor de 
verhoudingen tussen de balken wordt gegeven, onstaat een niet-valide beeld van verhoudingen. Expert 
Choice hanteert een toekenning van verschillende verhoudingen volgens tabel 15. Het is voor een 
gebruiker van de methodiek een subjectieve aangelegenheid om het verschil tussen bijvoorbeeld '6' en 
'8' te herkennen. Enerzijds ligt hier de intepretatie van de gebruiker aan ten grondslag, anderzijds ligt 
hier een gebrek aan ervaring met de methodiek, de nodige benchmarks e.d. aan ten grondslag. Om tot 
een 'eerlijke' vergelijking van onderlinge verhoudingen te komen, zal aan twee voorwaarden moeten 
worden voldaan. Ten eerste zal het aantal mogelijke verhoudingen zo sterk mogelijk gereduceerd 
moeten worden. In tabel 15 is sprake van 9 verhoudingen. Dit aantal zal hier gereduceerd worden tot 
vijf. Ten tweede dient volgens een vaststaand protocol (elimineren van 'gevoel') bepaald te worden in 
hoeverre sprake is van een bepaalde verhouding opdat een consistente invoer van verhoudingen kan 
plaatsvinden. Hier is dus sprake van twee vormen van consistentie. Ten eerste is hier de consistentie 
zoals omschreven op de vorige pagina. Ten tweede is hier het consequent doorvoeren van verhoudingen 
volgens een opgesteld protocol. Overigens betekent een oordeel '5' niet per definitie dat het betreffende 
element uiteindelijk vijf keer zo sterk c.q. belangrijk is als het andere element. De verhoudingen zijn 
namelijk niet afgeleid van één oordeel, maar van een set van oordelen. 
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Tabel15: numerieke representaties van 
oordelen (naar Expert Choice, 2007) 

Expert Choice 

Extreem 

Zeer sterk tot extreem 
Zeer sterk 
Sterk tot zeer sterk 
Sterk 
Gemiddeld tot sterk 

Gemiddeld 
Gelijk tot gemiddeld 

Gelijk 

Waarde 

9 
8 
7 
6 
5 
4 

3 
2 

1 

Onderzoek Waarde 

Extreem 5 
Zeer sterk 4 
Sterk 3 
Gemiddeld sterk 2 

Gelijk 1 

Indien alleen verhoudingen tussen criteria en varianten onderling bepaald zijn en de mate van 
'inconsistency' is bepaald, kan eventueel een zogenaamde Dynamic Sensitivity Analysis worden 
uitgevoerd. Met deze analyse kan worden bepaald in hoeverre het veranderen van een enkel criterium of 
variant invloed heeft op de overige criteria en varianten. Op deze wijze 
kan bij twijfel over toekenning van verhoudingen de impact op de 
alternatieven worden afgelezen (Expert Choice, 2007). Enerzijds dient 
deze stap om een meer valide beeld te verkrijgen van hetgeen 
gemeten wordt, anderzijds kan een Dynamic Sensitivity Analysis ook 
gebruikt worden voor een 'what if analysis'. Stel dat het CREM wil 
aantonen dat een bepaald gebouwontwerp op één bepaald punt (een 
criterium of variant) net wordt afgekeurd. In dat geval kan het CREM 
middels een 'what if analysis' achterhalen wat het gevolg voor de 
overige parameters zou zijn als het betreffende punt wordt aangepast 
zodat dit een dusdanige impact op de toekomstbestendigheid van het 
woonzorgcomplex heeft dat een gebouwontwerp wél voldoet. Hier is 
dus indirect al sprake van optimalisatie. 

'; Goal: toekomstbestendigheid 

operatlonal excellence (L: 0,454) 

customer lntimacy (l: 0,153) 

product leadership (L: 0,393) 

r·, ontwikkelingsstrategle {l: 0,190) 

marktpenetratie korte termijn (L: 0,121) 

marktpenetratie lange termiJn (L: 0,115) 

marktontwikkeling korte termijn {L: 0,100) 

marktontwikkeling langetermijn {L: O,lOB) 

productontwikkeling korte termijn (L: 0,118) 

productontwikkeling lange termijn (L: 0,118) 

diversificatie korte termijn (L: 0, 156) 

diversificatie lange termijn (l: 0,165) 

'ê:' concurrentiepositie (l: 0,146} 
sterk (L: 0.356} 

neutraal {l: 0,256) 

zwak (L: 0,388} 

'e:; lange termijn scenario (l: 0,063) 

overheid dereguleerd (l: 0,643) 

economische groei (l: 0,35 7) 

:ê-) herbeslemmingspotentieel woonzorg (l: 0,099} 

licht naar zwaar (L: 0,259) 

zwaar naar licht (L: 0,274) 

licht naar extramuraal (l: 0,466) 

Nadat alle verhoudingen tussen criteria en varianten zijn bepaald, kan 
een totaaloverzicht worden opgesteld (zie figuur 41). Uit figuur 41 is 
af te lezen dat het criterium 'waardediscipline' het meest relevant is 
(L:o,274). Binnen dit criterium is nog géén duidelijke voorkeur voor 
een waardediscipline te onderscheiden, echter de betreffende 
zorginstelling neigt naar het voeren van een 'operational excellence' 

waardediscipline (L:OA54)-

Figuur 41: voorbeeld overzicht met relevantie criteria volgens AHP-methodiek 

"G" herbeslemmingspotentieel niet-woonzorg (l: 0,136) 
kantoor naar kantoor (l: 0,112) 

kantoor naar winket (l: 0,258) 

kantoor naar activiteiten (l: 0,217) 

wonen naar activiteiten (l: 0,414) 

7.5 Kwalitatieve match tussen prestaties en functieverandering 

Deze subparagraaf zal de uitkomsten van EC (vraag) matchen met de gebouwprestaties (aanbod) zoals 
deze volgens de REN-methodiek gevonden zijn. Het stappenplan om te komen tot de kwalitatieve match 
of mismatch ten aanzien van toekomstbestendigheid is alsvolgt: 

r. Het volgens de REN-methodiek in kaart brengen van aanwezige gebouwprestaties; 
2. Het bepalen of de hoofdfuncties (woon-, activiteiten- en kantoorfunctie) de betreffende 

varianten kunnen huisvesten volgens de huidige normen enjof het PvE van de betreffende 
zorginstelling (match of mismatch); 

3· Het bepalen van de fysieke mogelijkheid van het opvangen van wijzigende behoeften binnen 
de betreffende varianten (match of mismatch); 

4· Het bepalen van de kans op functieverandering van de hoofdfuncties volgens de 'bolletjes
systematiek' uit hoofdstukken 3 en 4; 

5· Het volgens de AHP-methodiek in Expert Choice bepalen van het relatief belang van criteria 
die functieverandering impliceren; 

6. Het volgens de AHP-methodiek in Expert Choice bepalen van het relatiefbelang van varianten 
binnen één criterium; 

7· Het berekenen van de score die toegekend kan worden aan één variant door de uitkomsten van 
'stap 2-3 (match)', 'stap 4', 'stap 5' en 'stap 6' met elkaar te vermenigvuldigen; 
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8. Het sommeren van de scores van alle varianten binnen één criterium. Hieruit ontstaat de 
relatieve totaalscore van de match van één criterium met de betreffende hoofdfunctie; 

9· Bovenstaande stappen herhalen voor het bepalen van de relatieve totaalscore van de match van 
één criterium met de andere twee hoofdfuncties; 

ro. Stappen 7 tfm 9 herhalen voor de andere criteria. 

Ter verduidelijking is bovenstaand stappenplan verwerkt in Microsoft Excel (zie figuur 42). In de linker 
kolom van figuur 42 zijn alle criteria ten aanzien van toekomstbestendigheid opgenomen. Volgens de 
methodiek uit figuur 41 zijn al deze criteria onderling vergeleken en is een relevantie toegekend aan 
elke criterium (tweede kolom van links). Vervolgens geeft de vierde kolom van links, 'match 
gebouwprestaties', uit figuur 42 middels stap r, 2 en 3 van het stappenplan de match (r) of de mismatch 
(-r) tussen behoeften die ontstaan uit varianten en de geboden gebouwprestaties aan. Hiervoor wordt 
verwezen naar paragraaf 7·3 ('prestatiemeetsysteem uitgewerkt'). De vijfde kolom van links, 'kans op 
functieverandering', geeft de 'bolletjessystematiek' uit de hoofdstukken 3 en 4 weer. Uit deze 
hoofdstukken bleek dat bepaalde varianten meer of minder snel kans hebben op functieverandering van 
een hoofdfunctie. Hierbij staat bijvoorbeeld '2.0' voor twee bolletjes en staat '3.0' voor drie bolletjes etc. 
In de kolom 'relevantie' uit figuur 42 is met Expert Choice bepaald hoeveel meer of minder een bepaald 
criterium van toepassing is voor de betreffende zorginstelling. Indien bijvoorbeeld binnen het criterium 
'waardedisdpline' de variant 'operational excellence' overheerst, dan zal deze variant een hogere 
relatieve score toegekend krijgen dan de overige varianten. Het kan immers zo zijn dat een 
functieveranderingsbehoefte bij een bepaalde variant zeer sterk is. Echter, als deze variant niet van 
toepassing is voor de betreffende zorginstelling, dan zou het onzinnig zijn om dit oordeel ten aanzien 
van toekomstbestendigheid (zwaar) mee te laten wegen. Als bovenstaande stappen zijn doorlopen, 
kunnen de uitkomsten horizontaal met elkaar vermenigvuldigd worden. In het voorbeeld uit figuur 42 
ontstaat hier een score van -0,03 (0,3*-r*r*o,r) (zie lichtgrijs vlak horizontaal). 

Nadat bovenstaande stappen ook voor de andere combinaties zijn doorlopen, kunnen de scores die 
toegekend zijn aan een bepaalde combinatie van een variant en een hoofdfunctie, worden gesommeerd. 
Zo ontstaat een 'vet gedrukt' getal in de matrix (zie donkergrijs vlak vertikaal). Zo levert de combinatie 
van de waardediscipline en woonfunctie in het voorbeeld een waarde van '-0,33' op. Voor de andere 
combinaties kan hetzelfde stappenplan worden doorlopen. Zo ontstaan, op basis van 35 criteria en 3 
hoofdfuncties, 21 verschillende combinaties met bijbehorende scores (vet gedrukt). Indien een 
dergelijke score positief is, dan is sprake van toekomstbestendigheid van de betreffende hoofdfunctie 
mét het betreffende criterium. Indien deze score negatief is, dan is géén sprake van 
toekomstbestendigheid voor de combinatie van de betreffende hoofdfunctie en het betreffende 
criterium. Bovenstaand stappenplan zal voor elk gebouwsegement moeten worden uitgevoerd indien 
men de toekomstbestendigheid van het gehele woonzorgcomplex in kaart wil brengen. In hoofdstuk 3 is 
namelijk gesteld dat een woonzorgcomplex meestal meerdere productmarktcombinaties (PMC's) 
huisvest. Elke PMC verlangt een andere cliëntbenadering en heeft een ander toekomstperspectief. Zo is 
in het voorbeeld van figuur 42 een analyse gedaan naar de kwalitatieve toekomstbestendigheid van de 
huisvesting van het intramuraal afdelingsverblijf. Nadat alle scores, zoals die van toepassing zijn binnen 
een gebouwsegment, zijn herleid of berekend, worden deze scores direct weergegeven in de grafiek uit 
figuur 42. Per criterium is de toekomstbestendigheid van de drie hoofdfuncties weergegeven. Een 
uitslag naar links van een balk impliceert een rnismatch, een uitslag naar rechts impliceert een match. 
De lengte van een balk is de (vet gedrukte) score per combinatie van een criterium en een hoofdfunctie. 
Op deze wijze wordt in één oogopslag een beeld verkregen van de kwalitatieve toekomstbestendigheid 
van een gebouwsegment van een woonzorgcomplex. 
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Figuur 42: methodiek ter bepaling van de kwalitatieve toekomstbestendigheid 
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In paragraaf 7·3 is reeds het verschil beschreven tussen een expert gestuurd kennismodel en een data 
gestuurd kennismodeL Ook voor deze paragraaf geldt min of meer hetzelfde. Ook voor bovenstaande 
methodiek zal een protocol omtrent de toekenning van verhoudingen tussen criteria en varianten 
moeten worden · opgesteld door experts die zowel affiniteit met de zorgsector, als met 
organisatiestrategievoering als met vastgoed hebben. Vervolgens zal dit protocol, naar mate het aantal 
toepassingen toeneemt, moeten worden verfijnd. Indien een 'definitief protocol is opgesteld, kan steeds 
beter worden verantwoord waarom welke verhoudingen worden toegekend aan combinaties van criteria 
enjof varianten. Door het invoeren van bijvoorbeeld een benchmarksysteem kan uit een alsmaar 
groeiende hoeveelheid onderzoeksmateriaal een steeds meer betrouwbaar en meer valide protocol 
worden verkregen. Verwacht wordt dat dit een exponentieel verloop is. Figuur 43 illustreert dit. Hier 
geldt net zoals bij het prestatiemeetsysteem dat een expertniveau om de methodiek adequaat te kunnen 
hanteren, steeds minder nodig zal zijn. 

Figuur 43: het mogelijk verband tussen de wetenschappelijke 
waarde van een kennismodel en de hoeveelheid relevante data 
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7.6 Bedrijfswaarde "A Jool is a man who knows the price of everything, and the value of nothing." (Oscar Wilde) 

Naast een match tussen aanwezige gebouwprestaties en de betreffende organisatie- en locatie

karakteristiek, is een tweede voorwaarde ten aanzien van toekomstbestendigheid de financiële 
haalbaarheid. Immers, een zorginstelling die in fysiek opzicht een toekomstbestendig 
woonzorgcomplex tot haar beschikking heeft c.q. kan hebben maar dit complex vervolgens niet kan 

exploiteren door te weinig financiële middelen enjof een (toekomstig) gebrek aan een positieve som van 

kasstromen, zal vroeg of laat geconfronteerd worden met vastgoed dat een negatieve invloed heeft op 
haar primaire proces. Zeker nu de WTZi haar intrede heeft gedaan en zorginstellingen vanaf 2012 

volledig risico dragen voor hun vastgoedinvesteringen, is het in kaart brengen van de financieel
economische waarde, die het vastgoed van een zorginstelling vertegenwoordigt, noodzakelijk. Deze 
paragraaf gaat enerzijds summier in op de bepaling van de hoogte van een initiële investering, 
anderzijds gaat deze paragraaf vooral in op de verdiencapaciteit van het vastgoed. In de methodiek zoals 
aangereikt in deze paragraaf, zal met behulp van kengetallen gepoogd worden om vanuit een 
'backcasting optiek' te bepalen wat de hoogte van een intiële investering mag zijn. Hiermee wordt 

bedoeld dat op basis van de te voeren organisatiestrategieën, de concurrentiepositie, het 
locatiepotentieel etc. wordt bekeken wat de hoogte van een initiële investering nu mag zijn zodat extra 
kosten ten aanzien van aanpasbaarbeid verantwoord kunnen worden. 

Indien de waarde van een woonzorgcomplex bepaald moet worden voor verkoop dan is het simpelweg 
de netto-opbrengst bij verkoop. Indien het echter gaat om het bepalen van rendementen als toetsing aan 
de uitgangspunten bij aankoop en als toetsing van de vereiste performance om aan de toekomstige 
verplichtingen van een zorginstelling te voldoen, dan geldt: 'de hoeveelheid geld in euro's op dit moment, 
die ik er nu maximaal voor over zou hebben om het onderhavige project in eigendom te verwerven, gezien in het 
licht van mijn positie, mijn mogelijkheden en mijn toekomstige verplichtingen' (Seijffert e.a., 1999). 
Brancheorganisatie voor zorginstellingen Actiz (voorheen Arcares) adviseert in deze: 'het ontwikkelen van 
een bedri.ifowaarde-model om zorgorganisaties inzicht te geven in de mogelijkheden en risico's van bekostiging 
van zorgvastgoed op basis van NHC's' (Actiz, 2oo6). 

7 .6.1 Motivatie 
Andere waarderingsgrondslagen dan de bedrijfswaarde voldoen niet in deze onderzoekscontext. Zo is 

een waardering op basis van een Bruto Aanvangs Rendement (BAR) methodiek (Jager, Gool & Weisz, 
2001) of de comparatieve methode niet reëel (Van Gool & Ten Have, 2oo6; FGH, 2006). In de care
sector is sprake van sterk heterogeen incourant vastgoed en is marktinformatie vanwege de weinige en 
ontransparante transacties nauwelijks beschikbaar. Hier is weinig 'market evidence' beschikbaar en is 

ook wel sprake van een zwak efficiënte markt of inefficiënte markt (Keeris, 2004). Daarnaast verschillen 
zorgvisies e.d. tussen zorginstellingen onderling sterk en kan dus niet zomaar een marktwaarde aan een 
woonzorgcomplex worden toegekend. Daarnaast is het begrip 'marktwaarde' per definitie niet geschikt 
aangezien het vastgoed wordt aangewend om voor een zorginstelling en haar cliënten een facilitaire 
dienst te leveren en niet om op de vrije markt verhandeld te worden (CFV, 2006). 

Naast het begrip marktwaarde wordt het in de zorgsector traditiegetrouw veelal gevoerde begrip 
'boekwaarde' ook als niet-relevant gezien in deze onderzoekscontext. Momenteel wordt zorgvastgoed 
voornamelijk op basis van historische kostprijs gewaardeerd (French, 2004). Deze waarderings
grondslag is echter steeds minder gangbaar. Immers, het begrip 'boekwaarde' representeert de huidige 

waarde niet (Lennhoff & Wolman, 2ooo; Simpson, 1994). Het begrip zegt niets in relatie tot de 
toekomstbestendigheid in de financiële zin van het woord (Seijffert e.a., 1999). De kostprijs of 
aankoopsom van een woonzorgcomplex heeft géén invloed op de waarde. In de accountancy is de 
waarde van een duurzaam productiemiddel de kostprijs minus de afschrijving. Het op deze wijze 

bepalen van de waarde is een verdraaiing van feiten. Immers, een zorginstelling die stelt dat ze verlies 
lijdt door een verkoop tegen marktwaarde die lager is dan de boekwaarde, bedriegt zichzelf Dat verlies 
had de betreffende zorginstelling ook geleden als de zorginstelling haar vastgoed niet had verkocht: de 
betreffende zorginstelling had het alleen nog niet zichtbaar gemaakt in haar administratie en 
verslaglegging (Soeter, 2003). 
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Te ontwikkelen zorgvastgoed zal, net zoals dat gebruikelijk is voor andere typen bedrijfsvastgoed, 
voornamelijk beoordeeld gaan worden op gebruikswaarde én (terug)verdiencapaciteit én daarbij als 
uitgangspunt bedrijfscontinuiteit heeft. De bedrijfswaardemethode komt hiermee overeen. Deze 
methode heeft sterke overeenkomsten met een Discounted Cash Flow (DCF) methode en 
vertegenwoordigt de interne waarde c.q. de waarde die het object voor de zorginstelling heeft. Voordelen 
van de DCF-methode zijn, dat deze toepasbaar is voor incourant vastgoed, dat er weinig verborgen 
aannamen mogelijk zijn en dat risico's goed kunnen worden gekwantificeerd. Nadelen zijn het bepalen 
van een disconteringsvoet, de voorhanden zijnde samenhangende toekomstvisie, het relatief grote 
aantal inputvariabelen en de lastig te bepalen eindwaarde c.q. restwaarde (Jager, Goal & Weisz, 2001; 
ROZ, 2002). Het in kaart brengen van een reële financieel-economische waarde volgens een 
bedrijfswaardemethodiek is dan ook lastig, zeker in de zorgsector: Naast een groot aantal aannamen is 
er binnen de zorgsector sprake van de nodige vraagontwikkelingen (extramuralisering, vergrijzing e.d.), 
wijzigend overheidsbeleid (WTZi e.d.) en bijbehorende implicaties waardoor aannames nog subjectiever 
worden. Echter, deze factoren zouden bij iedere waarderingsmethodiek, uitgezonderd de 
boekwaardemethodiek, meer of minder invloed uitoefenen. 

Een aanvullend argument om de bedrijfswaardemethodiek te gebruiken, is de ontwikkeling dat 
zorginstellingen, net zoals bijvoorbeeld woningcorporaties, steeds meer als zelfstandige organisaties 
(zullen gaan) opereren. Het kan zo zijn dat op termijn de wijze van fmanciële verslaglegging voor 
zorginstellingen gaat veranderen. Voor corporaties wordt verlangd dat zij zich aan de internationale 
richtlijnen van de International Financial Reporting Standards (IFRS) houden waaronder het gebruik 
van de bedrijfswaarde. De bijbehorende richtlijn 'RJ 213' zal ook voor zorginstellingen belangrijker 
worden omdat deze richtlijn aansluit op de internationale richtlijnen voor jaarverslaglegging van 
onafhankelijke private non-profit partijen (CFV, 2003b; Muller, 2005). 

7.6.2 Definitie en omschrijving 
Het begrip bedrijfswaarde wordt divers gedefinieerd, geïnterpreteerd en gehanteerd. Een samengestelde 
definitie van het begrip, zoals in dit onderzoek wordt gehanteerd, is: 'de bedrijftwaarde is de waarde die 

aan de onroerende zaak toe te kennen valt als onderdeel van de netto-omzet die kan worden verkregen met de 

uitoefening van het bedriff waartoe het dient of is bestemd. De bedrijftwaarde is hierbij de waarde die de 

onroerende zaak in economische zin voor de huidige eigenaar vertegenwoordigt.' (Kousemaeker, 2002). 
'Vanuit een bedrijfseconomisch oogpunt vertegenwoordigt de bedrijftwaarde de contancte waarde van de aan een 

actief of samenstel van activa toe te rekenenen geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen 

met de uitoefening van het bedrijf. Het begrip houdt hierbij rekening met de tijdswaarde van het geld en vereist 

daarom dat toekomstige opbrengsten naar hun contante waarde worden berekend' (Staatsblad, 2005). 

Volgens het WSW zijn de uitkomsten van een bedrijfswaardeberekening sterk afhankelijk van de 
gehanteerde uitgangspunten en veronderstellingen voor de toekomstige exploitatie. De bedrijfswaarde 
geeft min of meer de rechtstreekse koppeling met het beleid dat een zorginstelling voert. Een strenger 
of soepeler beleid wordt in de cijfers zichtbaar (Aedes, 2003). Corporaties kunnen doorgaans drie 
varianten van bedrijfswaardemethodieken hanteren, namelijk de beleids-bedrijfswaarde, de RJ
bedrijfswaarde en de WSW-bedrijfswaarde (CFV, 2003b; Muller, 2005). Voor dit onderzoek wordt een 
bedrijfswaardemethodiek gebruikt die direct afgeleid is van het beleid van een zorginstelling. Bij het 
bepalen van de bedrijfswaarde, ook wel going-concern waarde genoemd (Keeris, 2001), zullen de 
cashflows (zie figuur 44) contant gemaakt moeten worden. De netto contante waarde (NCW) (ookwel 
present value (PV) genaamd) drukt een toekomstig geldbedrag uit in wat het waard is, als men het bij de 
aanvang in de kas zou hebben (Soeter & Seijffert, 2ooo; Wiley, 1980). Onder deze cashflows vallen 
géén afschrijvingen en reserveringen, dit zijn namelijk interne adininistratieve handelingen (Soeter & 
Seijffert, 2ooo). Indien alle toekomstige kasstromen bepaald zijn en contant gemaakt zijn, kan bepaald 
worden of een initiële investering gerechtvaardigd is. opbrengst 

Figuur 44: cashflowschema (Soeter & Seijffert, 
2000) 
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De formule van de bedrijfswaarde is: 
n H-U RW 

BW= L ' '+ n 

t~l ( 1 + r t ( 1 + r r 
Hierbij is BW de bedrijfswaarde op t=o; zijn Ht de huurontvangsten per termijn; zijn Ut de exploitatie
uitgaven per termijn; is RW n de restwaarde aan het eind van de beschouwde periode; is r de disconte
ringsvoet; t= r. .. n en tot slot is n het aantal termijnen in jaren (Gruis, 2000). Indien de formule van de 
bedrijfswaarde wordt bestudeerd, blijkt dat er een aantal opties zijn om de bedrijfswaarde te verhogen: 
de contante waarde van de huren moet hoger uitvallen, de contante waarde van de exploitatiekosten 
moet lager uitvallen, de restwaarde moet hoger worden, de disconteringsvoet moet lager worden enjof 
de looptijd moet worden aangepast. Deze variabelen en parameters zullen gaande deze paragraaf 
worden toegelicht. Eerst zal een aanvullende manier om de bedrijfswaarde te verfijnen worden 
geïntroduceerd, namelijk de optietheorie. 

7.7 Optietheorie 

Indien een DCF-methodiek c.q. bedrijfswaardemethodiek op een traditionele wijze wordt toegepast, 
kunnen bepaalde opties genegeerd worden die de investeringsbeslissing wél beïnvloeden (Sirmans, 
1997). Binnen een traditionele DCF-rekenwijze is sprake van slechts één exploitatiescenario terwijl de 
'werkelijkheid' hoogstwaarschijnlijk anders zal uitpakken. Een methode die inspeelt op het hanteren 
van meerdere exploitatiescenario's en het toekennen van een waarde aan vastgoed- en beleidsflexibiliteit 
om deze waarde te kunnen bepalen is Decision Tree Analysis (DTA). DTA is een van de options pricing 
models. Een option pricing model waardeert risico's en mogelijkheden direct. Hoe groter onzekerheden 
en het strategisch belang zijn, des te meer een optiebenadering geschikt is (Joroff e.a., 1993; Greden & 
Glicksman, 2005). Bijlage II geeft een uiteenzetting c.q. motivatie om tot deze keuze te komen. 

DTA is een analytisch instrument dat de zwakheden van het conventionele DCF-model in mindere mate 

heeft. In een DTA wordt een 'roadmap' opgesteld van mogelijke gebeurtenissen en beslissingen die zich 
tijdens de betreffende exploitatieperiode kunnen voordoen (Kang, 2004). DTA houdt rekening met de 
mogelijkheid van scenariowisselingen gedurende de exploitatie. Deze mogelijkheid staat gelijk aan een 
optie. Net zoals op een effectenbeurs wordt de waarde van een optie bepaald door de mogelijkheid (niet 
de verplichting) om een aandeel tezijnertijd te kopen of te verkopen tegen een nu vastgestelde prijs. Bij 
financiële opties heeft een optiehouder geen invloed op de onderliggende waarde van het aandeel. Bij de 
optie kan een zorginstelling zelf invloed uitoefenen op de waarde door het wijzigen van vastgoedbeleid 
(Mum, 2002). Optiewaarde wordt hier gedefinieerd als 'de relatieve besparingen van renovatiekosten en 

extra inkomsten tezijnertijd tegen rentevergelijkingen'. Hierbij spelen de kans dat een bepaalde 
herbestemming plaats kan vinden, het tijdstip waarop deze herbestemming plaatsvindt en de impact in 
termen van geprognosticeerde exploitatieresultaten een belangrijke rol. De mogelijkheid tot het nemen 
van beslissingen tezijnertijd, vertegenwoordigt dus een waarde. Op het moment dat een zorginstelling 
over bijvoorbeeld ro jaar weet wat het 'werkelijke scenario' is en ze de fysieke en beleidsflexibiliteit heeft 
om een nieuwe PMC te huisvesten die een hoger beoogd exploitatieresultaat heeft dan het 'doorgaan op 
de oude voet', dan vertegenwoordigt deze optie op dit moment al een waarde. Hiermee kan een hogere 
intiële investering ten behoeve van aanpasbaarbeid verantwoord worden. Zoals reeds aangegeven 
bestaat DTA voor een belangrijk deel uit het opstellen van een 'roadmap' van mogelijke gebeurtenissen 
en beslissingsopties. Dit wordt ookwel aangeduidt met Decision Networks en wordt behandeld in de 
volgende subparagraaf 

7.7.1 Decision networks 
Decision networks (DN) is een methode ten behoeve van het structuren van een beslissingsprobleem. 
DN is een instrument dat gebruikt kan worden voor het 'cognitive mapping' c.q. het in kaart brengen 
van concepten en relaties tussen concepten die het probleem definiëren. In een DN representeren de 
knopen de variabelen en representeren de lijnen tussen de knopen de relaties. In een DN bestaan drie 
typen knopen (Arentze & Achten, 2007; Middleton, 2oo6; Keeman, 2005): 
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r. Beslissingsknopen: de variabelen waaruit een beslisser kan kiezen (rechthoek); 
2. Gebeurtenisknopen: knopen waarop de beslissers geen invloed kunnen uitoefenen (cirkel); 
3· Utiliteitsknopen: knopen van waardetoekenningen van de beslisser aan een scenario (verticale 

streep aan het einde van een boom). 
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Bovenstaande figuur 45 is een voorbeeld van een Decision Network zoals toegepast binnen een DTA. De 
figuur is gegeneerd met behulp van TreePlan, een excel add-in die ontwikkeld is door de Universiteit 
van San Francisco (Middleton, 2006). Figuur 45 zal stapsgewijs worden toegelicht waarbij relevante 
criteria uitgelegd worden en een koppeling wordt gelegd met aanpasbaarheid. De DTA methode geeft 
uitsluitsel over de extra initiële investering die gedaan mag worden ten behoeve van aanpasbaarheid. 
Met deze methode kan een vergelijking worden gemaakt met een ontwerpstrategie waarbij 
aanpasbaarbeid nîet centraal staat. Tijdens een dergelijke financiële haalbaarheidsanalyse zullen twee 
versies (ontwerp mét aanpasbaarbeid en ontwerp zónder aanpasbaarheid) vergeleken worden. Deze stap 
is noodzakelijk aangezien men anders géén referentiepunt zou hebben omtrent 'een juiste investering'. 
Hiermee wordt bedoeld dat het zo kan zijn dat bij een DCF-berekening van een ontwerpstrategie 
'aanpasbaar' sprake kan zijn van een positief beoogt resultaat maar dat bij een ontwerpstrategie 'niet
aanpasbaar' juist sprake is van een veel groter positiefbeoogt resultaat. Als slechts een ontwerpstrategie 
'aanpasbaar' wordt doorgerekend en het beoogd resultaat is positief, dan zou men geneigd zijn dit als 
een zinnige investering te beschouwen. Nu bekend is dat een ontwerpstrategie 'niet-aanpasbaar' een 
hoger beoogt resultaat oplevert, is een ontwerpstrategie 'aanpasbaar' niet meer zo interessant. 

Om het verschil tussen de rendementswaarden van een ontwerpstrategie 'aanpasbaar' en een 
ontwerpstrategie 'niet-aanpasbaar' te bepalen, kunnen twee verschillende uitgangspunten worden 
gehanteerd. Ten eerste kan voor beide ontwerpstrategieën een stichtingskostenopzet inclusief extra 
kosten ten behoeve van aanpasbaarbeid gemaakt worden waarna hier tegenover de exploitatiekosten en 
-inkomsten worden afgezet. Ten tweede kan pur sang gerekend worden met de terugverdienbaarbeid 
van extra kosten ten behoeve van aanpasbaarbeid per m 2 BVO. In het voorbeeld uit figuur 45 is dit 
laatste uitgangspunt gehanteerd. Voor uitgangspunt r wordt verwezen naar bijlage 12. Hierin is een 
stichtingskostenopzet voor een woonzorgcomplex uiteengezet. Indien wordt uitgegaan van 2.ooo m 2 

BVO, dan is de extra initiële investering ten behoeve van aanpasbaarbeid (€roo,- per m 2 BVO, fictief): 
2.ooo m 2 x €roo,-fm2 BVO = €2oo.ooo,- (zie eerste grijze vlak vanaflinks figuur 45). De extra kosten 
ten behoeve van aanpasbaarbeid worden in de volgende subparagraaf verder beschreven. 
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Nu de totstandkoming van kansen, kosten en opbrengsten in kaart is gebracht, kan per scenario worden 
bepaald wat het financieel-economisch resultaat is. Als weer teruggegrepen wordt naar figuur 45 
(roadmap c.q. decision network), dan zijn per scenario niet alleen de kosten van transformatie vermeld 

maar ook de opbrengsten ná een betreffende transformatie. Zo bedragen de opbrengsten van een 

Traditioneel DCF-model 
~ .... DTA Grond -opsta I-methode .. ~ .. 

DCF 1 DCF2 
.. 

herbestemming naar extramurale woonheden 

€55o.ooo,-. Deze opbrengsten zijn de opbrengsten 
van de positieve kasstromen ná de transformatie. 

Hierbij zijn de kasstromen netto contant gemaakt 
naar het moment van transformatie. In feite ontstaan 

hiermee per scenario twee exploitatiedeelperioden, 
namelijk DCFr (vóór transformatie) en DCF2 (ná 

transformatie). Figuur 46 illustreert dit. 

. . . . .. .. .. Grondwaarde 

Opstalwaarde 

Figuur 46: gehanteerd cashflowschema voor een willekeurig 
scenario 

Extra bouwkosten tbv 

,. Bijkomende kosten 

"' BTW .. 

.. 
Transformatiekosten 

Op het moment dat gebruik gemaakt gaat worden van aanpasbaarbeid ten behoeve van een nieuwe 
PMC (bijvoorbeeld van intramuraallicht naar extramuraal), dan kan de gehele exploitatie opgedeeld 
worden in twee termijnen volgens: Dcf = Dcf, + Dfc2 • Hierbij is Dcf, de discounted cash flow voor de 
transformatie en is Dcf2 de discounted cash flow na de transformatie. In feite is figuur 46 een 
weerspiegeling van kasstromen van een willekeurig scenario (bijvoorbeeld bestemming tot niet
woonzorg-extramuraal (zie gearceerde lijn figuur 47). Tot het moment van transformatie is sprake van 

een 'gewone c.q. traditionele' DCF. Vanaf het moment van transformatie is sprake van DCF2. DCF2 is 

één van de scenario's uit de 
DT A. De DTA geeft vervolgens 
het gewogen gemiddelde van de 
verschillende DCFz's. 

Figuur 47: scenario extramuraal 
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Onderstaand rekenvoorbeeld geeft een uitleg bij de totstandkoming van het resultaat voor het scenario 

(herbestemming naar extramuraal) volgens de DTA-methode uit figuur 45- In figuur 45 is het resultaat 
van dat scenario in de laatste kolom vermeld, namelijk €25o.ooo,-. Indien dit scenario zou 'uitkomen', 
dan zou op basis van gedane investeringen in aanpasbaarbeid en transformatiekosten tezijnertijd, 

€25o.ooo,- 'winst' gemaakt worden zonder de toegekende kansen mee te rekenen. Dit getal komt 
alsvolgt tot stand. Allereerst is een extra initiële investering van €20o.ooo,- gedaan op t=o (zie eerste 

grijze vlak onder 'wél aanpasbaarheid'). Als vervolgens de transformatiematiekosten op t=ntransformatie 
(tegen het dan geldend prijspeil) netto contant gemaakt worden naar nu, ontstaan de 

transformatiekosten zoals deze zijn vermeld in figuur 45 (€roo.ooo,-). De opbrengsten bedragen 
€55o.ooo,- (zie grijs vlak vóór resultaat). Deze opbrengsten zijn zoals eerder vermeld de dan geldende 
netto contante inkomsten minus de dan geldende netto contant gemaakte exploitatielasten. Indien alle 

zojuist beschreven positieve kasstromen contant worden gemaakt naar t=ntransformatie onstaat nog niet het 
getal €55o.ooo,-. De waarde die hieruit komt is bijvoorbeeld €7oo.ooo,-. Immers hier is sprake van 
DCF2 en hiervoor wordt een andere disconteringsvoet gebruikt dan de disconteringsvoet van DCFr 
(ander risicoprofiel, zie volgende paragraaf). De disconteringsvoet van DCFr is ongeacht het scenario 
gelijk, de disconteringsvoet van DCF2 is per scenario verschillend. Pas als alle kasstromen van DCF2 

netto contant gemaakt zijn naar t=ntransformatie kan dit resultaat netto contant gemaakt worden naar nu. 
Op dat moment ontstaat het resultaat van €55o.ooo,-. Op basis van kosten en opbrengsten ontstaat de 
volgende rekensom voor bovenstaand scenario: €55o.ooo,- -/- €roo.ooo,- -/- €20o.ooo,- = €25o.ooo,-. 
Indien per scenario op bovenstaande wijze het resultaat wordt berekend (in het excelblad uit figuur 45 
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dienen alleen de invoerwaarden die grijs zijn gearceerd te worden ingevuld), ontstaat voor elk geschetst 
scenario een resultaat. Nogmaals, dit zijn resultaten exclusiefkansen en exclusief restwaarde. Voor het 
bovenstaande kan gebruik worden gemaakt van bijlage 14. Als vervolgens aan elk scenario een kans 
wordt toegekend van mogelijk optreden door de methodiek uit hoofdstuk 3 en 4 toe te passen, zijn alle 
grijze velden ingevuld. DTA rekent vervolgens per vertakking (bijvoorbeeld 'bestemming tot 
extramuraal') uit wat de gewogen waarde van het scenario is van die vertakking. Zo is de gewogen 
waarde van 'bestemming tot niet-woonzorg' €250.000,- x o,8 + €28o.ooo,- x 0,2 = €256.ooo,-. Dezelfde 
stap voert DTA uit voor de vertakking 'bestemming tot woonzorg'. Aangezien de investeringswaarde 
van 'bestemming tot niet-woonzorg' hoger is dan de 'bestemming tot woonzorg' en DTA er vanuit gaat 
dat een zorginstelling kiest voor de meest financieel gunstige optie, geeft DTA aan dat een 
zorginstelling tezijnertijd zal kiezen voor de bestemming tot 'niet-woonzorg'. Dit is aangegeven met een 
'2' in het vierkantje in het midden van figuur 45· Het resultaat van de vertakking 'bestemming tot niet
woonzorg' wordt door DTA 'overgenomen' naar het vak 'wel beroep op aanpasbaarheid'. Aangezien de 
kans dat een beroep gedaan wordt op aanpasbaarbeid in dit voorbeeld gesteld is op 0,9 (zie grijs vak 
erboven), zal de investeringswaarde 0,9 x € 256.ooo,- = €210.400,- zijn. Het doen van een extra intiële 
investering ten behoeve van aanpasbaarbeid is in dit voorbeeld, gezien de gehele exploitatie met al haar 
scenario's en kansen, dus rendabel. Op bovenstaande wijze kan voor elk gebouwsegement bepaald 
worden in hoeverre een fysieke mogelijkheid tot herbestemming in financieel opzicht haalbaar is 
danwel meer of minder interessant is dan 'doorgaan op de oude voet'. Vanzelfsprekend kunnen meer of 
minder scenario's worden toegevoegd met meer of minder keuzemomenten enfof gebeurtenissen. 

Om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van kansen 
die toegekend zijn aan bepaalde scenario's, kan een 
gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd. Figuur 48 
laat een 'een-variabele' gevoeligheidsanalyse zien 
waarbij de kans op 'géén beroep op aanpasbaarheid' 
als variabele is genomen. In de grafiek valt af te 
lezen dat als de kans op 'géén beroep op 
aanpasbaarheid' kleiner is dan o,6, investeren in 
aanpasbaarbeid in deze casus zinvol is. 

7.8 Variabelen en parameters 

Figuur 48: gevoeligheidsanalyse DTA 

7.8.1 Extra initiële investering ten behoeve van aanpasbaarheid 
Een zorginstelling kan kiezen voor het aanbrengen van 'wél aanpasbaarheid' of 'géén aanpasbaarheid' 
(zie eerste vertakking vanaf links figuur 45). Indien gekozen wordt voor aanpasbaarbeid bedraagt de 
extra initiële investering in het voorbeeld €2oo.ooo,- (zie eerste grijs veld vanaf links). Dit getal komt tot 
stand door bijvoorbeeld het uitvoeren van een kostencalculatie. In haar proefschrift Transformabie 
building structures toont Durmisevic (2006) aan dat het toepassen van o.a. overdimensionering, 
demontabele wanden, extra vluchtroutes etc. resulteert in een extra investering van ongeveer 8% van de 
totale bouwkosten. Dit percentage zal ook voor dit onderzoek worden gehanteerd, zij het dat de 
'werkelijke' extra bouwkosten waarschijnlijk een andere percentage zullen kennen. Echter, op dit gebied 
is vrijwel geen referentiemateriaal voorhanden zodat een onderbouwd oordeel ten aanzien van een 
hoogte van deze extra initiële investering niet gegeven kan worden. Zeker op het gebied voor 
woonzorgvoorzieningen zijn deze gegevens niet voorhanden. Met behulp van bijvoorbeeld de 
elementenmethode kan uitgerekend worden welke additionele investeringen gedaan worden ten 
behoeve van aanpasbaarheid. Een bijkomend probleem zal waarschijnlijk zijn om een bepaalde 
kostenpost expliciteit toe te kennen aan aanpasbaarheid. Een methodiek in deze is dat een vergelijkende 
studie tussen ontwerpstrategieën (traditioneel en aanpasbaar) gemaakt wordt. Tabel 16 geeft een 
overzicht van de invloed van flexibiliteit c.q. aanpasbaarbeid op de hoogte van een initiële investering. 
Zo zal met name een extra initiële investering verlangd worden ten behoeve van de constructie, de 
installaties e.d wil men aanpasbaarbeid toepassen. 
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Tabel16: overzicht invloed 
aanpasbaarheid op investering 
(Geraedts, 2001 a) 

c==J =No influence 

c==J = Um•ed influence INFLUENCE OF FLEXIBILITY ON fNVESTMENT COSTS 

- = Mucll influeoce 

Aangezien het voor een zorginstelling een keuze is 
om al dan niet voor aanpasbaarbeid te kiezen, is dit 
aangegeven met een vierkant in de eerste vertakking 

van links in figuur 45· In dit voorbeeld kiest de 
zorginstelling voor aanpasbaarbeid (anders zou geen 
extra initiële investering zijn gedaan). Vervolgens 
kunnen er twee scenario's worden opgesteld c.q. 
gebeurtenissen plaatsvinden: of er wordt 'wél beroep 

op aanpasbaarheid' gedaan of er wordt 'géén beroep 
op aanpasbaarheid' gedaan. Mocht het laatste het 
geval zijn, dan is de zorginstelling de extra intiële 

lnfluence 

investering van €2oo.ooo,- kwijt. Dit is rechts in figuur 45 aangegeven onder de kolom 'resultaat per 
scenario'. Echter, de kans dat de zorginstelling wél een beroep zal gaan doen op aanpasbaarbeid wordt 
op 0,9 vastgesteld. Dit percentage vloeit voort uit de bevindingen uit voorgaande hoofdstukken. Ook 
hier geldt dat dit percentage in eerste instantie volgens kennis en kunde van experts vastgesteld zal 
moeten worden (zie vorige paragraaf). Indien de functieveranderingsbehoeften dusdanig groot zijn, dan 

zal hier een kans van 'r' worden ingevuld. 

7.8.2 Kans op herbestemming 
De betreffende zorginstelling stelt dat zij het betreffende gebouwsegment van haar woonzorgcomplex óf 
wil (blijven) bestemmen tot woonzorg (in dit voorbeeld tot huidige PMC opplussen of naar intramuraal 

kleinschalig) óf mogelijk gaat herbestemmen tot niet-woonzorg (in dit voorbeeld naar extramurale 

reguliere appartementen of naar een kantoor). Zij stelt op basis van haar beleidsvrijheid en de fysieke 
mogelijkheden van haar woonzorgcomplex dat zij deze keuze tezijnertijd heeft. Echter, zij kan op 
voorhand nog niet bepalen welke exacte bestemming tezijnertijd het meest interessant is. Op basis van 
haar locatietypologie schat zij de kans in dat een bepaalde herbestemming tezijnertijd voor de hand ligt. 

Zo schat zij (met behulp van een expert) de kans op herbestemming tot extramurale appartementen in 
op o,8 indien zij zou kiezen voor een niet-woonzorgbestemming van het betreffende gebouwsegment 
De overige herbestemming vormt een kans van 0,2. Indien juist gekozen wordt voor een voortzetting 
van de woonzorgfunctie dan vormen de scenario's binnen deze tak ook een 'totaalkans' van 'r'. Immers, 

DT A gaat er in deze casus vanuit dat óf gekozen wordt voor een woonzorgfunctie óf dat gekozen wordt 
voor een niet-woonzorgfunctie. 

7.8.3 Timing van (her)bestemming 
Per (her) bestemming is sprake van kosten en baten. Ondanks een extra initiële investering ten behoeve 
van aanpasbaarbeid (in dit voorbeeld €20o.ooo,-) zal tezijnertijd nog altijd een uitgave plaatsvinden om 

het betreffende gebouwsegment in fysiek opzicht geschikt te maken voor de (her)bestemming. In 
figuur 45 is bijvoorbeeld aangenomen dat de kosten voor herbestemming tot 'extramuraal wonen' 
noo.ooo,- zijn. De kosten die samenhangen met transformatie zijn zeer lastig in kaart te brengen. Het 
eerste argument dat hiertoe wordt aangedragen is de timing van transformatie en de invloed daarvan op 

de hoogte van de kosten. Aangezien onbekend is wanneer exact getransformeerd zal worden, heeft de 
tijdswaarde van geld een sterke invloed op de hoogte van de transformatiekosten tezijnertijd. De timing 
van transformatie is lastig terwijl de implicaties van deze timing waarschijnlijk bepalend zijn voor de 

financiële haalbaarheid. Ten aanzien van de timing zijn er grofWeg drie verschillende situaties te 
onderscheiden, namelijk dat transformatie plaatsvindt vóór het groot onderhoud, dat transformatie 
samenvalt met groot onderhoud of dat de transformatie ná het groot onderhoud valt (naar Geraedts, 

2001). 
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Vanzelfsprekend zal het vanuit kostenoogpunt wenselijk danwel noodzakelijk zijn om transformatie 
samen te laten vallen met renovatie c.q. groot onderhoud (Stienstra, 2004). Overigens is het discutabel 
om er vanuit te gaan dat een eenmalige grootschalige renovatie c.q. transformatie zal plaatsvinden. 
Wellicht zal door een reeds aanwezige hoeveelheid aanpasbaarheidsmaatregelen eerder sprake zijn van 
meerdere kleine fysieke ingrepen temeer de bijbehorende kosten lager uitvallen dan in een situatie waar 
geen aanpasbaarbeid aanwezig is. Het vaststellen van dit laatste aspect is een subjectieve 
aangelegenheid. Een theoretische onderlegger voor deze problematiek is niet voorhanden. Ook 
ervaringscijfers uit de praktijk ontbreken hier. Situationeel zal bepaald moeten worden wat de meest 
voor de hand liggende danwel de meest waarschijnlijke timing zal zijn. Hiervoor kan bijvoorbeeld de 
methodiek uit hoofdstuk 3 gebruikt worden. Indien het bijvoorbeeld bekend is dat de woonzorgmarkt 
snel beweegt, kan voorzichtig geconcludeerd worden dat het moment van transformatie eerder zal 
komen dan in een situatie waar sprake is van een stabiele woonzorgmar kt. 

7.8.4 Kosten van aanpasbaarheid 
Een andere problematiek is het vaststellen van de kosten die gemoeid zijn met een transformatie 
ongeacht de geldwaarde van dat moment. Er zijn een aantal methoden beschikbaar om de investering 
van een transformatie te bepalen. Zo kan gerekend worden met kengetallen, de elementenbegroting of 
een detailbegroting (Oudijk, 2007). In dit onderzoek is géén sprake van een huidige transformatie
opgave maar van een toekomstige transformatieopgave. Het werken met een andere methode dan de 
kengetallenmethode zou zijn doel voorbij streven. Kengetallen ten aanzien van transformatie binnen 
een gebouwsegment van een woonzorgcomplex zijn echter niet of nauwelijks voorhanden. Een aantal 
onderzoeken van met name Rigo heeft voor bestaande verzorgingshuizen een aantal transformatie
scenario's (opplussen of transformeren naar verpleeghuiseenheden, uitbreiding, sloop en nieuwbouw) 
opgesteld met een globale financiële doorrekening. Zo stelt een van deze onderzoeken dat de ombouw 
van een verzorgingshuiseenheid naar een verpleeghuiseenheid ongeveer €24.000,- (prijspeil2002) kost 
inclusiefhet realiseren van extra zorgvoorzieningen zoals een huiskamer (Neele & De Wildt, 2003). Uit 
minder recent onderzoek (Naafs, 1994) blijkt dat de transformatieopgave van verpleging naar 
verzorging incl. de ombouw naar collectieve ruimten per plaats Fl.61.500,- bedraagt. Indien dit getal 
wordt omgerekend naar Euro's en het prijspeil van nu, bedragen deze transformatiekosten grofweg 
€36.ooo,-. Hier is sprake van een verschilfactor tussen beide onderzoeken van 1,5. Hieruit kan 
bijvoorbeeld geconcludeerd worden dat de tijdswaarde van geld een grote invloed heeft op het al dan 
niet kunnen voorspellen van een toekomstige kostenpost enjof dat beide onderzoeken verschillende 
aannamen hebben gedaan. Belangrijker nog is dat de ombouw van verpleging naar verzorging 
hoogstwaarschijnlijk niet dezelfde inspanning vereist als ombouw van verzorging naar verpleging. 
Derhalve kunnen beide onderzoeken niet vergeleken worden. Ook in de publicatiereeks 'het 
transformatieproces van verzorgingshuizen' van het Kenniscentrum Wonen & Zorg (Nouws, 2004) 
wordt geen handreiking gedaan naar transformatiekosten die passen binnen deze onderzoekscontext. 
Een rekenmodel dat zich toespitst op de kosten en baten van transformaties is het rekenmodel Traverzo 
van RIGO. Dit model geeft een overzicht van de mogelijkheden en consequenties van 
transformatiescenario's in verzorgingshuizen (Damen, Neelde & De Wildt, 2006). Aangezien de 
gehanteerde transformatiescenario's ingrijpend zijn en niet binnen de context van dit onderzoek vallen 
en alleen van toepassing zijn op verzorgingshuizen, kan geconcludeerd worden dat dit rekenmodel 
minder goed bruikbaar is in deze onderzoekscontext. 

Uit een interview met het CBZ (Nauta, 2007) zijn een aantal transformatiekostengetallen (niet 
gepubliceerd) naar voren gekomen die wellicht bruikbaar zijn in deze onderzoekscontext en voortkomen 
uit een studie naar 19 intramurale gedeelten van diverse woonzorgcomplexen. Uit deze studie blijkt dat 
de renovatie-/transformatiekosten vooral bepaald worden door het aanpassen van een entree van een 
appartement, het aanpassen van de sanitaire unit en het vervangen en aanpassen van de vaste inrichting 
(keukens, pantry, balie e.d.). Doorgaans bedragen de transformatiekosten volgens dit onderzoek 56% 
van de kosten van nieuwbouw. Bij renovatieprojecten neemt het CBZ als uitgangspunt dat de 
bijbehorende investeringkosten maximaal 50%-65% van de hoogte van een initiële investering bedragen 
(CBZ, 2oo6h). Hiermee is sprake van ongeveer dezelfde percentages. Gedane onderzoeken in de 
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zorgsector hebben met name betrekking op transformatieopgaven waarbij vrijwel geen rekening is 
gehouden met het begrip aanpasbaarheid, althans dat blijkt niet uit de omschrijvingen van deze 
onderzoeken. In dit onderzoek wordt wél rekening gehouden met lagere transformatiekosten 
tezijnertijd aangezien als uitgangspunt wordt genomen dat het te ontwikkelen moderne 

woonzorgcomplex wél generaal, flexibel en elastisch kan zijn. De beschreven transformatiekosten zijn 
dus minder representatief voor deze onderzoekscontext. Indien de literatuur ten aanzien van 
transformatie van ander type vastgoed wordt geraadpleegd, is het beeld niet veel anders. Zo heeft de 

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (1994) onderzoek gedaan naar transformatie. Zij stelt dat 
de transformatiekosten met name bepaald worden door het al dan niet moeten aanpasssen van 

bestaande trap- en liftpartijen, de aanwezige stramienmaat en de opbouwmogelijkheden maar doet geen 
handreiking naar gemoeide kosten. DTZ Zadelhoff heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de 
ombouwkosten van kantoor tot woning. Deze ombouwkosten bedragen ongeveer €700,- per m2 BVO 
(Oudijk, 2007). Echter, het 'zomaar' concluderen dat de ombouw van woningen naar kantoor dezelfde 
kosten zou bedragen, zou vanzelfsprekend niet reëel zijn. Over het herbestemmen van kantoren naar 
woningen wordt steeds meer gepubliceerd maar voor woonzorgcomplexen zijn nauwelijks cijfers c.q. 

kengetallen voorhanden. 

Met bovenstaande uiteenzetting kan geen wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing worden 
gedaan omtrent de kosten van een toekomstige transformatie. Teruggegrepen kan worden op het 

uitvoeren van een elementenbegroting (door bijvoorbeeld een kostendeskundige) waarbij voor 
willekeurige herbestemmingsfuncties bepaald kan worden in hoeverre fYsieke aanpassingen gedaan 

moeten worden om dergelijke functies te laten functioneren en waarbij wél wordt uitgegaan van de 
aanwezigheid van aanpasbaarheidsvoorzieningen. Dit zal situationeel moeten plaatsvinden. 
Desalniettemin kan uit bovenstaande uiteenzetting wel voorzichtig geconcludeerd worden dat 
transformatie van woonzorgcomplexen in geval van het ontbreken van voorzieningen ten aanzien van 

aanpasbaarheid, veel kosten met zich meebrengt. Daarnaast kan juist lering worden getrokken uit de 
grootste kostenposten van huidige of gedane transformatie- c.q. renovatieopgaven. Hiermee wordt 

bedoeld dat de meest kostbare ingrepen, zoals wijzigingen van constructie en sanitair tezijnertijd juist 

bij het intieel ontwerp voorkomen moeten worden door aanpasbaarheidsmaatregelen. Vooralsnog vormt 
de elementenbegroting, door het ontbreken van geschikte kengetallen, de enige methode om de kosten 
van een toekomstige transformatie te berekenen. Een elementenbegroting kan bijvoorbeeld met 

Bouwkostenonline of Archidat worden gemaakt. Overigens zal bij transformatie rekening gehouden 
moeten worden met dure tijdelijke huisvesting c.q. interim-huisvesting van cliënten elders (CBZ, 
2007c). Een hier laatst beschreven relevant aspect ten aanzien van de kosten van transformatie, is de 
rentestand. In een situatie, zoals die momenteel bestaat (relatieflage rentestand), is 'voor-investeren' in 
aanpasbaarheid gunstig. Ook met een sterke stijging van de bouwkosten is het relatief gunstig om op dit 

moment voorzieningen aan te leggen (Stienstra, 2004). 

7.8.5 Opbrengsten van aanpasbaarheid: besparingen op onderhoud 
Het getal uit figuur 45 dat is toegekend aan 'opbrengsten' is alsvolgt tot stand gekomen. De 'kosten' 

vormen hier alleen de transformatiekosten. Hierbij zijn dus géén exploitatieuitgaven inbegrepen. De 
opbrengsten vormen hier de inkomsten -f- de exploitatieuitgaven en zijn netto contant gemaakt. De 
opbrengsten van aanpasbaarheid verdienen zich (als het goed is) volgens twee wegen terug: besparingen 
op groot onderhoud en extra inkomsten door een hogere huur. Uit een aantal studies is gebleken dat 
onderhoudskosten (en dan met name groot onderhoud) aanzienlijk lager liggen bij voldoende 
aanpasbaarheidsvoorzieningen (Geraedts, 2001a, Stienstra, 2004; Dermisovic, 2oo6). Ongeacht een 
mogelijkheid danwel uitvoering tot transformatie, zullen aanpasbaarheidsvoorzieningen waarschijnlijk 

resulteren in besparingen van (groot)onderhoud. Deze besparingen kunnen in beeld worden gebracht 
met Flexcos. Flexcos is een instrument dat inzicht geeft in de besparingen van o.a. onderhoudskosten in 
de toekomst op basis van investeringen die vandaag voor flexibiliteit zijn gemaakt (Geraedts, 2001a). 

Een methodiek die ook ingaat op het bovenstaande is het Lifecycle Costing (LCC). LCC is 'een methode 

die wordt gehanteerd bij planning, aanbesteding en andere activteiten waarbij een schatting van de kosten van 

ontwikkeling/investering, aanschaf, exploitatie. instandhouding en afStoting gedurende de levensduur van het 
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product of gebouw van belang is' (Dowdeswell & Erskine, 2006). Recent zijn een aantal publicaties 
omtrent deze methode gepubliceerd door het CBZ waarin wordt aangegeven dat gebruik van LCC van 
wezenlijk belang is maar nog niet uitgekristalliseerd is in de zorgsector ('er bestaat een fundamenteel 
gebrek hiervan aangezien kostenefficiëntie nog steeds voor kosteneffectiviteit gaat') (Dowdeswell & 
Erskine, 2006). LCC stelt dat de gebruikskosten van het vastgoed gemiddeld vijf maal hoger zijn dan de 
kapitaallasten (Sentemovem, 2006). DeLCC-methodiek is dus onmiskenbaar relevant in het kader van 
toekomstbestendigheid. Echter, gezien het onderzoekskader waarbinnen voornamelijk functie
verandering valt, zal het LCC hier verder niet behandeld worden. 

7.8.6 Opbrengsten van aanpasbaarheid: hogere huurinkomstenen/of NHC's 
Naast besparingen ten aanzien van onderhoudskosten, resulteert transformatie in hogere netto contante 
inkomsten (waarschijnlijk met uitzondering van het scenario 'opplussen'). Deze hogere inkomsten 
kunnen door drie situaties ontstaan. Ten eerste kunnen hogere maand- enfof jaarhuren worden 
gevraagd of valt de NHC in geval van transformatie naar 'zwaardere' woonzorgeenheden hoger uit. Ten 
tweede wordt de resterende exploitatietermijn verlengt waardoor over een geruimere tijd inkomsten 
kunnen worden ontvangen mits de hoogte van de instandhoudingskasten (netto contant) hier tegenop 
wegen. Ten derde ontstaat waarschijnlijk een hogere restwaarde aan het einde van de exploitatieperiode. 
Dit laatste wordt in de volgende subparagraaf beschreven. 

Zoals reeds eerder gesteld in dit rapport zal de exploitatie van het intramurale gedeelte van een 
woonzorgcomplex binnen enkele jaren bekostigd worden middels NHC's alhoewel met het schrijven 
van dit rapport het 'de ronde gaat' dat deze NHC's wellicht gaan 'verdwijnen c.q. opgaan' in één 
normatieve kapitaallastenvergoeding. De hoogten van de NHC's zijn nog niet vastgesteld. Het CBZ 
heeft in haar rapport 'Quickscan in de care' een berekening gedaan naar de meest waarschijnlijk 
hoogten van NHC's. Voor het bepalen van huurhoogten van het (herbestemmen naar het) extramurale 
gedeelte van een woonzorgcomplex kan een onderscheid gemaakt worden naar huren die onder of 
boven de individuele huursubsidiegrens (IHS) vallen. Verhuurders zullen de komende jaren meer 
mogelijkheden krijgen om hoge huren te vragen indien ter compensatie meer sociale bouw wordt 
gepleegd (Vegter, 2006). In dit onderzoek wordt dan ook als uitgangpunt genomen dat een 
zorginstelling op termijn vrij is om voor niet AWBZ-voorzieningen (extramuraal) een vrije huur te 
vragen mits voldoende sociale woonzorgeenheden in het complex aanwezig zijn. Referentiehuurprijzen 
voor het extramurale gedeelte van een woonzorgcomplex zijn steeds meer voorhanden. Zo wordt voor 
een extramurale wooneenheid van 72m2 €400,- en voor 100-130 m 2 €6oo,- tot €725,- huur gevraagd. Dit 
komt vrijwel overeen met de kostprijsdekkende huur van een woonzorgeenheid van 6o-85m2 NVO. 
Deze bedraagt namelijk €675,- (prijspeil 2002) per eenheid (Rigo, 2002b). Hoge huurbedragen zoals 
€2200,- per woonzorgeenheid per maand zijn geen uitzondering. Voor de extramurale woonfunctie kan 
g~bruik worden gemaakt van de methode van het woonwaarderingsstelsel. Aan de hand van een 
puntenstelsel kan een maximaal redelijke huurprijs worden berekend voor een betreffende 
woonzorgeenheid (VROM, 2007). 

Indien bovenstaande huurhoogten geïndexeerd (bijvoorbeeld met de gemiddelde huurprijsstijging van 
de afgelopen 10 jaar) worden naar het beoogde moment van transformatie, ontstaat de aanvangshuur 
zoals die voor het betreffende scenario geldt. Afhankelijk van het soort herbestemming zal rekening 
gehouden moeten worden met andere huurinkomsten per eenheid. Door transformatie ontstaan meer 
of minder eenheden. Zo zal bij transformatie van verzorging (doorgaans 45m2

) naar extramuraal wonen 
(doorgaans 75-90m2

) uit twee eenheden verzorging één eenheid woonzorg ontstaan. Extra (eenmalige) 
inkomsten kunnen wellicht verkregen worden met subsidies. Momenteel hebben de overheden de 
nodige transformatiesubsidies beschikbaar. Deze subsidies kunnen als extra 'inkomsten' de 
haalbaarheid van transformaties vergroten. In het kader van herbestemrningsopgave in de richting van 
een (andere) woonfunctie zijn de nodige subisdies beschikbaar (Korteweg, 2002). Ook draagt het 
Besluit woninggebonden Subsidies (BWS) bij aan een betere financiële haalbaarheid van 
transformatieopgaven. Een dergelijke subsidie is in het leven geroepen om voor o.a. sociale verhuurders 
een gedifferentieerd woningaanbod te stimuleren dat gerealiseerd wordt door nieuwbouw enfof een 
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ingrijpende verbetering zoals transformatie (VROM, zoo7). Overigens valt het nog te bezien of ten tijde 
van de daadwerkelijke transformatie dergelijke subsidies nog bestaan. 

7.8.7 Opbrengsten van aanpasbaarheid: hogere restwaarde 

De restwaarde is de waarde van het vastgoed die na afloop van de levensduur resteert (Kousemaeker, 

zooz). Meer uitgebreid: de restwaarde is 'de (aangenomen) marktwaarde (k.k.) bij beëindiging van de 

exploitatie van het object ultimo het lopende boekjaar, waarbij deze waarde bepaald kan zijn op basis van 

taxatie(s), of ontvangen koopaanbieding(en), dan wel een aanname, c.q. middels een berekening indien dit 

moment van beëindiging van de exploitatie in de toekomst ligt, waarbij in dat laatste geval uitgegaan wordt van 

een afzonderlijke waardering van de waarde van de grond en de opstallen, gerelateerd aan de (aangenomen) 

economische levensduur, volgens een (intern bepaalde) specifieke waarderingsmethode' (Keeris, 1997). In dit 
onderzoek wordt er vanuit gegaan dat ongeacht het scenario uit de DTA de restwaarde gelijk is. Dit zal 

gaande deze subparagraaf duidelijk worden. 

Vastgoedinvesteringen zijn makkelijker . haalbaar indien de restwaarde hoger in kan worden 
ingecalculeerd, zo ook hier. Een hoge restwaarde ontstaat in twee gevallen, namelijk als de grond na 
sloop van het vastgoed een hoge waarde heeft vanwege de locatiekenmerken óf als er een 
herbestemming (eventueel met behulp van een renovatie) kan plaatsvinden die hoge inkomsten 

genereert (Soeter, zoo3). De restwaarde kan meer of minder relevant zijn bij het bepalen van de 
investeringswaarde van een woonzorgcomplex. Het schatten van een restwaarde van vastgoed biedt 
ruimte tot bewust of onbewust optimisme of pessimisme waardoor flinke vertekeningen kunnen 
ontstaan (Van Goal & Ten Have, zooG). Zo maakt bij een beschouwingsperiade van ro jaar de contant 

gemaakte eindwaarde ongeveer 50% uit van de investeringswaarde (Soeter, zoo3; Van Hulst, zoos) 
terwijl dit bij een een zo-jarige periode nog maar zo% is (Van Hulst, zoo5). De invloed van fouten in de 
restwaardebepaling neemt af naarmate een langere exploitatieperiode wordt beschouwd. Zo is bij een 
exploitatieperiode van 40 jaar de invloed van fouten in de restwaarde praktisch verwaarloosbaar (Van 

Bosse, Rust & Salemi, zoo5). 

Het bepalen van de restwaarde is een vrij subjectieve aangelegenheid. Tot op heden is het in de zorg 

gebruikelijk om voor de restwaarde op t=40 alleen de historische grondkosten te berekenen, eventueel 
geïndexeerd naar t=40 volgens het inflatiepercentage. Het belangrijkste aspect bij het vaststellen bij de 
restwaarde is hetgeen dat de betreffende zorginstelling na afloop van de exploitatieperiode met het 

vastgoed wil doen: doorexploiteren door al dan niet nieuwbouw of renovatie te plegen op dezelfde plek 
of het vastgoed dispositioneren aan derden (verkoop). In dit onderzoek wordt uitgegaan van een situatie 
van bedrijfscontinuïteit, verkoop van het vastgoed en de daarbij behorende grond is derhalve geen optie. 
In tegenstelling tot de vrije marktsector kan dus geen sprake zijn van een verkoopwaarde aan het einde 
van een exploitatieperiode. Het hanteren van een verkoopwaarde van het zorgcomplex is namelijk in 

strijd met de opvatting van het CREM als business strategist: verkoop van het zorgcomplex (en dus ook 
de grond) zou leiden tot een krimpende voorraad en grondverlies. Indien de economische levensduur 
gehanteerd wordt bij het bepalen van de bedrijfswaarde, wordt als het ware geredeneerd vanuit het 

perspectief van de continuïteit van de bedrijfsvoering (Seijffert e.a., 1999; Soeter, zoo3; Gruis, zooo). 
Het uitgangspunt in dit onderzoek is dan ook dat indien het woonzorgcomplex niet meer voldoet aan de 
wensen, eisen en behoeften van een zorginstelling, het woonzorgcomplex gesloopt wordt en dat op 
dezelfde plek een nieuw woonzorgcomplex gebouwd wordt. De restwaarde bestaat hier dan uit een 

uitgave voor sloop en tijdelijke huisvesting (Soeter zoo3). Het hanteren van dit uitgangspunt verkrijgt 
extra kracht door hetgeen in de inleiding reeds is gesteld: grond om elders een nieuw woonzorgcomplex 
te bouwen is nauwelijks voorhanden, enerzijds vanwege hoge marktconforme grondkosten, anderzijds 

vanwege een ongunstige ligging ten opzichte van het verzorgingsgebied. 

Hoewel een zorginstelling haar grond niet verkoopt volgens het uitgangspunt van bedrijfs-continuïteit, 
kan wel een grondlast (fictieve uitgave voor de grond) toegerekend worden aan een nieuwe 
vastgoedexploitatie. Deze grondlast wordt dan als baat (fictieve ontvangst) toegerekend aan het huidige 
woonzorgcomplex. De diensten die de grond namelijk bij een tweede exploitatie levert, resulteren in een 
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opbrengst. In feite is alleen sprake van een interne boekhoudkundige transactie zonder dat er 

daadwerkelijk cashflows bestaan. Ook al is géén sprake van een feitelijke cashflow, de restwaarde wordt 
toch in het exploitatieschema opgenomen. Immers, als deze cashflow consequent wordt opgenomen als 
baat binnen de eerste exploiatie en als last binnen de tweede exploiatie ontstaat een zuiver beeld. Het 

zou niet realistisch zijn om geén restwaarde op te nemen in de vorm van grond. Dit zou betekenen dat 
na de tweede exploitatieperiode (of misschien wel een derde exploiatieperiode) geen uitgave- maar wel 
een inkomstenstroom zou ontstaat. Hiermee zou een vertekend beeld van de realiteit ontstaan. Bijlage 

13 geeft een uiteenzetting van diverse methoden zoals deze voorhanden zijn om de restwaarde te 
bepalen. Uit bijlage 13 kan geconcludeerd worden dat de grond-opstal-methodiek het meest geschikt is 
voor de problematiek zoals deze in dit onderzoek heerst. Bij de grond-opstal-methodiek worden de 

verwachte grondwaarde en de opstalwaarde aan het eind van een exploitatieperiode bepaald. Hiertoe 
wordt de grondwaarde geïndexeerd met een grondwaarde-index die meestal gerelateerd is aan de 
verwachte inflatie terwijl de opstal wordt afgeschreven. 

In dit onderzoek wordt deze opstalwaarde bepaald door hetgeen aan het eind van een exploitatieperiode 
nog aan opstalwaarde aanwezig is. Deze opstalwaarde heeft als hoogte de besparingen die door de 
aanwezigheid van een bruikbaar casco (constructie + gevel) gedaan kunnen worden. Indien het casco 
nog bruikbaar is na afloop van de eerste exploitatieperiode, dan zal bij nieuwbouw een kleinere uitgave 
aan bouwkosten worden uitgegeven. Indien er vanuit wordt gegaan dat de inbouw na de 

exploitatietermijn volledig is afgeschreven maar dat het casco nog een waarde heeft ter hoogte van de 
bouwkostenbesparingen die gedaan kunnen worden bij nieuwbouw van een woonzorgcomplex na 
bijvoorbeeld 40 jaar, kan een zuiver beeld ontstaan. De relatieve besparingen vormen zo de 

opstalwaarde na t+40. Deze besparingen exclusief de grondwaarde wordt netto contant gemaakt naar 

t=ntransforrnatie en vormen een onderdeel van de opbrengsten binnen de DT A. De grondwaarde wordt hier 
niet meegenomen omdat deze grondwaarde ook zou bestaan in geval van een niet-aanpasbaarheids

strategie. Overigens moet gewaakt worden voor het meerdere keren meerekenen van de restwaarde. 
Ongeacht het scenario zal de restwaarde maar één keer een positieve cashflow genereren. Deze cashflow 

is 'zeker' en krijgt dus geen kans toebedeeld. Met andere woorden, de restwaarde is een opzichzelf

staand gegeven. 

7.8.8 Disconteringsvoet 
Bij het terugrekenen van toekomstige cahflows binnen de DCF-modellen zoals deze aanwezig zijn 
binnen een DTA, staat de disconteringsvoet (im) in de vorm van een bepaald percentage centraal. De 
hoogte van dit percentage wordt bepaald door het risico dat de betreffende zorginstelling denkt dat zij 

gaat lopen op haar vastgoedinvestering. Hierbij geldt: hoe hoger de disconteringsvoet, des te hoger het 
verondersteld risico is (CFV, 2004). Een hogere disconteringsvoet resulteert hierbij in een lagere 
investeringswaarde. De disconteringsvoet heeft hiermee een sterke invloed op het geprognosticeerd 
exploitatieresultaat. In principe kan binnen een DCF-berekening op twee manieren een investering 

worden gerechtvaardigd. Een zorginstelling kan op basis van haar te lopen risico een disconteringsvoet 
bepalen en hiermee vervolgens een DCF-berekening uitvoeren. Indien het geprognosticeerd 
exploitatieresultaat hoger ligt dan de hoogte van de initiële investering, dan is deze investering 
gerechtvaardigd. Ook kan andersom geredeneerd worden. Een zorginstelling kan een hoogte van een 
disconteringsvoet bepalen waarbij de som van de netto contante cashflows gelijk staat aan de hoogte van 
de initiële investering. Dit discontopercentage wordt ookwel de Internal Ra te of Return (IRR) genoemd. 

Indien deze IRR minimaal hoger ligt dan het 'werkelijk' te lopen risico op de vastgoedinvestering, dan is 
deze investering gerechtvaardigd (Van Gooi, Jager & Weisz, zoor; Bosse, Rust & Salemi, zoos; Hulst, 
zoos). Beide methoden zijn complementair. 

In vergelijking met voorheen gaan zorginstellingen een verhoogd exploitatierisico lopen en mogen 
derhalve een hogere rendementseis tegenover dit risico zetten. Het exploitatierisico kan namelijk alleen 
geaccepteerd worden door een zorginstelling, als zij daar een premie voor ontvangt in de vorm een 

hoger te behalen rendement in het positieve geval (Keeris, 2004). Het vastgoedexploitatierisico kan 
onderverdeeld worden naar interne, externe en financiële risico's. Interne risico's zijn 
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managementrisico's, uitvoeringsrisico's en marktpositierisico's. Externe risico's zijn marktrisico's, 

economische risico's, politieke risico's, force majeure e.d. Financiële risico's zijn lagere 
huurontvangsten, hogere onderhoudsuitgaven, een lagere restwaarde e.d. (Gruis, zooo). Indien bij de 
bepaling van de cashflows al rekening wordt gehouden met een hoger risicoprofiel, dan dient de 

disconteringsvoet niet ook nog eens een extra risico-opslag te bevatten (CFV, zoo6). Meestal worden 
objectspecifieke risico's zoals leegstandprognoses veelal in de cashflows verwerkt. Het marktrisico en 

het liquiditeitsrisico worden meestal in de verdisconteringsfactor opgenomen (Langens, 2002). In dit 
onderzoek wordt de onzekerheid dat het gebruik wijzigt in de DTA middels diverse scenario's en 
toegekende kansen opgenomen. Overigens zal normaliter bij een IRR-berekening rekening gehouden 
moeten worden met sterk wisselende cashflows op verschillende momenten waarbij de credit-rente niet 
dezelfde waarde heeft als een debetrente. Hier kan dan een zogenaamde Modified Internal Rate of 

Return (MIRR) worden berekend (Bosse, Rust & Salemi, 2005). De disconteringsvoet dient in lijn te 
zijn met de kapitaalmarktrente vermeerderd met een risico-opslag (Van Gool & Ten Have, zoo6). 
Langens (zooz) splitst deze twee aspecten in verlies aan liquiditeit (de risicovrije rentevoet), de inflatie 
(geldontwaarding) en een risicopremie. Lusht (zoor) voegt hier nog een aspect aan toe, namelijk een 
premie voor gemaakte danwel te maken kosten. 

Het reëel rendement c.q. de risicovrije voet kan het beste worden bepaald door het zogenaamde rz

maands voortschrijdend gemiddelde van een ro-jaarse Interest Rate Swap (IRS) te hanteren (Van Hulst, 
2005; CFV, zoo6; Langens, 2002). De inflatie is het absolute minimum dat een zorginstelling mag 
eisen aangezien haar geïnvesteerde kapitaal op zijn minst met dezelfde voet moet groeien als de 
ontwaarding van het geld (Muller, 2004). De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) voorspelt tot 2020 

een inflatiepercentage van 1,7% (ROZ, zoo6). De specifieke opslag (risicopremie+ premie voor kosten) 
is onder andere afhankelijk van de branche waarin de onderneming werkzaam is (ROZ, 2002). Hoe 
risicovoller de branche en de onderneming, des te hoger de specifieke opslag moet zijn (CFV, zoo6). 
Niet alle zorginstellingen lopen hetzelfde risico. Immers, zij opereren in verschillende geografische 
markten waar vraag en aanbod hoogstwaarschijnlijk verschillend zijn. Bij het ro-jaarse IRS is de risico

opslag op de risicovrije voet voor bijvoorbeeld woningen 0,5%-2,5% en bedrijfsgebouwen 1,5-4% (Van 
Hulst, 2005) . Momenteel rekent het CBZ met een disconteringspercentage van 5,5 (CBZ, zoo6h). 
Zeker gezien de ontwikkelingen in de markt wordt hier geopteerd om een hoger percentage te hanteren. 
Een suggestie in deze wordt overigens niet gedaan. Het discontopercentage zal situationeel bepaald 
moeten worden aangezien het aantal risicobeïnvloedende factoren dusdanig groot is dan onderlinge 

verschillen tussen zorginstellingen groot zullen zijn. Zoals eerder gesteld, zal voor DCFr ongeacht het 
daarop volgend scenario eenzelfde disconteringsvoet worden gebruikt. Voor het terugrekenen van de 

netto contante waarden van t=ntransformatie naar t=o wordt hetzelfde discontopercentage gebruikt. Voor het 
terugrekenen van de opbrengsten van de cashflows (inkomsten minus exploitatieuitgaven) na 

t=ntransformatie wordt per scenario met een geschikte disconteringsvoet gerekend om de netto contante 
waarde van het betreffende scenario op t=ntransformatie te berekenen. Dit is afhankelijk van het type 

herbestemming en het risico dat een zorginstelling met deze herbestemming denkt te gaan lopen. 

7.8.9 Disconteringsvoet versus WACC 
Tot nu toe is in dit rapport geen onderscheid gemaakt tussen het investeren in vastgoed met behulp van 
eigen enjof vreemd vermogen. Uitgaande van een situatie waarbij een initiële investering gefinancierd 
wordt met vreemd vermogen zal een zorginstelling minimaal voldoende rendement moeten behalen 

om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. De investeringen moeten boven het 

' gewogen gemiddelde van de vermogenskosten liggen, ookwel het Weighted Averange Cost of Capita! 
(WACC) genaamd (Gupta Strategists, zoo6; Langens, 2002). Bij het beoordelen van individuele 

investeringsvoorstellen wordt het WACC vaak gekozen als referentiepunt voor het kiezen van de 
disconteringsvoet (Hulst, 2005). Bij het aantrekken van vreemd vermogen betaalt een zorginstelling een 
premie, bij het niet-investeren van eigen vermogen zou een zorginstelling kapitaalmarktrente 
ontvangen danwel dit eigen vermogen elders investeren. De som van de premie- en de rentepercentages 
zal minimaal onder de hoogte van de IRR moeten liggen, anders is investeren onverstandig. De formule 
voor het WACC is alsvolgt: 
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Hierbij is 'W' het vreemd vermogen, is 'EV' het eigen vermogen, is 'TV' het Totaal vermogen, is 'R...' 
het rendement op vreemd vermogen en is 'Re.' het rendement op eigen vermogen (Hulst, 2004). Het 
WACC wordt in deze onderzoekscontext gebruikt om de gehanteerde disconteringsvoet zoals bepaald 
volgens de methode uit voorgaande subparagraaf te rechtvaardigen danwel te toetsen. Mocht het WACC 
te hoog zijn, dan kan als alternatiefwellicht meer eigen vermogen worden geïnvesteerd. Als het WACC 
(veel) lager is dan de IRR, kan een zorginstelling bij een lage rentestand wellicht een leverage (hefboom) 
effect bereiken door extra vreemd vermogen aan te trekken (Soeter, 2003; Van Gooi, Jager & Weisz, 
2001). Er bestaan helaas vrijwel géén referentie-percentages ten aanzien van gevoerde WACC's in de 
care. Het WACC voor ziekenhuizen ligt op 5 tot 6,5 % voor het A-segment en 5 tot 8% voor het B
segment (Gupta strategists, 2oo6). Zonder een lagere WACC dan de disconteringsvoet is investeren (in 
aanpasbaarheid) überhaupt niet verstandig. Volledigheidshalve is het begrip hier daarom toegelicht. 

7.9 Resumé 

Dit hoofstuk heeft een DSS beschreven waarmee een globaal inzicht kan worden verkregen van de 
toekomstbestendigheid van een (gebouwcomponent van een) woonzorgcomplex. Hiertoe is ten behoeve 
van het kwalitatief onderdeel van dit systeem een prestatiemeetsysteem (aanbod) opgesteld dat is 
afgeleid van de REN-methodiek. De in dit rapport eerder beschreven gebouwprestaties zijn hierin 
verwerkt. Voor het in kaart brengen van de vraag zijn de functieveranderingsbehoeften uit de 
hoofdstukken 3 en 4 gestructureerd volgens het Analytisch Hiërarchisch Proces in het software
programma Expert Choice. Een eventuele match tussen beide methodieken (vraag en aanbod) kan 
middels een opgestelde spreadsheet worden herleid. Voor het kwantitatieve gedeelte van het DSS is 
gebruik gemaakt van een bedrijfswaardemodel. Hierbij speelt de verdiencapaciteit van het vastgoed en 
het organisatiebeleid omtrent mogelijke scenario's gedurende een exploitatieperiode een hoofdrol. Met 
behulp van Decision Tree Analysis is een 'roadmap' van mogelijke gebeurtenissen en keuzen gemaakt 
die de nodige kansen respectievelijk opbrengsten en kosten kennen. De kansen zijn herleid uit de 
kwalitatieve methodiek, de opbrengsten en kosten zijn voornamelijk herleid uit kengetallen. Overigens 
blijken transformatiekengetallen van het woonzorgcomplex niet beschikbaar te zijn. Beschikbare 
kengetallen uit referentieprojecten en -onderzoeken zijn voornamelijk ontstaan uit een situatie waarbij 
aanpasbaarbeid niet centraal stond. Het zou dus niet valide zijn deze kengetallen hier te betrekken. 
Grofweg kan voor een extra intiële investering ten behoeve van aanpasbaarbeid gerekend worden met 
een opslag van 8% van de totale bouwkosten. Voor de investering op het moment van transformatie kan 
de elementenmethode worden gebruikt. Verder zijn twee aspecten van de bedrijfswaarde uitgebreid 
beschreven: de restwaarde en de disconteringsvoet. Naast de DTA-methodiek kan de restwaarde een 
sterke invloed hebben op het resultaat, althans dat is afhankelijk van het uitgangspunt dat in deze wordt 
genomen (continuering bedrijfsactiviteiten) en de beoogde looptijd van de exploitatie. De 
disconteringsvoet is ook relevant gebleken. Een protocol omtrent de hoogte van deze voet is niet 
opgesteld, echter een aanreiking van belangrijke aspecten en een deelmethodiek is wel gedaan. Hierbij 
bleek het Weighted Averange Costof Capitaleen belangrijke rol te spelen. 

Concluderend kan gesteld worden dat het in kaart brengen van het rendement van aanpasbaarbeid een 
subjectieve aangelegenheid is. Aspecten als timing, de hoogte van de dan geldende kostennormen, het 

' opstellen van realistische scenario's, het toekennen van kansen aan deze scenario's, het ontbreken van 
kengetallen, de rentestand, het bepalen van een disconteringsvoet etc., bemoeilijken het verkrijgen van 
inzicht in de financiële implicaties van aanpasbaarheid. De reeds beschreven aandachtspunten kunnen 
wellicht een handreiking geven naar een meer 'realistische' financiële berekening in individuele 
haalbaarheidsstudies. Een belangrijk deel van de subjectiviteit kan in ieder geval gereduceerd worden 
door het gebruik van zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve methodiek binnen het DSS. Gebruik van 
beide resulteert in een synergetisch effect. De naam van het DSS is SYNVOL. SYNVOL staat voor een 
Synergetische werking tussen Vastgoed, Organisatie en Locatie. Indien deze drie componenten 
adequaat op elkaar zijn afgestemd, zal een synergetisch effect optreden en ontstaat toekomstwaarde. 
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8 Casus 
In dit hoofdstuk zal aan de hand van een kwalitatieve enkelvoudige casestudie het DSS toegepast 
worden c.q. nader toegelicht worden. De methodologie zoals in voorgaande hoofdstukken is 
uiteengezet, krijgt een praktische toepassing die als blauwdruk voor andere casestudies c.q. als 
illustratief geheel kan dienen (Hutjes & Van Buuren, 1992). Uit de toepassing van het DSS op een 
enkelvoudige case, kan géén wetenschappelijke waarde worden herleid aangezien géén sprake is van 

externe geldigheid (Yin, 1994). 

Leeswijzer 

Het DSS uit voorgaand hoofdstuk zal stapsgewijs worden toegepast op één case: woonzorgcomplex De 
Ruijschenbergh te Gemert. Hiertoe zal allereerst in paragraaf 8.1 een korte uiteenzetting worden gedaan 
over de fysieke kenmerken van de casus, zoals de bestaande situatie, de nieuwbouwplannen en de 
stedebouwkundige context (locatie, ligging en inbedding in directe omliggende omgeving). Vervolgens 
zal in paragraaf 8.2 in detail worden ingegaan op de fysieke kenmerken van het woonzorgcomplex. 
Hierbij worden de aanwezige gebouwprestaties met behulp van het prestatiemeetsysteem uit voorgaand 
hoofdstuk in kaart gebracht. Aangezien het betreffende woonzorgcomplex uit drie gebouwen bestaat, is 
hier gekozen voor een verdere verdieping in één gebouw. In paragraaf 8.3 zal worden ingegaan op de 
consequenties van de aanwezige gebouwprestaties voor het faciliteren van diverse mogelijke organisatie
karakteristieken. Ook de herbestemmingsmethodiek uit hoofdstuk 4 wordt hierbij toegepast. 
Uiteindelijk zal aan het eind van paragraaf 8.3 de kwalitatieve methodiek uit het DSS waar mogelijk zijn 
toegepast. Paragraaf 8.4 gaat in op de kwantitatieve methodiek. Hierbij worden mede omwille van 
privacyoverwegingen een aantal fictieve maar realistische aannamens gemaakt omtrent 
stichtingskosten, huurinkomsten e.d. Verschillende huisvestingsscenario's zullen vervolgens worden 
doorgerekend met behulp van DT A. Hierbij zal op basis van gegeven plattegrondoppervlakten, 
stramienmaten e.d. bepaald worden in hoeverre bepaalde functies mogelijk gehuisvest kunnen worden 
en wat de bijbehorende kosten en opbrengsten hiervan zouden zijn. Uiteindelijk besluit paragraaf 8.5 
met conclusies omtrent het al dan niet toekomstbestendig zijn van het geanalyseerde 
woonzorgcomplex. 

8.1 Context 

Woonzorgcomplex Ruijschenbergh, gelegen in het 
centrum van Gemert (zie figuur 49), is momenteel in 
ontwikkeling en zal naar verwachting medio 2009 
worden opgeleverd. Het nieuwe complex vervangt het 
verouderde complex (zie figuren 50 en 51) dat stamt 
uit 1970. Het verouderd plan omvat een 
verzorgingshuis en drie woongebouwen met 
aanleunwoningen. Het verzorgingshuis zal worden 
gesloopt en hiervoor in de plaats komt een 
multifunctioneel complex met ongeveer 170 
woningen (100 nieuwe en 70 bestaande woningen 
(www. pauwert.nl). 
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Figuur 49: locatie Ruijschenbergh 
(www.ruijschenbergh.nl) 
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Figuur 50: locatie Ruijschenbergh 
(www.maps.google.com) 

Figuur 51: ligging Ruijschenbergh (www.ruijschenbergh.nl) 

Het nieuwe complex voorziet in zowel intramurale (5 groepswoningen met in elke woning ruimte voor 
6 PG-diënten) als extramurale zorg (moderne koopwoningen (37 eenheden) en (sociale) 
huurwoningen), biedt kortverblijf kamers, groepsverzorging, een afdeling voor psychogeriatirsche 
cliënten, dagverzorging en heeft een restaurant dat fungeert als ontmoetingspunt. Alle wooneenheden 
zijn verbonden met de centrale voorzieningen, waaronder een gezondheidscentrum (huisartsenpost, 
apotheek, fysiotherapeut, ergotherapeut, kinderdagverblijf, verloskundige, tandarts etc.). Onderstaande 
opsomming geeft een overzicht van de functies: 

1. Geclusterd beschermd wonen: 
• Nieuwbouw van 37 koopwoningen (108 tot 121m2 GBO, 5 penthouses 128 tot 16om2 

GBO); 
• Nieuwbouw van 61 huurwoningen (70 tot88m2 GBO); 
• Handhaving van 83 bestaande aanleunwoningen; 

2. Intramuraal: 
• Nieuwbouw van 5 groepswoningen van 6 psychogeriatrische verpleeghuis plaatsen; 
• Nieuwbouw van 1 overbed; 

3· Nieuwbouw zorginfrastructuur voor 181 plaatsen geclusterd beschermd wonen; 
4· Nieuwbouw algemene voorzieningen voor 30 intramurale verpleeghuisplaatsen; 
5· Nieuwbouw assemblage plus-keuken; 
6. Dagbehandeling: nieuwbouw van 2 afdelingen van 12 plaatsen psychogeriatrie; 
7· Nieuwbouw gezondheidscentrum onder één dak (GOED), o.a. medische en paramedische 

voorzieningen; 
8. Parkeerkelder voor 195 parkeerplaatsen. 

Zoals figuur 52 laat zien, bestaat het gehele plan 
uit drie aparte gebouwen die als een 'snoer' met 
elkaar verbonden zijn op beganegrond
vloerniveau. Onder vrijwel het gehele complex 
bevindt zich de parkeergarage 
(www.dezorgboog.nl; www.pauwert.nl). De 
parkeerkelder heeft een ingang voor auto's aan 
de Irenestraat, de voetgangersingang komt aan 
de Kapelaanstraat (Eindhovens dagblad, 6 
maart 2007). Op het moment dat alle 
nieuwbouwwerkzaamheden gereed zijn, wordt 
het oude complex gesloopt en wordt hier een 
park aangelegd. In bijlage 15 is een overzicht 
van de situering van de diverse functies in het 

plan opgenomen. 
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Vanwege de grootschaligheid van het project, zal gebouw 2B (zie figuur 54) hier verder worden 
uitgewerkt. Hier bevinden zich, zoals bijlage 15 liet zien, velerlei functies die verdeeld zijn over 5 
bouwlagen exclusief de parkeerkelder. De huurwoningen uit gebouw 2B hebben 72 m• GBO, de 
koopwoningen hebben rr6m2 GBO met uitzondering van de penthouses, deze hebben tussen de 127 en 
r6o m' GBO. Op de begane grond bevinden zich de volgende functies (zie figuur 53): fysio- en 
cesartherapiepraktijk van 98 m 2 NVO (r), een apotheek van 253 m• NVO (2), een tandartspraktijk van 
99 m• NVO (3), een huisartsenpraktijk van 222 m• NVO (4) en Kruiswerk Zorgboog van 270 m• NVO 

(5)· 

Figuur 54: gebouw 28 (www.ruijschenbergh.nl) Figuur 53: functies gebouw 28 (www.pauwert.nl) 

Belangrijk voor de toepassing van de methodologie uit voorgaand hoofdstuk, is het in kaart brengen van 
de situering van de drie hoofdfuncties (woon-, activiteiten- en kantoorfunctie). In bijlage 15 is 
aangegeven waar de hoofdfuncties zich bevinden. De activiteitenfunctie is niet aanwezig in gebouwdeel 
2B. Bij het kleinschalig groepswonen op de tweede verdieping valt de huiskamer onder de woonfunctie 
en niet onder de activiteitenfunctie. 

8.2 Functieveranderingsbehoeften en herbestemmingspotentieel 

Deze paragraaf besteedt aandacht aan de vraag in hoeverre de hoofdfuncties in kwantitatief opzicht 
kunnen veranderen. Hiertoe zal in deze paragraaf suggestief danwel fictief in kaart worden gebracht 
welke mogelijke functieveranderingsbehoeften de gehuisveste zorginstelling De Zorgboog heeft. Een 
afgevaardigde van deze zorginstelling is geïnterviewd. Echter, besloten is om het verzameld 
datamateriaal uit dit interview niet te gebruiken vanwege privacyoverwegingen. Wel worden gegevens 
omtrent de organisatiekarakteristiek zoals deze uit het jaardocument 2006 zijn te herleiden, gebruikt. 
Ook kan een veranderende vraag ontstaan om het primaire proces niet zozeer te ondersteunen maar te 
versterken. Middels een locatiekarakteristiek ontstaan kansen en mogelijkheden om bepaalde 
gebouwdelen van gebouw 2B (tijdelijk) te herbestemmen. Deel twee van deze paragraaf gaat hierop in. 

8.2.1 Functieveranderingsbehoeften 
Normaliter zal, indien de reeds beschreven methodiek volledig wordt toegepast, gebruik gemaakt 
worden van de deelinstrumenten uit bijlage 3 (waardedisdplinemodel) en bijlage 4 (concurrentie
krachtenmodel) teneinde een volledige indruk te verkrijgen van de functieveranderingsbehoeften van 
een zorginstelling. Gezien de privacygevoeligheid van de uitkomsten van een dergelijke analyse is 
gekozen voor het herleiden van functieveranderingsbehoeften uit het jaardocument 2006 van De 
Zorgboog. Opvallende aspecten die hieruit naar voren komen zijn: 

• De Zorgboog neemt de vraag, de cliënt en zijn behoeften als uitgangspunt van haar handelen; 
• De Zorgboog wil zich duidelijk positioneren. Op onderdelen wordt gestreefd naar behoud van 

de marktpositie, op andere onderdelen wordt ernaar gestreeft om de marktpositie uit te 
breiden. Op andere terreinen, ook buiten de klassieke regio, wil de Zorgboog zich ontwikkelen 
als nieuwe speler. De Zorgboog is reeds bekend met de markt en de doelgroep uit De 
Ruijschenberg aangezien min of meer vervangende nieuwbouw wordt gepleegd; 

• De Zorgboog wil haar financiële positie versterken aangezien zij het noodzakelijk acht om 
financiele reserves op te bouwen indien zij ondernemend wil zijn in de zorg- en 
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dienstverlening. De vastgestelde begroting 2007 is evenals de afgelopen jaren gericht op een 
verdere groei van het weerstandsvermogen in verband met de toenemende risico's 
(aanbestedingsresultaten door toenemende concurrentie en tempering van de productie als 
gevolg van doelmatigheidsinitiatieven van zowel gemeenten als Zorgkantoor) waar de sector 
mee wordt geconfronteerd; 

• Mede door het bovenstaande zal veel geïnvesteerd worden in procesoptimalisering en is 
kostenbeheersing van groot belang; 

• De Zorgboog heeft een nieuwe visie op wonen. Speerpunten in deze visie zijn het scheiden van 
wonen en zorg, deconcentratie en kleinschalige woonvormen; 

• De Zorgboog hecht veel waarde aan ontspanning en welzijn voor haar cliënten aangezien 
dergelijke programma's veel waardering krijgen van cliënten. Ook voor extramurale cliënten is 
deze voorziening sinds 2005 op een locatie beschikbaar. Vanwege het succes zullen ook op 
andere locaties dergelijke initiatieven worden geïnitieerd; 

• De Zorgboog gaat door met het investeren in nieuwe huisvestingsmogelijkheden. 

Op basis van het bovenstaande zijn de volgende organisatiebehoeften te herleiden die als aannamen 
voor deze casus gehanteerd worden: 

• De Zorgboog hanteert als meest dominante waardediscipline customer intimacy. Dit blijkt o.a. 
uit het streven om haar cliënten ontspannings- en welzijnsdiensten aan te bieden; 

• De Zorgboog wenst haar marktpositie te verstevigen c.q. te vergroten middels het plan 
Ruijschenbergh door het voeren van een ontwikkelingsstrategie marktpenetratie . .Immers de 
Zorgboog is reeds bekend met haar product en haar markt; 

• De Zorgboog wil haar financiële positie verstevigen. Dit kan wringen met de gekozen 
waardediscipline. Aangenomen wordt dat de Zorgboog als alternatief maximaal wil inspelen op 
herbestemrningsmogelijkheden die zich voordoen zonder dit ten koste te laten gaan van de 
gekozen waardediscipline. Indien ruimte 'vrijkomt' zal zij deze direct herbestemmen, tijdelijk 
of permanent zodat extra inkomsten kunnen worden gegenereerd; 

• De Zorgboog gaat ervan uit dat wonen uiteindelijk uit de AWBZ gaat; 
• Herbestemming tot een woonzorgfunctie zal vooral het kleinschalig groepswonen zijn; 
• Tezijnertijd zal er de beleidsvrijheid zijn om transformatie te plegen aangezien de Zorgboog 

streeft naar optimalisatie van haar portefeuille. 

8.2.2 Herbestemmingsmogelijkheden 

De nabije omgeving van de Ruijschenbergh is geanalyseerd middels een locatiebezoek Hierbij 
sprongen een aantal aspecten in het oog. De Ruijschenbergh ligt, zoals figuur 49 liet zien, midden in 
het centrum van Gemert. Het meest opvallende gebouw in de buurt van het complex is het 
gemeentehuis. Momenteel bevindt zich een park tussen het plangebied Ruijschenbergh en het 
gemeentehuis. Verder bevinden zich aan de zuidzijde van het plan enkele winkels zoals een 
Boerenbond en een Albert Heijn. Aan de overige zijden van het plangebied bevinden zich 
eengezinswoningen. Verder liggen enkele horecagelegenheden een straat verder en is de centrale 
winkelstraat te voet bereikbaar. Ook bevinden zich enkele kantoorpanden (o.a. Rabobank) ter hoogte van 
de kruising van de Kapelaanstraat en het Ridderplein. Bijlage 15 geeft een impressie van het omliggende 
gebied. 

Als in eerste instantie het herbestemmingspotentieel tot de niet-woonfunctie wordt bepaald, dan kan op 
basis van bovenstaande eenvoudige analyse worden geconcludeerd dat een grootschalige winkelfunctie 
vrijwel ondenkbaar is. Immers, een aansluiting op de hoofdwinkelstraat kan niet worden gemaakt en 
een omliggende winkel (AH) voorziet reeds in de levensmiddelen. Daarbij komt dat de geplande 
parkeergelegenheden ondergronds zijn. Dit bemoeilijkt de functie van bijvoorbeeld een supermarkt. 
Kleinschalige zorggerelateerde winkels zijn wel denkbaar zoals een verkooppunt voor seniorenartikelen 
of een healthshop (een thuiszorgwinkel is reeds aanwezig). Dergelijke winkelconcepten sluiten aan bij 
het karakter van een gezondheidscentrum. Vanzelfsprekend zullen dergelijke functies, in geval van 
herbestemrning, op de begane grond worden gesitueerd. Indien de EG-plattegrond (zie bijlage 15) wordt 
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bestudeerd, dan kan deze situering het best plaatsvinden aan de straatzijde (Kapelaanstraat) ter hoogte 

van de artsenkamers enjof apotheek. De apotheek vervult min of meer een winkelfunctie. Een andere 
mogelijke herbestemmingsfunctie kan een meer overheidsgerelateerde functie zijn, namelijk een 
WMO-loket. Zoals reeds eerder beschreven, zal elke gemeente met de komst van de WMO de 

aanwezigheid van een dergelijk loket willen nastreven. Vanwege de centrumlocatie van De 
Ruijschenbergh, haar woonzorgkarakter en de nabijheid van het gemeentehuis, zou een dergelijk 
WMO-loket hier passend zijn. Bij voorkeur zou dit loket op eenzelfde plaats gesitueerd kunnen worden 

als zojuist beschreven is voor de winkelfunctie. Een andere mogelijke herbestemmingsfunctie kan de 
kantoorfunctie zijn. Commerciële organisaties zullen steeds meer hun intrede doen in de sector (zie 

hoofdstuk 2) waardoor de vraag naar kantoorruimten met een zorgaffiniteit hoogstwaarschijnlijk zal 
toenemen. Vooralsnog wordt verwacht dat vanwege de sterke huidige functies de kans op 

herbestemming van de beganegrond voor de komende jaren niet groot is. Gelet op de inbedding in de 
directe omgeving, is herbestemming tot woonfunctie het meest waarschijnlijk. Op de {verdieping zijn 
kleinschalige groepswoningen gesitueerd en op de 2• tjm 4• verdieping zijn extramurale huureenheden 
gesitueerd die, afhankelijk van de dan geldende behoefte, eventueel herbestemd kunnen worden tot 

andere woonzorgfuncties (aanname). 

Voor deze casus wordt aangenomen dat rond 2020 een vraag zal bestaan om enkele reguliere 
huurwoningen (in bezit van de Zorgboog) te herbestemmen tot kleinschalige groepswoningen en dat 
rond 2040 de kleinschalige groepswoningen herbestemd worden tot reguliere huureenheden. Het 
argument om de huurwoningen te herbestemmen komt voort uit de alsmaar groeiende populariteit van 

het kleinschalige groepswonen en het accent dat de Zorgboog op deze woonvorm wenst te leggen. Na 
2040 is de vergrijzing echter behoorlijk afgezwakt, dit impliceert een terugloop van de vraag naar 
intramurale woonzorgvoorzieningen. Ook wordt verwacht dat vanwege de sterke ontwikkelingen van 
dornotiea-voorzieningen en de individualisering, het intramurale kleinschalig wonen minder populair is 

rond 2040 en herbestemming in het verschiet ligt. 

8.2.3 Overzicht 
Op basis van bovenstaande aannamen zijn de functieveranderingsbehoeften, zoals deze vanuit de 
organisatiekarakteristiek ontstaan, bepaald voor de intramurale kleinschalige groepswoningen en de 
huurwoningen. Immers, voor de koopwoningen is de methodiek uit dit onderzoek niet toepasbaar. Niet 

alle criteria zijn hier verwerkt (de concurrentiepositie en het lange termijn scenario niet). Ook zijn voor 

álle PMC's, zoals deze in gebouwdeel 2B zijn gefaciliteerd, bovenstaande aannamen gebruikt. In 
werkelijkheid zal per PMC een dergelijke analyse moeten plaatsvinden. Gemakshalve wordt hier één 
combinatie van organisatiecriteria gebruikt. Per criterium is in tabel I7 waar mogelijk de betreffende 
variant en de bijbehorende functieveranderingsbehoefte bepaald. Nogmaals, alle invoerwaarden zijn 

suggestief en worden hier slechts ter illustratie gebruikt. 

Criterium 
Functieveranderingsbehoeften 

Analyse 
Woonfunctie Activiteitenfunctie Kantoorfunctie 

waardediscipline customer intimacy •• nvt • 
ontwikkelingsstrategie marktpenetratie • nvt • 
concurrentiepositie - nvt 

kortetermijn scenario huisvesting uit AWBZ •• nvt • 
langetermijn scenario - nvt 

herbestemming woonzorg kleinschalig groepswonen •• nvt • 
herbestemming niet-woonzorg regulier wonen •• nvt • 
••• =zeer functieveranderingsgevoelig •• = functieveranderingsgevoelig • =vrijwel niet functieveranderingsgevoelig 

Tabel17: aanname functieveranderingsbehoeften en -mogelijkheden De Ruijschenbergh 

Indien volgens het Analytisch Hierarchisch Proces (AHP) de wegingen worden toegekend, onstaat een 
lastige opgave omdat géén protocol omtrent het toekennen van een relatief belang (relevanties) aan 

criteria en variabelen beschikbaar is. Zoals reeds is aangegeven, zal dit protocol door experts moeten 
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worden opgesteld. Volledigheidshalve wordt hier een aanname omtrent wegingen gemaakt. Figuur SS 
geeft een overzicht van wegingen c.q. relevanties zoals deze middels Expert Choice zijn verwerkt voor 
deze casus. Hierbij worden de 'waardediscipline' en het 'korte termijn scenario' het meest relevant 
bevonden. Binnen de 'waardediscipline' overheerst de discipline 'customer intimacy', binnen het 'korte 
termijn scenario' overheerst 'huisvesting uit de AWBZ'. De opgestelde c.q. gevonden relevanties zijn 
verwerkt in de volledigheidshalve opgenomen tabel 'functieverandering gebouw 2B' (zie bijlage IS)· 
Enerzijds is in deze tabel met EC het onderling relatief belang tussen criteria bepaald (2• kolom vanaf 
links), anderzijds is met EC het onderling relatiefbelang tussen variabelen binnen criteria bepaald (6e 
kolom vanaflinks). De kans op functieverandering bij een variabele is in de tabel uit bijlage IS hetzelfde 
als in figuur 42 (blz. 83). Hier wordt uitgegaan van eenzelfde protocol omtrent functieveranderings
behoeften. Te zien is dat de weging van customer intimacy uit figuur SS afgerond overeenkomt met het 

Goal: toekomstbestendigheld 

waardediscipline (L: 0,217) 

operatlonal excellence (L: 0,279) 

customer lntimacy (L: 0,498) 

product leadership (L: 0,223) 

korte termijn scenario (L: 0,212) 

huisvesting uit AWBZ (L: 0,688) 

huisvesting in AWBZ (L: 0,313) 

lange termijn scenario (L: 0,092) 

herbestemmingspotentieel woonzorg (L: 0,079) 

herbestemmlngspotentieel niet·woonzorg (L: 0,128) 

getal dat genoteerd staat in de tabel uit bijlage IS in de 
kolommen 'relevantie' (hoofdfunctie). Om tot een 
totaalscore omtrent de kwalitatieve toekomst
bestendigheid van woonzorgcomplex De Ruijschbergh te 
komen, dienen vanzelfsprekend ook de gebouwprestaties 
in beeld te worden gebracht. Er zal een antwoord 
gevonden moeten worden op de vraag in hoeverre de 
varianten gefaciliteerd kunnen worden door aanwezige 
gebouwprestaties, ongeacht het relatief belang dat deze 
varianten toekomt (kolom 'match gebouwprestaties'). Het 
oordeel ten aanzien van de match tussen geboden en 
gewenste gebouwprestaties wordt in de volgende 
paragraaf beargumenteerd. Figuur 55: relatief belang criteria en varianten casus 

8.3 Gebouwprestaties en toekomstbestendigheid 

Op basis van de DWG-tekeningen van architectenbureau Van den Pauwert uit Eindhoven zijn de 
gebouwprestaties in beeld gebracht. Bijlage IS geeft de relevante plattegronden van de vijf bouwlagen 
van gebouw 2B. Hierop is een meerderheid van de gebouwprestaties uit de tabel uit bijlage 10 te 
herleiden. De meetmethoden van de gebouwprestaties zijn reeds beschreven in voorgaand hoofdstuk. 
In principe zal voor alle verschillende PMC's een dergelijke analyse als in bijlage IS moeten worden 
opgesteld. Immers, het kan zo zijn dat bijvoorbeeld kolomvrije ruimten wel op de beganegrond 
aanwezig zijn maar niet op de overige bouwlagen. Gemakshalve is hier gekozen voor één generalistisch 
overzicht voor het gehele gebouw 2B. Aangezien bij het ontwerp van de woningen en het complex 
zoveel mogelijk rekening is gehouden met het Handboek Woonkeur en bij het ontwerp en de 
materiaalkeuze gebruik is gemaakt van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (dit blijkt uit een 
intern document), kan voor het extramurale gedeelte van gebouw 2B worden geconcludeerd dat het aan 
de gestelde norm voldoet zoals geformuleerd in hoofdstuk 2 (Woonkeur). Voor het intramurale gedeelte 
van gebouw 2B (kleinschalige groepswoningen) kan middels een plattegrondanalyse worden bepaald in 
hoeverre functies, hun relaties en hun afstanden aanwezig zijn volgens de norm van het CBZ. In bijlage 
I is deze norm reeds beschreven. Geconcludeerd wordt hier dat voldaan wordt aan de norm zoals 
opgesteld door het CBZ. Op basis van het voorgaande kan (voorzichtig) geconcludeerd worden dat 
voldaan wordt aan de gebouwprestatienormen voor het huidig gebruik. Voor het bepalen of voldaan 
wordt aan de toekomstige behoeften van zorginstellingen enjof eigenaar enjof cliënt, staan de 
functieveranderingsbehoeften centraal. In de volgende subparagraaf zullen alle gebouwprestaties van 
gebouw 2B ten aanzien van aanpasbaarheid, die reeds zijn opgesteld in het vorige hoofdstuk, in kaart 
worden gebracht. Met deze gebouwprestaties kan uiteindelijk worden bepaald in hoeverre 
functieveranderingsbehoeften gefaciliteerd kunnen worden. 

8.3.1 Aanwezigheid adequate gebouwprestaties ter facilitering functieveranderingsbehoeften 
Om de functieveranderingsbehoeften en het herbestemmingspotentieel te kunnen huisvesten, zullen de 
juiste gebouwprestaties aanwezig moeten zijn. Tabel I7 liet de functieveranderingsbehoeften zien die 
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gefaciliteerd moeten worden door gebouwprestaties. Afhankelijk van het type cliënt ('lichte of 'zware' 
problematiek) zal de waardediscipline 'customer intimacy' meer of minder beroep doen op 
aanpasbaarheid. Aangenomen wordt dat het om 'lichte problematiek' gaat waarbij een cliënt meer 
diverse en sneller veranderende behoeften heeft ten aanzien van het wonen. De slaapruimten meten in 
het huidige plan r6m2

• Deze oppervlakte voldoet net aan de huidige norm (r5m2 is de huidige norm, zie 
bijlage r). De vraag is echter in hoeverre deze norm over bijvoorbeeld ro jaar nog steeds geldt. Stel dat 
deze norm binnen afzienbare tijd achterhaald is en uitbreiding van slaapkameroppervlakte is gewenst, 
dan kan, indien de plattegrondtekening uit bijlage 15 wordt bestudeerd, het volgende worden 
geconcludeerd. Voor 5 van de 6 kleinschalige groepswoningen zou uitbreiding in de richting van de 
terassen mogelijk zijn (terrasbouw). Hier is sprake van gevelsteen zonder dat deze dragend is. De gevel 
is hier demontabel zodat terrasbouw relatief goedkoop is. Eventueel zou gedacht kunnen worden aan 
het doortrekken van de terrasbouw naar bovengelegen verdiepingen. Een andere mogelijkheid zou het 
verwijderen van de scheidingswanden tussen twee slaapkamers zijn. Dit is mogelijk omdat de niet
dragende lichte scheidingswanden relatief eenvoudig verwijderbaar zijn. Hierbij verdwijnt echter wel de 
helft van het aantal verblijfsplaatsen en zal het vanuit exploitatieoogpunt waarschijnlijk lastig(er) zijn 
het geheel exploiteerbaar te houden. 

Behoudens de aanwezige gebouwprestaties zoals beschreven in bijlage 15, zijn een aantal opvallende 
ontwerpaspecten aanwezig die de toekomstbestendigheid ten goede komen. Zo is bij de huurwoningen 
een pui tussen de hobbykamer en de gang aanwezig zodat indien gewenst, deze opening vervangen kan 
worden door een deur voor een scootmobiel. In de 5 woningen kleinschalig groepsverblijf (I" verdieping) 
is beddentransport tussen slaapkamer en woonkamer mogelijk. De luchtbehandelingsinstallatie is 
ondergebracht in de kelder in verband met geluidsoverlast voor de penthouses indien deze installatie als 
dakopstelling geplaatst zou zijn. De koop, huur en kleinschalige groepswoningen zijn voorzien van een 
zwevende dekvloer om geluidsoverlast in de aanpalende en onderliggende ruimten te verminderen. Bij 
de groepswoningen heeft elke woning een eigen buitenruimte. Ook is een lift aanwezig op de kop van 
bouwdeel zB. Daarnaast verschaft de hoofdingang toegang tot de facilitaire functies en het 

gezondheidscentrum, echter de koopwoningen zijn via andere toegangen bereikbaar. Als het 
functioneel systeem wordt bestudeerd, valt het op dat het complex zo is vormgegeven dat alle 
wooneenheden, inclusief de koopwoningen, in verbinding staan met de centrale voorzieningen. 
Bewoners kunnen zo zorgdiensten afnemen waarbij de wooneenheden voor het personeel binnendoor 
te bereiken zijn. Voor de huurwoningen op de ze verdieping geldt dat flexibliteitsmaatregelen aanwezig 
zijn. De huurwoningen zijn echter lastig combineerbaar vanwege een dragende woningscheidende 
wand. Flexibiliteit ontstaat echter wel door de interne niet-dragende lichte scheidingswand. Ruimte
indelingen kunnen hiermee toch worden bewerkstelligd. 

8.3.2 Aanwezigheid adequate gebouwprestaties ter facilitering herbeslemmingspotentieel 

Op de begane grond zullen fysieke aanpassingen in geval van herbestemming nauwelijks plaats hoeven 
te vinden. De behandelkamers (artsenkamers) zijn relatief eenvoudig te transformeren tot een grotere 
ruimte. De stramienmaat van 7,8m en de verwijderbare niet-dragende scheidingswand (flexibiliteit) 
maken bijvoorbeeld een lange winkelgevel mogelijk. Meer interessant voor deze casus is de vraag in 
hoeverre op termijn transformatie zou kunnen plaatsvinden van het momenteel populaire kleinschalige 
groepswonen naar het extramuraal wonen en vice versa. Op basis van een plattegrondanalyse kan het 
volgende geconcludeerd worden. De kleinschalige groepswoningen zouden getransformeerd kunnen 
worden naar penthouses. In het huidige ontwerp bevinden zich op de 4e verdieping penthouses. Indien 
de maatvoering van deze penthouses wordt vergeleken met de maatvoering van de kleinschalige 
groepswoningen valt op dat één eenheid in feite té groot is voor r penthouse (ongeveer 265m2 BVO) en 
te klein is voor 2 penthouses. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een groot balkon op de 4e 
verdieping waardoor het oppervlak van het penthouse hier variabel is. Op de { verdieping bestaat deze 
mogelijkheid niet. De op de { verdieping gelegen 5 kleinschalige groepswoningen hebben een 
dusdanige maatvoering dat de dragende wanden vrijwel overeenkomen met de op de 2e verdieping 
gelegen woningen. Dit zou betekenen dat ten aanzien van de maatvoering herbestemming mogelijk zou 
zijn. Dit beeld wordt versterkt door de centrale plaatsing van de sanitaire ruimten. Meer realistisch is 
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derhalve de transformatie tot twee ruime appartementen zoals deze op verdieping 2 zijn gelegen. Het al 
eerder beschreven uitgangspunt, dat herbestemming plaats zal vinden van kleinschalig groepsverblijf 
naar extramuraal wonen en vice versa, sluit hierop aan. 

8.3.3 Kwalitatieve toekomstbestendigheid 
Met behulp van bovenstaande bevindingen en de tabel uit bijlage 15 is vervolgens grofweg bepaald in 
hoeverre sprake is van een match danwel mismatch tussen aanwezige en gewenste gebouwprestaties. 
Nogmaals, bij daadwerkelijke toepassing van de methodiek zal dit overgelaten moeten worden aan een 
expert. Een foute meting (bijv. match i.p.v. mismatch) kan resulteren in een onjuist beeld omtrent de 
toekomstbestendigheid van een woonzorgcomplex. Een mismatch telt namelijk negatief mee in het 
eindoordeel, een match positief. Hier zijn een aantal aannames gemaakt opdat de casestudie doorgang 
kan vinden. Zoals af te lezen in de tabel 'functieverandering gebouw 2B' uit bijlage 15, is overal sprake 
van een match (1). Verondersteld is, dat op basis van de geboden gebouwprestaties alle varianten die 
binnen de diverse criteria vallen, gehuisvest kunnen worden. Hiermee ontstaat onderstaand beeld 
(figuur 56). 

Lante tenaljn scenario 
lil Kantoorfunctie 

U Activiteitenfunctie 

'Woonfunctie 

J Toekomstbestendig 

Figuur 56: kwalitatieve toekomstbestendigheid woonzorgcomplex casus 

Opvallend in figuur 56 is dat alle criteria adequaat gehuisvest kunnen worden waarmee 
toekomstbestendigheid van gebouw 2B ontstaat. Met name het bepaalde korte termijn scenario kan 
adequaat gehuisvest worden. Voor een verklaring van deze 'uitschieter' wordt verwezen naar bijlage 15. 
Hier is a) een relatief hoog belang toegekend aan dit criterium, is b) sprake van een match tussen 
gevraagde 'ge bouwprestaties en geboden gebouwprestaties en is c) een relatief hoog belang toegekend 
aan de varianten binnen dit criterium. Echter, indien deze wegingen bij elkaar worden opgeteld, 
bedraagt de som van de wegingen binnen dit criterium méér dan 1. Dit is onjuist en resulteert in een 
vertekend beeld. Hiermee is aangegeven dat de wegingsfactoren zeer nauwlettend ingevuld moeten 
worden opdat een valide beeld ontstaat van de toekomstbestendigheid van een gebouw( deel). 

8.4 Financiële analyse 

Indien volgens de methodiek van de Decision Tree Analysis in deze case bepaald wordt in hoeverre een 
extra initiële investering ten behoeve van aanpasbaarbeid mogelijk is, dan zullen eerst een aantal 
aannamen gedaan moeten worden. Zo wordt de aanneemsom gesteld op circa €22.ooo.ooo,
(bouwkundig: circa €I7.50o.ooo,- (waarvan ongeveer €4·750.ooo,- voor de parkeergarage), 
werktuigbouwkundig: €2.30o.ooo,-, elektrotechnisch: €1.750.ooo,-) voor het gehele woonzorgcomplex 
dat 15.ooom' BVO (excl. parkeergarage) beslaat. Hiermee bedraagt de aanneemsom voor het hele 
complex zónder de bouwkosten voor de parkeergarage €17.25o.ooo,-. Aangenomen wordt dat gebouw 
2B grofweg 8ooom' BVO heeft. Hiermee bedragen de bouwkosten voor gebouw 2B grofweg 
€9.20o.ooo,-. In hoofdstuk 6 is gesteld dat de kosten voor aanpasbaarbeid grofweg 8% van de 
gebruikelijke bouwkosten zijn waarbij een ontwerpstrategie van 'niet-aanpasbaarheid' wordt gevoerd. 
Dit is echter geen reëele aanname voor deze casus omdat a) niet bekend is in hoeverre deze bouwkosten 
inclusief aanpasbaarheidsmaatregelen zijn en b) of daadwerkelijk 8% aan aanpasbaarheidsmaatregelen 
is uitgegeven. Derhalve worden hier de extra kosten van aanpasbaarbeid herleid door de genormeerde 
kosten van het CBZ en Bouwkostenonline te vergelijken ·met de 'werkelijke' bouwkosten. Gezien de 
uitkomsten van de kwalitatieve analyse (toekomstbestendig), wordt vermoed dat reeds extra bouwkosten 
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t.b.v. aanpasbaarbeid zijn gemaakt. De genormeerde bouwkosten vanuit het CBZ voor kleinschalig 
groepswonen bedragen €1045,- per m 2 BVO (AWBZ-voorzieningen categorie licht, CBZ, 2oo6h). De 
genormeerde bouwkosten vanuit Bouwkostenonline voor de kantoorfunctie (begane grond) bedragen 
€1.294,- per mz BVO, de genormeerde bouwkosten voor de reguliere woonfuctie bedragen €!030,- per 
m 2 BVO. Aangenomen wordt dat elke bouwlaag 8ooom2 f 5 bouwlagen= r6oom2 BVO omvat. Hier 
ontstaat de volgende grove rekensom: (bouwlaag r 'kantoor' r6oom2 x €1.294,-) + (bouwlaag 2 
'intramuraal' r6oom2 x €1.045,-) + (bouwlaag 3 'extramuraal' r6oom2 x €!.030,-) + (bouwlaag 4 
'extramuraal' r6oom2 x €1.030,-) + (bouwlaag 5 'extramuraal' r6oom2 x €!.030,-) = +/- €8.686.ooo,-. 
Aangenomen wordt dat het verschil tussen zojuist gemaakte berekening en de 'werkelijke' bouwkosten 
het bedrag (€9.2oo.ooo,- -/- €8.686.ooo,- = €514.ooo,-) is, dat besteed is aan aanpasbaarheids
maatregelen. Dit bedrag dient minimaal terugverdiend te worden. 

Al eerder is aangegeven dat herbestemming tot niet-woonfuncties minder waarschijnlijk is vanwege 
sterke huidige niet-woonfuncties. Reeds is beargumenteerd waarom hier gekozen wordt om aan te 
nemen dat rond 2020 de reguliere huurwoningen herbestemd worden tot kleinschalige 
groepswoningen en dat rond 2040 de kleinschalige groepswoningen herbestemd worden tot reguliere 
huureenheden. Figuur 57 geeft het tweede scenario schematisch weer. In figuur 57 is voor het 
kleinschalig groepswonen DTA toegepast, hierbij is uitgegaan van een opplusscenario en een 
transformatiescenario naar extramuraal. Aangezien slechts één bouwlaag bestemd is voor kleinschalig 
groepswonen, zijn de extra kosten ten behoeve van aanpasbaarbeid zoals afgeleid in vorige alinea, 
alsvolgt bepaald: €514.ooo,- kosten aanpasbaarbeid gebouw 2Bj 5 bouwlagen= ongeveer €I03.ooo,- per 
bouwlaag aan extra bouwkosten. Voor de intramurale kleinschalige groepswoningen is dit laatste bedrag 
uitgegeven aan aanpasbaarheidsmaatregelen (aanname). Figuur 57 laat zien dat, met de inachtneming 
van de deelscenario's, dit bedrag terugverdienbaar is. Immers, er is sprake van een rendement van 
q2.6oo,-. Voor het eerste scenario (van extramuraal naar kleinschalig) is een soortgelijke berekening 
uitgevoerd. Dit rendement kwam uit op €65.500,-. In deze casus loont aanpasbaarbeid en is in 
kwantitatieve zin sprake van toekomstbestendigheid. 

Keuze Beroep op aanpasbaarheid Keuze Kosten en opbrengsten bij scenario Resultaat 

Géén aanpasbaarheld 

- { 

Wél aanpasbaarheid 

103.()()(). { 42.600 
Extra initiële investering 

legenda: 

D Keuze 
0 Gebeurtenis 
• Invoerveld 

0,3 kans (p) 
Géén· beroep op aanpasbaarheld 

103.000· 

Bestemming tot woonzorg 

{ 105.000 

0,7 kans (p) 
Wél beroep op aanpasbaa rheid 

105.000 

Figuur 57: financiële haalbaarheid woonzorgcomplex casus 
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8. 5 Conclusies 

De casestudie laat zien dat het DSS relatief eenvoudig te hanteren is door een expert maar dat 
aannamen het geheel aan bepalingen en berekeningen subjectief maken. Deze subjectieviteit vormt 
vooralsnog geen probleem, het gaat hier immers om een extra toelichting op de methodiek. Normaliter 
zullen aanvullende gegevens noodzakelijk zijn teneinde functieveranderingsbehoeften e.d. 
nauwkeuriger te kunnen bepalen. Door het consequent hanteren van de diverse stappen zoals in deze 
casestudie is gedaan, moet het mogelijk zijn om als expert inzicht te krijgen in de 
toekomstbestendigheid van een willekeurig woonzorgcomplex. De methodiek zal vergezeld moeten 
worden van een duidelijk en consequent protocol. Daarnaast is een nauwkeurige en volledige analyse 
onontbeerlijk om een valide danwel betrouwbaar beeld te verkrijgen van de toekomstbestendigheid. 
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9 Discussie, conclusie & aanbevelingen 
Voorgaande hoofdstukken omschreven de functies van een woonzorgcomplex, de functieveranderings
behoeften vanuit een organisatiekarakteristiek, het functieveranderingspotentieel dat ontstaat uit een 
locatiekarakteristiek, de aanpasbaarheidsmaatregelen om deze functieverandering te kUnnen faciliteren, 
een kwalitatief systeem om de match tussen het gevraagde en gebodende te kunnen beoordelen en tot 
slot een kwantitatief systeem om de financieel-economische waarde van toekomstbestendigheid in beeld 
te brengen. Deze deelstappen zullen hier nogmaals kort worden toegelicht en gerelateerd worden aan de 
probleemstelling en de onderzoeksvragen zoals deze in hoofdstuk I zijn opgesteld. Hierna zal een 
methodologische discussie plaatsvinden en wordt een beschouwing op de beschreven problematiek in 
hoofdstuk I gedaan waarbij wordt aangegeven in hoeverre dit onderzoek deze problematiek heeft 
opgelost. Tevens zal het ontworpen model kritisch tegen het licht gehouden worden. Dit hoofdstuk 
besluit met aanbevelingen voor verder onderzoek. 

9.1 Beantwoording probleemstelling en onderzoeksvragen 

Gezien het ontwerpende karakter van dit onderzoek is de probleemstelling min of meer beantwoord in 
hoofdstuk 7, het ontwerp van het DSS. De probleemstelling was: hoe kan een Decision Support System 
worden ontworpen dat met behulp van prestatiemeting de toekomstbestendigheid van een woonzorgcomplex van 
een zorginstelling kan beoordelen? De toekomstbestendigheid van een woonzorgcomplex kan alleen 
beoordeeld worden indien inzicht bestaat in zowel de functieveranderingsbehoeften van een 
gehuisveste organisatie als de mogelijkheden die een locatie en ligging met zich meebrengen. Immers, 
vanuit de CREM-optiek wordt het gebouw primair ontworpen voor een zorginstelling en deze wil zo 
lang mogelijk adequaat gehuisvest zijn. Secundair zijn tijdelijke herbestemmingsmogelijkheden in de 
vorm van verhuur wenselijk. Het CREM als business strategist wil maximaal inspelen op de 
mogelijkheden die een locatie biedt om zo extra inkomsten te genereren ten behoeve van het primaire 
proces. Dit is ook noodzakelijk gezien de implicaties van de WTZi. Methoden en methodieken die 
bovenstaande koppelingen kunnen maken bestaan nauwelijks. Getracht is om Iniddels het combineren 
van bestaande methoden een methodiek te ontwerpen die een zo breed mogelijk kader neerzet. 
Immers, indien slechts een bepaald onderdeel, bijvoorbeeld de koppeling tussen waardediscipline, 
functieveranderingsbehoefte en gebouwprestaties, zou zijn uitgewerkt, dan zou een minder valide beeld 
ontstaan van de toekomstbestendigheid van een woonzorgcomplex. 

De gebouwprestaties m.b.t. functionaliteit, die voortvloeien uit de facilitering van de huidige 
intramurale en extramurale functies van een woonzorgcomplex, zijn de gebouwprestaties zoals die zijn 
opgesteld door het CBZ respectievelijk Woonkeur. Daarnaast zijn nog enkele aanvullende 
gebouwprestaties geformuleerd c.q. herleid die zich op gebouwniveau bevinden, zoals de afstanden 
tussen functies, de onsluiting van de functies en de juiste relatie tussen functies. Gebleken is dat de 
invloed van een zorgorganisatie- en locatietypologie op de waarschijnlijkheid dat kwantitatieve enfof 
kwalitatieve functieveranderingsbehoeften ontstaan groot is. Immers, per gehanteerde waardediscipline, 
ontwikkelingsstrategie en aanwezige concurrentiepositie, ontstaan verschillende functieveranderings
behoeften om deze waardediscipline, strategie en concurrentiepositie te kunnen behouden 
respectievelijk te verbeteren. Ook de opgestelde scenario's spelen indirect een rol in deze 
functieveranderingsbehoeften omdat deze scenario's genoemde organisatiekenmerken negatief danwel 
positief beïnvloeden. De locatietypologie resulteert niet zozeer in functieveranderingsbehoeften alswel 
in functieveranderingsmogelijkheden. Hiermee wordt bedoeld dat de aanwezigheid van bepaalde 
gebouwprestaties wenselijk danwel noodzakelijk is voor het bieden c.q. hebben van een 
herbesteminingspotentieel. Gebleken is dat het opstellen van een lijst van gebouwprestaties die 
gekoppeld kunnen worden aan een organisatie- en locatiekarakteristiek nader onderzoek verlangt. 
Diverse methoden en methodieken zijn aangereikt met daarbij een aantal relevante 
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literatuurverkenningen. Het ontworpen DSS vormt dan ook een kader c.q. methodiek die nader 
'ingevuld' moet worden middels (deel)onderzoek(en). Het zwaartepunt van dit onderzoek heeft dan ook 
gelegen in het ontwerp van de koppelingssystematiek tussen vraag en aanbod. Het benoemen van 
vraagvariabelen, de prioritering middels Expert Choice, het benoemen van gebouwprestaties en een 
bedrijfswaardemodel volgens de optietheorie maken hier deel van uit. De systematiek van het DSS is in 
de breedte beschreven waarbij de invulling middels een nog op te stellen protocol herleid zal moeten 
worden om een uitspraak te kunnen doen omtrent relevante gebouwprestaties bij specifieke kenmerken 
van een organisatie enjoflocatie. 

9.2 Methodologische discussie 

Door de omvang en het exploratief karakter van de problematiek is getracht om bij aanvang van het 
onderzoek een kader neer te zetten van waaruit verdere diepgang is bereikt. Normaliter zal bijvoorbeeld 
hoofdstuk r slechts beschrijvend van aard zijn en nog geen ontwerpaspecten omvatten. In dit onderzoek 
is gekozen om dit wel te doen. Aangezien dit kader de hanteerbaarheid van de problematiek en de 
duidelijkheid omtrent het einddoel versterkt, is ondanks het sterk exploratieve karakter van het 
onderzoek de rode draad van begin af aan duidelijk. Er is gebruik gemaakt van een literatuurstudie, een 
documentstudie, een casestudie en het interview. Aan de casestudie kan géén wetenschappelijke waarde 
worden ontleend. Meerdere casestudies (zelfs oneindig veel) zouden deze wetenschappelijke waarde ook 
niet hebben bereikt. Immers, de methodiek zoals aangereikt in dit onderzoek is nieuw en toepassing is 
nog niet gedaan. Pas indien volgens een vaststaand protocol de juiste data zijn verzameld en verwerkt, 
kan de toekomstbestendigheid van een woonzorgcomplex wetenschappelijk worden bepaald. Ten 
aanzien van de interviews geldt min of meer hetzelfde. Het aantal interviews mag aan de lage kant zijn 
(7 stuks), gezien de omvang van de problematiek en het ontbreken van meerwaarde bij afnemen van 
extra interviews, is hier voor gekozen. Zoals reeds in hoofdstuk 6 is beschreven, hebben de interviews 
aangetoond dat de organisatiemodellen bruikbaar zijn maar dat omwille van het niet eerder gehanteerd 

hebben van deze modellen door zorginstellingen, een wetenschappelijke uitspraak ten aanzien van 
functieveranderingsbehoeften in relatie tot de gevoerde organisatiekarakteristiek niet gedaan kan 
worden. Immers, voor de zorgsector is deze problematiek nieuw. Het herleiden van gebouwprestaties 
zou dan, net zoals bij meerdere casestudies, resulteren in een niet-valide beeld. Vanuit methodologisch 
oogpunt kan de omvang van de dataverzameling dus verantwoord worden. Wat wellicht wel een 
toegevoegde waarde voor dit onderzoek zou zijn, is het laten beoordelen van het model door een 
expertpaneL Gezien de omvang van de problematiek is gekozen om dit aspect mee te nemen in de 
aanbevelingen voor verder onderzoek. 

9.3 Beschouwing 

In de inleiding is gesteld dat met de komst van de WTZi, een sterke kwalitatieve en kwantitatieve 
vraagverschuiving vanuit cliënten, het omvangrijke boekwaardeprobleem waarmee de sector kampt en 
de opkomst van multifunctionele complexen een problematiek ontstaat ten aanzien van het behoud van 
de functionaliteit van het woonzorgcomplex gedurende de exploitatie. De vraag vanuit het praktijkveld 
hoe woonzorgcomplexen in functioneel opzicht ingericht moeten worden om bovenstaande 
problematiek het hoofd te kunnen bieden is evident. Met een zorginstelling als eigenaar van het 
vastgoed en de invoering van prestatiebekostiging zullen exploitatierisico's vanzelfsprekend waar 
mogelijk beperkt moeten worden en kansen optimaal moeten worden benut. Het doelmatig aanbrengen 
van de juiste gebouwprestaties kan resulteren in deze risicobeperking danwel kansenbenutting. 
Ondanks een gebrek aan adequate methodieken en modellen om een koppeling te kunnen maken 
tussen vraag naar vastgoed en het aanbod hiervan, heeft dit onderzoek gepoogd deze koppeling wel te 
maken. Het ontworpen DSS verschaft een kader dat nader ingevuld zal moeten worden. De beoordeling 
van de validiteit van het DSS kan dan ook alleen plaatsvinden ten aanzien van de gehanteerde danwel 
opgestelde methodiek c.q. systeeminrichting van het DSS. Het beoordelen van de validiteit heeft hier 
vooral betrekking op de wijze in hoeverre de gemaakte koppeling tussen vraag en aanbod 'juist' is. 
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Gezien de transparantie van het DSS kan gesteld worden dat sprake is van een valide systeem. Door het 
gebruik van reeds bestaande methoden ontstaat een stuk herkenbaarheid bij de gebruikers (experts) van 
het DSS. Ook de diverse deelstappen maken het DSS niet tot een black-box maar tot een dynamisch 
geheel (veranderingsmogelijkheden van het systeem c.q. optimalisatie). Met de introductie van het 
begrip 'functieveranderingsbehoefte' is een deelstap toegevoegd bij de reeds bestaande relevante 
literatuur omtrent deze onderzoeksproblematiek. Gezien het sterk exploratief karakter van dit 
onderzoek is het, ondanks het gebruik van bestaande deelmethoden en -methodieken, lastig om aan te 
geven of sprake is van volledige validiteit. Immers, een expert-onderzoek is niet gedaan naar het 
functioneren van het DSS en het aantal experts dat het DSS kan hanteren is in eerste instantie beperkt. 
Enerzijds zal men vertrouwd moeten zijn met het in kaart kunnen brengen van een 
organisatiekarakteristiek in de zorg, anderzijds zal vastgoedkennis- en inzicht moeten bestaan. Hier 
ontstaat een tweeledig probleem. Ten eerste zal de invulling van een expert-panel. dat de beschreven 
methodiek kan toetsten op validiteit, lastig samen te stellen zijn, anderzijds zal het opstellen van een 
protocol omtrent gebruik en dataverwerking daarmee ook lastig zijn. Dit betekent dat een uitspraak 
omtrent de hanteerbaarheid c.q. bruikbaarheid van het ontworpen DSS slechts voorzichtig gedaan kan 
worden. Zoals reeds eerder beschreven heeft het DSS in beginsel vooral het karakter van een expert 
gestuurd kennismodel dat gebruikt kan worden door ervaren huisvestingsadviseurs. 

9.4 Aanbevelingen 

Gezien het sterk exploratieve karakter van dit onderzoek zijn aanbevelingen omtrent verder onderzoek 
e.d. onvermijdelijk. Zoals aangegeven is gekozen om het begrip toekomstbestendigheid 'breed' neer te 
zetten. Dit betekent dat het kader waar mogelijk is uitgewerkt maar dat deelmethoden en -
methodieken waar mogelijk dieper uitgewerkt kunnen worden. Zo zijn de functieveranderings
behoeften gebaseerd op een theoretische onderbouwing. Wellicht dat het nodige praktijkonderzoek een 
empirische aanvulling kan geven op de enigzins subjectieve vaststelling van deze functieveranderings
behoeften in dit onderzoek. Dit geldt eveneens voor de methodiek ten aanzien van het bepalen van het 
herbestemmingspotentieel. Een ander belangrijk aspect is het doen van onderzoek naar de kosten en 
opbrengsten van aanpasbaarheid. Reeds is aangetoond dat deze attributen nauwelijks onderzocht zijn, 
laat staan voor het 'nieuwe' woonzorgcomplex. Hierbij zou een gevoeligheidsanalyse omtrent SYNVOL 
uitgevoerd kunnen worden waarbij inzicht ontstaat in de invloed van variabelen en parameters op de 
uitkomst van toekomstbestendigheid. Dit is relevant omdat fouten in berekeningen zo beter voorkomen 
kunnen worden. 

Een andere reeds beschreven aanbeveling is het opstellen van een protocol omtrent de wijze van 
dataverzameling en -verwerking van haalbaarheidsanalyses waarbij SYNVOL wordtfis gebruikt. Met 
een dergelijk protocol, dat opgesteld zal moeten worden door experts op het gebied van 
organisatiekunde, vastgoed en zorg, kan een datasysteem worden aangelegd waarbinnen gegevens 
omtrent het 'nieuwe' woonzorgcomplex worden opgeslagen. Gezien de onbekendheid van de 
problematiek kan op deze wijze een steeds objectiever beeld van functieveranderingsbehoeften en de 
financieel-economische haalbaarheid van het aanbrengen van aanpasbaarbeid worden gegenereerd. 
Tenslotte kan gedacht worden aan het omschrijven van de methodiek zoals gepresenteerd in dit 
onderzoek voor andere type bedrijfsvastgoed. Hierbij geldt ook dat toekomstbestendigheid niet 
objectgebonden maar portefeuillegebonden is. 
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Bijlage 1 Gebouwprestaties CBZ 

De prestatie-eisen omschrijven het minimaal noodzakelijke kwaliteitsniveau van ruimten, functies en 
voorzieningen en vormen het toetsingskader waaraan nieuwbouwplannen voor AWBZ-voorzieningen 
worden getoetst. De prestatie-eisen hebben betrekking op de essentiële, meest kwaliteitsbepalende 
functies van een gebouw. Het zijn specifieke eisen die aanvullend zijn op de eisen van het Bouwbesluit 
Er zijn open en gesloten prestatie-eisen. Gesloten eisen zijn meetbaar en worden geformuleerd in 
termen van afmetingen, minimaal aanwezige ruimten en technische specificaties van bouwdelen. Open 
normen zijn onder meer de eisen die gesteld worden aan de locatie, de condities en de beleving van de 
verblijfsomgeving. 

Algemene prestatie-eisen 
De algemene prestatie-eisen, die hieronder worden beschreven, gelden voor alle AWBZ-voorzieningen, 
ongeacht welke functie het betreft (verblijf, behandeling etc.). De meeste algemene prestatie-eisen 
hebben het karakter van open normen. De algemene eisen voor privacy en toegankelijkheid hebben een 
gesloten karakter. 

Locatie 
• Als bouw in eigendom plaatsvindt, moet in alle gevallen sprake zijn van flexibel, aanpasbaar 

bouwen. 

Bereikbaarheid 
• Voorzieningen dienen centraal in het verzorgingsgebied gesitueerd te zijn en goed bereikbaar te zijn 

met taxi- en openbaar vervoer. Bij de bereikbaarheid met het openbaar vervoer zijn de 
vervoersfrequentie en de afstand tot de halte bepalend. Aan deze eis van goede bereikbaarheid wordt 
in de regel voldaan als de voorziening op een geografisch of demografisch zwaartepunt in haar 
verzorgingsgebied ligt, in de nabijheid van andere voorzieningen. 

Toegankelijkheid 
• Het terrein en de entree van gebouwen waar cliënten verblijven, zijn voor cliënten, bezoekers en 

medewerkers goed toegankelijk. Taxi's en ambulances kunnen tot vlakbij de ingang komen; 
• In een AWBZ-voorziening waar krachtens het Bouwbesluit een toegankelijkheidssector aanwezig is 

(hiervan is sprake bij een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 mz), zijn alle verkeersruimten waar 
cliënten gebruik van maken rolstoeltoegankelijk In die ruimten kunnen rolstoelgebruikers elkaar 
passeren en zijn draaimogelijkheden voor rolstoelen aanwezig (draaicirkel met een diameter van 1,5 
m); 

• In voorzieningen voor niet-mobiele cliënten zijn liften ten behoeve van het vervoer van cliënten te 
minste uitgevoerd als brancardliften. Als meer dan zestig niet-mobiele cliënten op (de) 
verdieping( en) zijn ondergebracht, zijn ten minste twee liften aanwezig; 

• Als bij verblijfsvoorzieningen voor niet-mobiele cliënten sprake is van een woning of groep over 
meer dan één bouwlaag (huiskamer beneden, slaapkamers op de verdieping), is een beddenlift 
aanwezig; 

• Voor mensen die emstig of zeer emstig zintuiglijk gehandicapt zijn, gelden prestatie-eisen zoals 
daglichttoetreding, verlichting, verduistering enjof zonwering, helderheidscontrast, bewegwijzering, 
tactiele informatie, akoestiek en lay-out; 

• Tabel r geeft een overzicht van prestatie-eisen ten aanzien van toegankelijkheid 

Vrije breedte hoofdverkeersruimten (tussen de leuningen): 
- hoofdverkeersruimten 
- hoofdverkeersruimten in geval van frequent rolstoelverkeer 
- hoofdverkeersruimten in geval van beddenverkeer: 

a. mits passagemogelijkbeden aanwezig zijn op een 
onderlinge afstand van ten hoogste 8,oo m 

b. indien geen passagemogelijkbeden aanwezig zijn 
- hoofdverkeersruimten naar separeervoorzieningen ' 
- hoofdverkeersruimten in beveiligde voorzieningen 
NB. Gan en korl<lr dan 10 m worden niet beschouwd als hoo äverkeersruimte 
Vrije doorgangsbreedte naar ruimten waar cliënten komen: 
- algemeen, uitgaande van rolstoel· en 
douchebrancardtoegankelijkbeid- in geval van bedtoegankelijkbeid 
- aanrijruimte naast de deur 
Inwendige afmetingen van de liftkooi 
- brancardlift 

BIJLAGEN 
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- beddenlift 
Tabel4: gebouwprestatie-eisen toegankelijkheid 

Beleving 
Het welzijn van cliënten en bezoekers kan worden bevorderd door een verblijfsomgeving die: 

• goed toegankelijk en overzichtelijk is; 
• comfort biedt en de autonomie verhoogt; 
• de relatie met het verzorgend, verplegend of behandelend personeel bevordert; 
• privacy biedt en vertrouwen versterkt; 
• rekening houdt met leeftijd van cliënten en wensen van cliënten en familieleden; 
• een relatie heeft met de buitenwereld en zo mogelijk over een buitenruimte beschikt; 
• huiselijkheid, veiligheid en geborgenheid biedt. 
• Alle verblijfsruimten in AWBZ-voorzieningen hebben een equivalente daglichtoppervlakte van te 

minste ro% van het vloeroppervlakte en ten minste 0,5 m2 (conform Bouwbesluiteisen ten aanzie 
van woongebouwen). 

• In ieder geval de volgende verblijfsruimten moeten aan de daglichttoetredingseis voldoen 
cliëntenkamers, huiskamers en multifunctionele ruimten. 

Roken 
• Als geen rookverbod geldt, zijn rookruimten aanwezig. 
• Als sprake is van een rookverbod, dan moet bij het indienen van een aanvraag worden aangetoond 

(alleen bij eigendomssituaties) dat een rookruimte achteraf met eenvoudige middelen en zonder 
hoge bijkomende kosten kan worden gerealiseerd. 

• Als geen rookverbod geldt, zijn rookruimten aanwezig. 

Condities 
Voor de volgende categorieën van voorzieningen wordt tijdens gemiddelde zomeromstandigheden het 
aantal overschrijdingsuren ten opzichte van een temperatuur van 25,5oC tot een minimum beperkt: 

• voorzieningen voor niet-mobiele cliënten, ongeacht de verblijfscategorie. 
• gesloten voorzieningen in de categorie zwaar; 
• voorzieningen in de categorie beveiligd; 
• separeervoorzieningen; 
• In therapiebaden voldoet de waterbehandelingsinstallatie aan alle facetten en kwaliteitsnormen die 

zijn vervat in het Besluit Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden dat op r december 2000 van 
kracht is geworden. 

Prestatie-eisen voor verblijf 
Algemene prestatie-eisen 

• In alle verblijfscategorieën beschikken de cliënten in principe over een eenpersoonskamers (in licht 
verblijfkan dat ook een tweekamerappartement zijn). Alleen voor cliënten met een somatische enfof 
psychegeriatrische aandoening kan een beperkt aantal tweepersoonskamers of -appartementen 
gerealiseerd worden. Als er tweepersoonskamers worden gerealiseerd, moeten deze splitsbaar zijn i 
twee volwaardige eenpersoonskamers. 

• Het sanitair is individueel en kamergebonden. Het sanitair omvat minimaal een toilet, een wastafel 
en een douche, te verdelen over één of meer ruimten. De volgende uitzonderingen zijn mogelijk: 

-voor niet-mobiele cliënten kan kamergrenzend sanitair per twee personen gerealiseerd worden; 
-bij kleinschalig groepsverblijf en afdelingsverblijf kan centraal sanitair gerealiseerd worden, 

onder de voorwaarde dat de privacy gegarandeerd is. Dit houdt in dat ten minste één douche en 
één toilet pe maximaal vier cliënten aanwezig is. Het sanitair bevindt zich nabij de 
cliëntenkamers en de route va de cliëntenkamers naar het sanitair ligt niet in het zicht van de 
entree of de huiskamer (en loopt nie door de huiskamer). 

• Bij kleinschalig groepsverblijf bedraagt de groepsgrootte maximaal 6 personen en bi 
afdelingsverblijf maximaal ro personen. 

• Bij cliënten met een psychegeriatrische aandoening zijn in geval van individueel verblijf de 
appartementen geclusterd in groepen van maximaal ro cliënten. Door de groep loopt gee 
doorgaande verkeersroute en er is per groep voorzien in een huiskamer. 

• Voorzieningen voor verblijf voor mensen met een psychegeriatrische aandoening zijn in het kader 
van de BOPZ afsluitbaar. Dit betekent dat het verblijfsareaal een zelfstandig functionerende eenhei 
is, waar geen hoofdverkeersroutes doorheen lopen. 
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• Als sprake is van een gesloten setting is een (afgeschermde) buitenruimte beschikbaar en bij een 
gesloten afdelingsverblijf is een multifunctionele ruimte opgenomen. 

Specifieke prestatie-eisen niet-mobiele cliënten 
Voor de huisvesting van niet-mobiele cliënten geldt een aantal specifieke prestatie-eisen. Deze zijn 
verplicht van toepassing voor de volgende doelgroepen (licht, zwaar en beveiligd): 

• cliënten met een somatische aandoening; 
• cliënten met een psychogeriatrische aandoening; 
• cliënten met een psychogeriatrische enjof somatische aandoening of beperking enjof psychosociaal 

probleem; 
•lichamelijk gehandicapten (LG) en meervoudig complex gehandicapten (MCG); 
• zintuiglijk gehandicapten met bijkomende ouderenproblematiek 
• verstandelijk gehandicapten met bijkomende ouderenproblematiek 
• ouderenpsychiatrie. 
• Bij kleinschalig groepsverblijf en afdelingsverblijf is bedverkeer mogelijk tussen de zit-slaapkamer 

en de huiskamer. 
• In de zit-slaapkamers, huiskamers en sanitaire ruimten is het gebruik van een rolstoel en 

tilapparatuur mogelijk. 
• Aan cliënten kan in de zit-slaapkamer en het sanitair van twee zijden assistentie worden geboden. 

Bij individueel sanitair kan hiervan op het punt van de wastafel worden afgeweken en worden 
volstaan met enkelzijdige assistentie. 

• Gebruik van een douchebrancard is mogelijk. Bij kleinschalig groepsverblijf en afdelingsverblijfkan, 
in geval van individueel sanitair, hiervan worden afgeweken en worden uitgegaan van het gebruik 
van een uitklapbare douchestoeL Voorwaarde is dat in dat geval per woning of groep een algemeen 
toegankelijke sanitaire ruimte aanwezig is die wel geschikt is voor gebruik van een douche brancard. 

• Wanneer sprake is van groepen of woningen over meer bouwlagen (huiskamer beneden 
slaapkamers op de verdieping), is binnen het verblijfsareaal een beddenlift aanwezig. 

Ruimtelijke prestatie-eisen voor verblijf: a-specifieke bouw 

Prestatie-eisen mobiel 

Eenpersoons appartement/zit· 
slaapkamer 

Tweepersoonsappartement 
Gemeenschappelijke ruimten 
Prestatie-eisen niet-mobiel 

Eenpersoons appartement/zit
slaapkamer 

Tweepersoonsappartement 
Gemeenschappelijke ruimten 
Uitzonderingen mobiel 
Licht verstandelijke gehandicapte 
jongeren en logeervoorzieningen: 
eenpersoons appartement of zit
slaapkamer 

45 

45 

45 

45 

45 

I2 

n.v.t. 
7 

'5 

n.v.t. 

7 

IC 

Opmerkingen 

Breedte ten minste 2,7m 
Bij de oppervlaktebepaling telt de 
oppervlakte bij de entree van de 
kamer slechts mee voor zover breder 
dan r,8m 

Huiskamer, multifunctionele ruimte, 
keuken, pantry, rookruimte e.d. 

Breedte ten minste 3,2 m 
Bij de oppervlakte bepaling telt de 
oppervlakte bij de entree van de 
kamer slecths mee voor zover breder 
danz,om. 

Huiskamer, multifunctionele ruimte, 
keuken, pantry, rookruimte e.d. 

Breedte ten minste 2,7m. 
Bij de oppervlaktebepaling telt de 
oppervlakte bij de entree van de 
kamer slechts mee voor zover breder 
dan r,8m. 

Tabel3: ruimtelijke prestatie-eisen voor verblijf- a-specifieke bouw (minimale oppervlakte per plaats, uitgedrukt in nuttige mz) 

Aanvullende opmerkingen bij tabel3: 
• Het appartement (45 mz) is inclusief sanitair. De zit-slaapkamer is exclusief sanitair. In tabellen 4 

en 5 is alles exclusief sanitair. 
• Bij licht verblijf is geen afdelingsverblijf mogelijk. 
• Kleinschalig groepsverblijf voor mensen met een psychogeriatrische enjof somatische aandoening 

of een psychosociaal probleem kan alleen worden gerealiseerd als wordt uitgegaan van (het dustere 
van) appartementen van minimaal 45 mz per plaats (individueel verblijf). Mits onderbouwd is het 
mogelijk om gemeenschappelijke ruimten te realiseren (een huiskamer, keuken e.d.) 

Opmerkingen 
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Prestatie-eisen mobiel 

Breedte ten minste 3,0 m. Bij de 
Eenpersoons appartement of zit-

18 15 15 
oppervlaktebepaling telt de 

slaapkamer oppervlakte bij de entree van de 
kamer slechts mee voor zover breder 
dan1,8m 

Gemeenschappelijke ruimten 8 8 Huiskamer, zitje, multifunctionele 
ruimte, keuken, pantry rookruimte 

Waarvan voor de huiskamer 4 4 e.d. 

Minimaal te realiseren oppervlakte per 
plaats voor eenpersoonsappartement of 22 23 23 
zit-slaapkamer en (eventuele) 
gemeenschappelijke ruimten 

Prestatie-eisen niet-mobiel 

Breedte ten minste 3,2 m. Bij de 
Eenpersoons appartement of zit- 18 15 15 

oppervlaktebepaling telt de 
slaapkamer oppervlakte bij de entree van de 

kamer slechts mee voor zover breder 
dan2,om. 

Huiskamer, zitje, multifunctionele 
Gemeenschappelijke ruimten 9 8 ruimte,keuken, pantry, rookruimte 

e.d. 

Waarvan voor de huiskamer 6 4 
Minimaal te realiseren oppervlakte per 
plaats voor eenpersoons appartement 22 24 23 of zit-slaapkamer en (eventuele) 
gemeenschappelijk ruimten 

Uitzonderingen mobiel 
licht verstandelijke gehandicapte Breedte ten minste 3,0 m. Bij de 
jongeren en logeervoorzieningen: 18 12 12 oppervalktebepalingteltde 
eenpersoons appartement of zit- oppervlakte bij de entree van de 
slaapkamer kamer slechts mee voor zover breder 

dan 1,8 m. 
.. .. . . 

Tabel4: ru1mtehjke prestane-e1sen zwaar verbhjf- speafieke bouw (m1mmale oppervlakte per plaats, mtgedrukt m nuttige m2) 

Prestatie-eisen voor begeleiding, behandeling en ondersteunende 
diensten 

Ondersteunende begeleiding 
• Voor ondersteunende begeleiding gelden geen aanvullende prestatie-eisen. 

Activerende begeleiding en behandeling 
• Voor activerende begeleiding gelden geen aanvullende prestatie-eisen. 
• Voor mensen met een somatische aandoening is het nodig ruimten voor fysiotherapie te realiseren. 

Als sprake is van reactivering, heeft de oefenzaal een nuttige oppervlakte van ten minste 6o m:~.. 
• Instellingen voor verblijf voor mensen met een psychiatrische aandoening beschikken over ten 

minste een separeerunit, doorgaans bestaande uit twee separeerkamers. Bij gesloten 
verblijfsvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke handicap of psychiatrische aandoening 
in de categorie zwaar of beveiligd kan rekening worden gehouden met afzonderingsruimten, dan 
wel separeervoorzieningen. 

Ondersteunende diensten 
• Voor aan (centrale) keukenvoorzieningen te stellen eisen wordt verwezen naar de prestatie-eisen 

voor keukenvoorzieningen in de zorgsector. 
• Voor aan voorzieningen voor de technische dienst te stellen eisen wordt verwezen naar de 

prestatieeisen werkplaatsen technische dienst in de zorgsector. 
• Voor de ondersteunende diensten gelden verder geen prestatie-eisen. 

sijtage2 Gebouwprestaties Woonkeur 
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Woonomgeving 

AI: toegangsroutes 
Eis: Goede toegangsroutes vanaf de openbare weg naar de woningen j het woongebouw. 

A. u Toegangspad vlak en verhard (geen grind of andere soorten halfver harding) . 
A.r.2 Uitvoering anti-slip, ook bij nat oppervlak (anti-slip-protocol, zie bijlage 5) . 

Tegels met een RIO waarde volgens de methode van de SchiefEbene die voldoen aan 
de norm Nederlandse Technische Afspraak 7909 (N.T.A 7909) van mei 2003 zijn eveneens 
toegestaan. 

A.I. 3 Maaswijdte van eventuele roosters e.d. maximaal 10 mm. 

A2: parkeerplaatsen algemeen 
Eis: Parkeerplaatsen bij woningen zijn veilig en overzichtelijk. 

A.2.1 
A.2.2 

A.2.3 

A.2.4 
A.2.5 

Bewoners kunnen hun auto op maximaal 100 m afstand van de eigen woning parkeren. 
Indien de auto op straat wordt geparkeerd is vanuit de omringende bebouwing goed 
zicht op elke parkeerplaats. 
Geconcentreerd parkeren dient beperkt te worden tot parkeerterreintjes van maximaal 
20 parkeerplaatsen in het zicht van minimaal 2 woningen. 
Parkeerplaatsen voor bezoekers zijn in de nabijheid en in het zicht van woningen. 
Indien grotere parkeerterreinen voor bewoners enjofbezoekers bij woongebouwen of 
voorzieningen worden gerealiseerd zijn deze terreinen sociaal veilig, overzichtelijk en 
goed verlicht: 
• het terrein is gecompartimenteerd in aparte, herkenbare, kleinere eenheden met ieder 
maximaal2o plaatsen. 

• er is zicht vanuit meerdere woningen op het terrein. 
• er zijn geen obstakels die het zicht over het terrein belemmeren. 
·de RA-waarde van de toegepaste verlichting is minimaal6o. 

A3: parkeerplaatsen voor gehandicapten 
Eis: Voldoende parkeerplaatsen, aangepast voor gehandicapte bezoekers. 

A.J.I Aantal aangepaste parkeerplaatsen aangepast voor gehandicapte bezoekers: 
• bij parkeermogelijkheid voor bezoekers vanaf 20 tot 50 parkeerplaatsen: minimaal r. 
• bij parkeermogelijkheid met meer dan 50 plaatsen: minimaal 2% van het totale aantal. 

A.3.2 Gebruiks-en uitstapruimte parkeerplaatsen: 3500 mm breed x 5000 mm diep. 
A.J-3 Afstand tot hoofdtoegang: aangepaste parkeerplaatsen ten hoogste 25 m van de hoofdtoegang 

van het woongebouw situeren. 

A4: overbrugging van niveauverschil:hellingbaan 
Eis: Niveauverschillen van meer dan 20 mm tot maximaal10oo mm worden overbrugd met een hellingbaan. 

A.4·3 
A+4 
A+5 
A.4.6 
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Bij hoogteverschillen ~ 20 mm en ~ 1000 mm in toegangspad een hellingbaan toepassen; 
bij niveau-verschillen> 150 mm in combinatie met een trap. 
Helling: 
• r:12 bij hoogteverschil~ 250 mm. 
• r:r6 bij verschil > 250 mm en ~ 500 mm. 
• 1:20 bij verschil > soo mm en ~ woo mm. 
Vrije breedte: ~ 1200 mm. 
Vrije diepte aan begin en einde van de helling ~ rsoo mm. 
Bordessen: ~ rsoo mm in verplaatsingsrichting. 
Oppervlak: afwerking vlak en anti-slip (zie bijlage 5) . Tegels met een Rro waarde 
volgens de methode van de Schief Ebene die voldoen aan de norm Nederlandse 
Technische Afspraak 7909 (N.T.A 7909) van mei 2003 zijn eveneens toegestaan. 
Visuele en tactiel waarneembare markering voor en na einde hellingbaan. 
Leuningen: vereist bij~ 250 mm hoogteverschil: 
• aan weerszijden van de helling. 
• 850 tot 950 mm boven hellingvlak 
• diameter 40 tot so mm. 
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• vrije gebruiksruimte: so mm vrij omvatbaar. 
A.4.9 Afrijbeveiliging: vereist bij: 

• < 2SO mm hoogteverschil: opstaande rand van so mm. 
• ~ 2so mm hoogteverschil: afscherming 8so tot 9SO mm boven hellingvlak 

As: overbrugging van niveauverschil: trap 
Eis: Niveauverschillen van meer dan 150 mm moeten, naast een hellingbaan ook worden overbrugd met een 
trap. 

A.p 
A.s.2 
A.5·3 
A.5·4 
A.s.s 
A.5.6 
A.5·7 
A.s.s 
A5.9 

Bij niveauverschillen ~ ISO mm in toegangspad op terrein: trap toepassen. 
De trap uitvoeren als rechte trap. 
Gesloten trap, met stootborden, met een hellingshoek van maximaal IS graden. 
Vrije breedte tussen de leuningen ~ I2oo mm. 
Vrije diepte aan begin en einde van de trap ~ I200 mm. 
Aantrede ~ 300 mm, optrede s ISO mm. 
Afwerking treden vlak en anti-slip (zie bijlage Sl· 
Contrastmarkering op iedere trede. 
Leuningen: vereist bij ;:: 2SO mm hoogteverschil: 
• aan weerszijde van de trap. 
• Bso tot 9SO mm boven voorkant treden. 
• diameter 40 tot so mm. 
• vrije gebruiksruimte: so mm vrij omvatbaar. 
• lengte ~ 300 mm doorlopend aan begin en einde trap. 
Visuele en tactiel waarneembare markering voor en na einde trap. 
Onderste trede mag niet uitsteken in een verkeersruimte f bovenste trede mag niet 
inspringen in een verkeersruimte. 

Woongebouw 

B1: omvang, compartimentering,ontsluiting 
Eis: het woongebouw is qua schaal en ontsluiting overzichtelijk en herkenbaar. 

8.1.1 Een woongebouw is opgedeeld in compartimenten van maximaal so woningen. 
B.1.2 De ontsluiting van een compartiment is als volgt geregeld: 

• maximaal IO woningen aan een portiek of IO woningen ter weerszijde van het 
trappen- cq. lifthuis bij een middencorridor of een galerij. 
• elk compartiment heeft een toegangsdeur die voldoet aan de specificaties 
'(foegangs)deuren woongebouw', eis B.2.2. 

B2: toegang 
Eis: De entree van een woongebouw is toegankelijk en inbraakwerend. 

B.2.1 De hoofdentree van het woongebouw ligt in het zicht van de openbare ruimte (vlak in de gevel 
of in een nis die minimaal 2x zo breed als diep is). De hoofdentree is buiten voorzien van 
verlichting met een RA-waarde van minimaal 6o. 

B.2.2 

B.2.5 

B.2.6 
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De gemeenschappelijke entree van een woongebouw is voorzien van een deur die voldoet aan 
de volgende specificaties: 
• zelfsluitend. 
• er is een voorziening om flipperen te voorkomen. 
• deuren kunnen vanaf de buitenkant niet zonder sleutel worden geopend, vanafbinnenkant 
wel zonder sleutel te openen. 
• de buitenkant van de deur heeft geen deurkruk, maar een handgreep. 
• er is helder doorzichtig (spiegeldraad) glas in de deur of direct daarnaast aangebracht (gelaagd 
glas) tussen 6oo mm en I9SO mm boven vloerniveau. 
• voelbare markering voor toegangsdeur woongebouw. 
Niveauverschil rond de onderdorpels s 20 mm. 
Er is een verhard horizontaal vlak buiten voor toegangsdeur woongebouw van 2000 x 2000 
mm. 
Vrije ruimte aan beide zijden (hoofd)toegangsdeuren (ook van gemeenschappelijke ruimten) 
minimaal 2000 x 2000 mm. Bij de toegangsdeuren naar bergingen is ISOO x ISOO mm. 
Obstakelvrije ruimte naast slotzijde van de bij B.2.s genoemde deuren: aan slotzijde naar de 
gebruiker toe draaiende deur~ soo mm, aan de andere zijde~ 3SO mm 
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B.2.7 Eisen aan de bediening van toegangsdeuren: 
• handgreep goed omvatbaar, aan drie zijden los van de deur. 
• bovenkant handgreep op ro50 mm boven vloerniveau. 
• slot goed bereikbaar, doornmaat minimaal65 mm tussen cilinder en kozijn. 
• bediening deur: zelfsluitend. 
• bedieningsweerstand deurdrangers maximaal r8 N. 
• openingsbereik draaideur minimaal9o graden. 
• sluitvertraging met verplaatsingssnelheid s; 0,5 mfsec. 
• sleutelgat niet onder handgreep plaatsen. 

B.z.8 Bij toepassing elektrische deuropeners: 
• deuren moeten minimaal 6 seconden haaks open blijven. 

B.2.9 Bij de entreepartij van een woongebouw dient een intercom aanwezig te zijn met de volgende 
speàficaties: 
• intercom met visuele spraaksignalering en visuele signalering bij ontsluiting deurslot. 
• intercom minimaal 500 mm uit inwendige hoek. 
• hoogte intercom 900 - 1200 mm boven vloerniveau. 
• een videofooninstallatie volstaat eveneens. 

B.z.ro Een slagvast armatuur voor buitenverlichting bij voor-, zij- en achterdeuren van het 
woongebouw. 

BJ: entreehal 
Eis: De entreehal is goed bereikbaar voor bewoners en bezoekers, maar niet voor onbevoegden. 

B.3.1 
B.3.2 

B.3.6 

B.3.7 

B.3.8 
B.3.9 

B.po 

De entreehal is voorzien van glas, met een oppervlakte~ 5% van vloeroppervlakte. 
De entreehal is overzichtelijk; d.w.z. er zijn geen plekken, hoeken of nissen waar iemand 
zich ongezien kan ophouden. 
Er is een goede bewegwijzering, met een heldere aanduiding van verdiepings- en huisnummer. 
De wanden en vloeren zijn voorzien van een eenvoudig te reinigen materiaal (bijv. een 
coating of tegelwerk). 
Vloeren zijn uitgevoerd in een anti-slip materiaal (anti-slip- protocol bijlage 5) . Vloertegels met 
een Rro waarde volgens de methode van de SchiefEbene die voldoen aan de norm 
Nederlandse Technische Afspraak 7909 (N.T.A 7909) van mei 2003 zijn eveneens toegestaan. 
Aan de buitenzijde van de gemeenschappelijke hoofdentree dienen doorwerppostkasten te 
worden aangebracht met de volgende speàficaties: 
• het slot van postbussen tussen 700 mm en 1350 mm boven de vloer. 
• scharnieren postbussen aan de zijkant. 
• postkasten 500 mm uit een inwendige hoek. 
• indien de postkasten aan de binnenzijde uitsteken zijn deze voorzien van een afgeschuinde 
bovenkant (hellingshoek minimaal3o graden) . 
Aan de buitenzijde van de gemeenschappelijke hoofdentree dient een bellentableau met 
naambordjes te worden aangebracht met de volgende specificaties: 
• bellentableau tussen 900 mm en 1200 mm boven vloer. 
• indeling volgens situering van de woningen. 
• bellentableau en bellen in contrasterende kleur. 
• verlichtingsniveau bellentableau minimaal 6o lux. 
• bellenpaneel 500 mm uit een inwendige hoek. 
Huisnummering bij entree zichtbaar; ook in centrale hal. 
Vaste zitgelegenheid in hoofdentree voor minimaal2 personen buiten het obstakelvrije vlak 
van 2000 x zooo mm. 
De verlichting in de entreehal dient te voldoen aan onderstaande specificaties: 
• heldere, niet verblindende, gelijkmatige verlichting, met een verlichtingssterkte van minimaal 
Go lux op rooo mm boven de vloer, met een gelijkmatigheid van tenminste 0,5- Uh, de RA
waarde minimaal Go. 
• het meeste licht gevend op gezichtshoogte (circa r8oo mm). 

B4: deuren van overige collectieve ruimten, galerijen 
Eis: De deuren van alle collectieve ruimten zijn toegankelijk voor bewoners en bezoekers, maar niet voor 
onbevoegden. 

B+I Collectieve ruimten zijn voorzien van deuren die voldoen aan de volgende specificaties: 
• zelfsluitend. 
• sluitvertraging met verplaatsingssnelheid s; 0,5 mfsec. 
• bedieningsweerstand deurdrangers maximaal 18 N. 
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• er is een voorziening om flipperen te voorkomen . 
• handgreep goed bereikbaar, bovenkant handgreep op I050 mm. 
• slot goed bereikbaar, doommaat minimaal 65 mm. 
• deurkruk van een teruggebogen model. 
• deuren kunnen vanaf de buitenkant niet zonder sleutel worden geopend, vanafbinnenkant 
wel zonder sleutel te openen. Een uitzondering hierop vormen deuren in de looproute 
tussen entreedeur en woonhuis buitendeur: deze deuren uitvoeren met kruk en 
dagschoot. 
• er is helder doorzichtig (spiegeldraad) glas in de deur of direct daarnaast aangebracht 
(gelaagd glas) tussen 6oo mm en I950 mm boven vloemiveau. 
• openingsbereik draaideuren minimaal 90 graden. 

B.4.2 Niveauverschil rond onderdorpel bij buitendeuren :s 20 mm. Bij binnendeuren geen dorpels, 
met uitzondering van deur badkamer welke een onderdorpel mag hebben van maximaal zo 
mm. 

B+3 Vrije ruimte aan beide zijden overige deuren van collectieve ruimten en galerijen minimaal 
I500 x rsoo mm. 

B+4 Obstakelvrije ruimte naast slotzijde van de bij B+3 genoemde deuren: aan slotzijde naar de 
gebruiker toe draaiende deur ~ soo mm, aan de andere zijde ~ 350 mm. 

Woning 

Cl: zicht op openbare ruimte 
Eis: Vanuit de woning is zicht mogelijk op de openbare ruimte waaraan de woning is gelegen. 

C.u Vanuit de woning kan de bewoner op de openbare ruimte aan de voorzijde en{of zijkant van de 
woning kijken. Het zicht vindt plaats vanuit de zit-, eet-, ofkookfunctie. 

C.1.2 De kopse gevels zijn, overal waar dit functioneel is voor het toezicht op de openbare 
ruimte, voorzien van een raam. De voorkeur gaat daarbij uit naar een raam op de begane 
grond. 

C.I. 3 Het zicht wordt niet weggenomen door schuurtjes, hekwerken of andere obstakels in tuinen. 

Cz: entree; zicht en verlichting 
Eis: De entree van de woning is sociaal veilig en gebruiksvriendelijk, zichtbaar vanuit de omgeving en vanuit de 
eigen woning 

C.z.r De entree van de woning ligt in het zicht vanaf de openbare ruimte. 
C.2.2 De entree ligt bij voorkeur vlak in de gevel. Als de entree terugspringt is de nis minimaal 2x zo 

breed als diep. 
C.2.3 Er is een aansluitpunt voor verlichting bij alle bereikbare entrees (voor-, achter-, tuin-,garage-, 

of balkondeuren) van de woning. 
C.2.4 Als de entree van de woning in een nis, portiek of onder een overkapping ligt is er een 

verlichtingsarmatuur aangebracht. 
C.2.5 Als meerdere deuren in een gevelvlak aanwezig zijn kan volstaan worden met een centraal 

aangebrachte buitenverlichting. 

C3: vormgevingjcasco 
Eis: De hoofdkenmerken van het casco maken, ook in de toekomst, de woning bruikbaar en toegankelijk. Alle 
reëel bereikbare deuren en ramen die toegang geven tot de woning zijn voldoende inbraakwerend, zonder de 
gebruiksvriendelijkheid te schaden. 

C.3.1 Een woning bevat minstens de volgende ruimten: 
• verblijfsruimten: min. I woonfunctie met een privé-buitenruimte, r slaapfunctie en een 
ruimte voor een kookfunctie. Eén van deze ruimten is een bezoekbare ruimte (Een 
uitzondering voor kleine woningen (r kamer) waar het combineren van de woon enslaapfunctie 
is toegestaan) 
• voorzieningen: I bezoekbaar toilet, minimaal r badruimte, plaats voor wassen en drogen, 
bergruimte, individuele bemetering. (Een uitzondering voor kleine woningen (max. 2 kamers) , 
waa een bezoekbaar toilet in de badruimte gesitueerd mag zijn) 

C.3.2 Een (hoofd)slaapruimte en de badkamer behoren tot de primaire ruimten, liggen direct naast 
elkaar, zodat een tussendeur mogelijk is (wand vrij van installaties en leidingen). 

C.3.3 De volgende ruimten zijn i.v.m. privacy van gezinsleden en bezoekers rechtstreeks vanaf de 
voordeur bereikbaar via verkeersruimten: 
• bezoekbare ruimte en bezoekbaar toilet 
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• primaire ruimten (zie C.7) (m.u.v. de badkamer, die wel bereikbaar moet zijn via een 
verkeersruimte, maar niet noodzakelijk rechtsreeks vanaf de voordeur). 
• bij woningen met meer dan 2 kamers: I kamer geschikt voor meervoudig gebruik in de 
toekomst, bijv. als kantoor (werkplek), naast primaireruimte ook I kamer rechtstreeks vanaf 
voordeur via verkeersruimte bereikbaar. 
Alle deuren die toegang geven tot de woning, alle ramen en ventilatieopeningen die toegang 
kunnen geven tot de woning en alle bereikbare gevelopeningen op de hoger gelege 
verdiepingen (bereikbaar volgens NEN 5087), zijn voldoende inbraakwerend: 
• specificatie deuren, inbraakwerendheid: inbraakvertraging van minimaal3 minuten (op basis 
van NEN 5096 getest en goedgekeurd). 
• specificatie ramen: aan ramen met een dagmaat~ ISO mm worden geen eisen gesteld. 
• voor beweegbare ramen met een dagmaat> ISO mm wordt een getest en goedgekeurd 
gevelelement toegepast met een inbraakvertraging van minimaal3 minuten (NEN 5096 
weerstandsklasse 2, getest en goedgekeurd). 
• niet beweegbare lichtkoepels zijn van een onbreekbaar materiaal, bijvoorbeeld polycarbonaat 
en zijn bevestigd met beveiligde schroeven enjof moeren. 
• beweegbare lichtkoepels (bijvoorbeeld met een ventilatiestand) zijn voorzien van een op basis 
van de BRL JI04 geteste en goedgekeurde doorklimbeveiliging met een inbraakvertraging van 
minimaal 3 minuten. 
• beweegbare openingen (brievenbus, praatluikje e.d.) zijn zodanig beveiligd of geplaatst da 
openhengelen van de deur via deze openingen onmogelijk is. 
Indien glaslatten worden toegepast: aan binnenzijde bevestigen of beveiligde schroeven 
toepassen. 
In alle ruimten ventilatievoorzieningen aanbrengen met een doorklimopening <ISO mm. 
Behalve indien gekozen wordt voor gebalanceerde ventilatie (zie ook eis C.q-4). 
In elke verblijfsruimte doorspuivoorzieningen aanbrengen in de vorm van te openen 
raamjramen of deur( en). Draaiende ramen op de verdieping voorzien van een 
kierstandbeveiliging. 
Per verblijfsruimte: tenminste één bedieningshendel van beweegbare ramen en bovenlichten 
aanbrengen tussen 900 mm - ISOO mm hoog; eenvoudig en licht te bedienen. 
Vrije ruimte naast de sluitzijde van ramen minimaal 350 mm. 
Verhuismogelijkheid: bij trap met twee kwarten verhuisraam of dito deuren aanbrengen aan 
straatzijde met een afmeting van tenminste 8oo mm x I400 mm. 

C4: entree 
Eis: De entree van een woning moet toegankelijk zijn, sociaal veilig en inbraakwerend. 

C.4-7 
C-4-8 
C.4-9 
C.4.10 
C.4.II 
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Verhard toegangspad breedte~ I200 mm. 
Bij voordeur aan buitenzijde een vrije ruimte van~ I500 mm x ISOO mm; waarvan vrije ruimte 
naast de slotzijde van de deur ~ 500 mm. 
In het toegangspad vanaf openbare weg naar de voordeur geen niveauverschillen. Indien dit 
wel het geval is dan gelden eisen zoals omschreven bij woonomgeving (A.4). 
Eisen vrije gebruiksruimte bij de voordeur binnen de woning: 
• of minimaal I500 x I500 mm tegen de binnenzijde van de deur met vrije opstelruimten van 
minimaalsoa mm naast de slotzijde van de deur. 
• of minimaal I350 mm breed evenwijdig aan de deur en I85o mm diep loodrecht op de deur 
met vrije opstelruimte van minimaal 350 mm naast de slotzijde van de deur. 
• de wand naast de deur in opstelvlak mag max. onder 45 graden zijn gesitueerd. 
Doorkijkmogelijkheid in of naast voordeur van 6oo mm tot I9 50 mm boven vloerniveau, 
uitgevoerd in gelaagd glas. 
Eisen aan handgreep: 
• goed omvatbaar, aan drie zijden los van de deur . 
• bovenkant handgreep op I050 mm. 
• sleutelgat niet onder handgreep plaatsen. 
• slot goed bereikbaar, doornmaat minimaal65 mm. 
• indien duodeur wordt geplaatst: slothandgreep op onderdeur op 920 mm of op bovendeur op 
1200 mm. 
Schakelaar voor buitenlicht aan binnenzijde woning aan slotzijde deur. 
Standaardplaats huisnummer aan slotzijde deur tussen I400 en I6oo mm boven vloerniveau. 
Niveauverschil alle buitendeuren ~ 20 mm. 
Hoogte belschakelaar tussen 900 mm en I200 mm. 
Hoogte brievenbus tussen 700 mm en I300 mm boven vloerniveau. 
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es: verkeersruimten 
Eis: De verkeersruimten in een woning zijn toegankelijk en bruikbaar. 

c.s.s 

Verblijfsruimten, toilet en badkamer dienen bereikbaar te zijn via verkeersruimten. 
Minimale breedte van verkeersruimte: 
• ter plaatse van een deur in de lange wand ;::noo mm 
• zonder deur in de lange wand is 2: 900 mm. 
Eisen garderoberuimte: 
• in of nabij de entreehaL 
• Plaatsingsruimte 6oo mm x 6oo mm of 300 mm x 1200 mm . 
• Vrije verkeersruimte ten behoeve van het gebruik van de garderobe minimaal900 mm breed. 
• Plaatsingsruimte 6oo mm x 6oo mm of 300 mm x 1200 mm. 
• Vrije verkeersruimte ten behoeve van het gebruik van de garderobe minimaal9oo mm breed. 
• Plaatsingsruimte buiten de vrije gebruiksruimte bij de voordeur volgens eis C.4+ 
Gebruiksruimten van deuren mogen elkaar niet overlappen, m.u.v. deuren van meterkast cv
ruimte, berging, toilet en hoofdentree. 
Geen drempels in verkeersruimten en naar aangrenzende verblijfsruimten. Drempels naar 
badkamer, toilet, bijkeuken, balkon of terras, berging e.d. s 20 mm. 

C6: binnentrap 
Eis: Hoogteverschillen in de woning moeten door de bewoners veilig en met een beperkte inspanning kunnen 
worden overbrugd. Trappen moeten voldoende ruimte bieden, tenminste 900 mm tussen de leuningen. 

C.6.1 

C.6.2 

c.6.s 

Indien een binnentrap wordt toegepast dient deze niet gesitueerd te worden in ee 
verblijfsruimte. Een trap dient geplaatst te worden in een verkeersruimte. 
Een binnentrap wordt uitgevoerd als rechte steektrap, of als steektrap met één of twee kwarten; 
geen spiltrap. Trap breedte: tenminste 900 mm tussen de leuningen. 
Dichte trap met stootborden. 
Eisen aan leuning: 
• bij rechte steektrap en trappen met één kwart twee leuningen aanbrengen. 
• trapleuning op 850- 950 mm boven voorkant treden. 
• bij bevestiging leuning aan muur tenminste op 50 mm afstand vrij van muur of muurplank 
• met leuningdragers aan onderzijde. 
• diameter leuningen 40 mm- 50 mm. 
Vrij vloeroppervlak boven en onder aan trap 2: 900 mm breed en 2: 1200 mm diep. Er mag 
geen deur overheen draaien, m.u.v.: de entree-, badkamer- enjof toiletdeur mag over het vrije 
oppervlak aan de onderkant van de trap draaien als aan de volgende voorwaarde wordt voldaan: 
de draairichting van deze deur is naar de trap toe gericht, zodat de bewoner zich niet tegen de 
kopse kant van de deur kan stoten. 

C7: lift, ruimtereservering 
Eis: Er dient een reservering te zijn voor vertikaal personentransport, wanneer één of meer primaire ruimten op 
de verdieping liggen. 

Er dient een ruimtereservering te zijn voor plateaulift of woonhuislift. 
Indien plateaulift wordt toegepast, dient men rekening te houden met het feit dat een trap met 
twee kwarten niet kan worden toegepast. De benodigde ruimte is: 
• oppervlakte voor onderste trede qoo x 900 mm waarbij de qoo mm loodrecht op de eerste 
trede is gesitueerd. 
• oppervlakte achter bovenste trede minimaal950 x 900 mm. 
• vrije hoogte boven de voorkant van elke trede 2300 mmenop 1200 mm voor elke trede 850 
mm. 
Indien een woonhuislift wordt toegepast is de benodigde ruimte: 
• mogelijkheid voor sparing in de verdiepingvloeren van 1200 x 16oo mm. 
• opstelruimte op alle verdiepingen voor lift van noo x 1500 mm. 

C8: verblijven, algemeen 
Eis: Verblijftruimten zijn toegankelijk en bruikbaar. De primaire ruimten dienen rechtstreeks, m.u.v. de keuken, 
vanaf de voordeur en via verkeersruimten ontsloten te worden. 
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Elke verblijfsruimte dient (mede) rechtstreeks vanaf voordeur via verkeersruimte te worden 
ontsloten. Een uitzondering kan gemaakt worden voor de hoofdslaapkamer die zowel via 
woonkamer als via de badkamer enjof de verkeersruimte bereikbaar is. 
De draairichting van deuren naar verblijfsruimten is naar binnen. 
Deuren en ramen overlappen plaatsingsruimte van attributen niet. 
Gebruiksruimten van deuren en ramen overlappen elkaar niet. 
Breedte verblijfsruimten ~ 2400 mm. (uitzondering ~ 2100 mm voor verblijfsruimte met 
kookfunctie). 
Aantal wandcontactdozen per verblijfsruimte volgens comfortklasse A 
Eisen i.v.m. uitzicht: 
• indien niet-doorzichtige borstwering dan deze borstwering,.;:; 700 mm hoog, m.u.v. keukens. 
• indien balkon voor woonkamer is gesitueerd dan doorzichtige balkonafscheiding. 
Eisen i.v.m. doorvalbeveiling: 
• bij opengaande ramen doorvalbeveiliging op 1200 mm hoog (m.u.v. ramen op de begane 
grond en die uitkomen op balkons). 
• opengaande ramen met een onderdorpel tussen de 700 mm en 1200 mm boven de vloer 
voorzien van veilige sluitingen (sluitingen, die moeilijk door kinderen te openen zijn) 
• opengaande ramen onder de 1200 mm boven de vloer beperken tot 90 m kierstandopening. 
(in noodgevallen moet deze beperking kunnen worden opgeheven). Uitzondering voor ramen 
die uitkomen op balkons, galerij of terras. 
Bedieningsweerstand schuivende ramen en deuren,.;:; 12 N. 
Bij de woningentree dient op het niveau van de entree een bezoekbare ruimte aanwezig te zijn 
(in de vorm van een woonkamer, woonkeuken, slaap- of vergelijkbare ruimte) alsmede een 
bezoekbaar toilet. 

C9: verblijven, woonfunctie 
Eis: Voldoende ruimte voor de woonfunctie en uitzicht op openbaar gebied. 

De oppervlakte van de woonfunctie bedraagt tenminste 20m2. 
De gebruiksruimte voor de zitfunctie is ~ 3400 x 3000 mm, waarbij de maat 3400 mm 
evenwijdig aan de uitzichtzijde van de gevel ligt. 
De onderkant van de glaslijn t.p.v. zithoek ligt,.;:; 700 mm boven vloemiveau. Een deel van deze 
gevelopening (maximaal I/3) mag hoger wanneer dit i.v.m. het draaiende deel vereis is. 
De gebruiksruimte voor eetfunctie is~ 2500 mm x 2500 mm (inclusief verkeersruimte van 
900mm). 
Minimaal r privé buitenruimte (terras of balkon) bereikbaar vanuit de verblijfsruimte met 
woonfunctie. 
Minimaal 1500 mm x 2500 mmmeteen minimale zitplek voor rolstoeler van 1500 mm x rsoo 
mm (zonder vrije gebruiksruimte deur min. 900 x 900 mm). 

Cio: verblijven, slaapfunctie 
Eis: Voldoende ruimte voor de slaapfunctie 

C.ro.I De hoofdslaapfunctie dient voldoende ruimte te bieden voor: 
• plaatsings-en gebruiksruimte tweepersoonsbed van 36oo mm x 3000 mm. 
• plaatsings- en gebruiksruimte linnenkast: 1200 mm x r6oo mm . 
• draaicirkel rolstoel diameter !500 mm. 
• de optelling van de vrije verkeersruimte nabij een hoek van een bed bedraagt 1900 mm. 
• radiatorstrook 200 mm, plaatsingsruimte onder raamkozijn (bij andere soorten 
hoofdverwarming dan middels radiatoren kan de radiatorstrook vervallen) 

C.ro.2 De overige slaapfuncties dienen voldoende ruimte te bieden voor: 
• plaatsings- en gebruiksruimte eenpersoonsbed van 2100 mm x r8oo mm. 
• plaatsings- en gebruiksruimte linnenkast: 8oo mm x 1200 mm. 
• plaatsings- en gebruiksruimte tafelfbureau met stoel: 1200 mm x 1200 mm . 
• draaicirkel rolstoel diameter I500 mm. 
• radiatorstrook 200 mm, plaatsingsruimte onder raamkozijn (bij andere soorten 
hoofdverwarming dan middels radiatoren kan de radiatorstrook vervallen) 

C.ro.3 Voor alle slaapruimten geldt: 
• plaatsingsruimte bed niet onder een raam. 
• plaatsingsruimte bed niet tegen een radiatorvlak 
• ruimte tussen bed en toegangsdeur~ rooo mm. 
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Pluspakket Gebruikskwaliteit woongebouw 

G.I: verplaatsen 
Eis: Gemeenschappelijke verkeersruimten zijn sociaal veilig en aantrekkelijk om je door te verplaatsen. 

G.1.1 Daglicht in gemeenschappelijke verkeersruimten. 
G.1.2 Een ruimte voor een huismeester per 100 appartementen: 

• oppervlakte~ 12m2. 
• daglichttoetreding en ventilatie conform eisen Bouwbesluit voor verblijfsruimten. 
• met kitchenette en toilet. 
• gelegen op de begane grond met zicht op de entree. 

G.2: entreehal 
Eis: Het woongebouw dient voor iedere bewoner en bezoeker goed toegankelijk te zijn, ongeacht leeftijd, 
handicap enzovoorts. 

G.2.1 Elektrische schuifdeur 

G.J: lift 
Eis: Bij storingen en dergelijke moeten mensen in de lift alarm kunnen slaan. 

G.3.1 Alarm met doormelding naar bemande post. 

G.4: galerijen 
Eis: Alle woningen liggen op een goed beloopbare afstand van de lift, waardoor de galerijen tegelijkertijd een 
overzichtelijke lengte hebben. 

G.4.1 Afstand tussen woningvoordeur en lifts 40 m. 

G.5: collectiefbergingencomplex 
Eis: Het collectieve bergingencomplex is goed toegankelijk en bruikbaar voor het stallen van fietsen en 
scootmobielen. 

G.5.1 Bergingsgang minimaal 2000 mm breed. 
G.5.2 Indien gezamenlijke fietsenberging met ligging half onder maaiveld: berging bereikbaar met 

voor fiets bruikbare lift (liftkooi noo mm x 2100 mm). 
G.5.3 Indien gezamenlijke fietsenberging wordt toegepast, toevoegen aan basiseisen: 

• fietsklemmen met goede aanbindmogelijkheden. 
• minimaal 3 fietsklemmen per woning. 
• fietsklemmen op één niveau plaatsen met hart op hart-afstand van ~ 700 mm. 
• ruimte van ~ 12 m2 voor kleine reparaties, kraan en afvoerputje. 

G.5.4 Bij entree: stallingsruimte voor fietsen van bezoekers: aantal fietsklemmen tenminste 25% 
van het aantal woningen met een minimum van 5 fietsklemmen per entree. 

G.5.5 Een plaats reserveren voor het parkeren van scootrnobielen en het aanbrengen van een 
voorziening voor het laden van de accu van scootrnobielen: 
• plaatsingsruimte tenminste 2000 mm x 2000 mm. 
• aantal: 1 per 50 appartementen. 

G.6: geluidsoverlast 
Eis: De gemeenschappelijke verkeersruimten moeten zo zijn ingericht dat ze geen aanleiding vormen voor 
geluidsoverlast. 

G.6.1 Geluidsoverlast in gemeenschappelijke verkeersruimten beperken: leuningen, hekwerken, 
balustraden met rubber ringen vastzetten aan wanden enf of vloeren. 

Pluspakket Gebruikskwaliteit woning 

W.1: geluidsisolatie 
Eis: De woning is geïsoleerd tegen burenlawaai; (verblijfs)ruimten in de woning zijn goed geïsoleerd. 

W.1.1 Geluidsisolatie tussen woningen: 
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o NEN 1070 kwaliteitscijfer 2. 
o plattegrond afstemmen op geluidsbelasting: spiegelen van plattegrond; toilet en badkamer 
niet laten grenzen aan slaapvertrekken van huurwoning. 

W.2: binnenmilieu 
Eis: Woningenjverblijfsruimten raken niet oververhit. 

W.2.1 Voorziening voor buitenzonwering bij grote glasoppervlakken op het zuiden: 
o boven enjof naast ramen een strook van tenminste 250 mm voor bevestige buitenzonwering 
o geen belemmeringen in gebruik zonwering, zoals openslaande deuren en ramen, 
hemelwaterafvoeren, suskasten en dergelijke. 

Pluspakket Toekomstwaarde 

S.1: verkaveling, bestemmingsplan 
Eis: Stedebouwkundige plannen hebben een voldoende overmaat en bieden mogelijkheid voor latere invulling 
enjof uitbreiding, al naar gelang de behoefte. Hiermee alvast rekening te houden door overmaat juist te 
dimensioneren en te positioneren. 

S.1.1 In uitwerkingsplannen art. n WRO bij het bepalen van de rooilijnen vaststellen in welke 
richting horizontale uitbreidbaarheid mogelijk kan worden gemaakt. 

S.1.2 Bij het vaststellen van de toekomstige bouwhoogte (nok- goothoogte) vastleggen dat 
vertikale uitbreidbaarheid mogelijk is (zolders, opbouwen op platte daken etc.). 

S.1.3 Bij (maximale) hoogtebepaling rekening houden met behoefte aan grotere verdiepingshoogte; 
met verdiepingshoogte ;;., 3 m. 

S.1.4 Bij woonbestemmingen rekening houden met toekomstige functiewijzigingen, zoals werken 
aan huis, etc. 

S.2: verkaveling, beukmaat 
Eis: Woningen hebben een voldoende brede beukmaat zodat verschillende woningplattegronden mogelijk zijn die 
goed bruikbaar zijn, ook in de toekomst. 

S.2.1 De beukbreedte van woningen is;;., 6,oo m. 

S.3: parkeren 
Eis: Woningen hebben een voldoende parkeervoorziening op eigen terrein of in eigen beheer. 

S.J. I 50% van de parkeerplaatsen wordt gerealiseerd op eigen terrein of in een gebouwde 
parkeervoorziening. 

G.1: overmaat 
Eis: Het woongebouw dient een aantal niet bestemde ruimten te bevatten ten behoeve van het vervullen van 
toekomstige Juncties. 

G.1.1 Ten behoeve van de vereniging van eigenaren staan enkele wind- en waterdicht beschermde 
ruimten ter beschikking, waarvan de functie nader tijdens de gebruiksperiade wordt bepaald. 
Aantal: tenminste twee ruimten van elk;;., 12 m2 per wo appartementen. 
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sijtage3 Waardedisciplines 
Werkwijze: bij een set van drie stellingen dient de stelling die het best past bij een zorginstelling te 
worden aangevinkt Indien per set van drie stellingen overwegend het eerste vakje is aangevinkt, voert 
een zorginstelling waarschijnlijk de waardediscipline operational excellence. Indien overwegend het 
twee vakje is aangevinkt voert een zorginsteling waarschijnlijk de waardediscipline product leadership. 
Indien overwegend het derde vakje is aangevinkt voert een zorginsteling waarschijnlijk de 
waardediscipline customer intimacy. Indien de eindscore wordt vastgesteld wegen alle sets van 
stellingen even zwaar mee. Echter, de eerste drie hoofdvragen (waardebod) wegen 5 maal zo zwaar mee 
in de eindscore dan de subvragen (Mandour, Bekkers & Waalewijn, 2005; Managementsite, 2007). 

Waardebod 

€ Wij bieden onze klanten een ongekende combinatie van prijs, assortiment en gemak om van ons 
aanbod gebruik te maken; m.a.w. de totale kosten (combinatie van geld, tijd, moeite) voor onze klant 
om bij ons te kopen zijn minimaal ten opzichte van de geleverde prestatie (product + dienst 
eromheen) 

€ Wij bieden onze klanten een ongekende prestatie van onze producten; telkenmale verrassen wij de 
markt en onze klanten door opnieuw de grenzen van onze product-prestaties te verleggen en deze 
beloften weten we ook waar te maken (zowel in research, als ons productie-apparaat is 'top-of-the
bill') 

€ Wij bieden onze klanten een ongekend- goed gevoel met de totaaloplossing van onze producten en 
diensten, die wij hen bieden; onze service is persoonlijk, altijd vriendelijk en deskundig en 
afhankelijk van de individuele wensen van onze klant wordt het aanbod aangepast en onze 
dienstverlening uitgebreid. 

Proces 
€ De doorlooptijden in het totale proces zijn tot een absoluut minimum gereduceerd. 
€ Research & Development is het belangrijkste onderdeel van ons proces. 
€ Wij focussen continu op het ontwikkelen van een totaal-oplossing voor een individuele klant. 

€ Ons totale proces wordt sterk centraal gestuurd. 
€ Marktonderzoek speelt een belangrijke rol in onze ontwikkelingen 
€ Onze processen worden continu aangepast aan de wensen van onze klanten. 

€ Kostenreductie in ons proces behoort niet meer tot de mogelijkheden. 
€ Snelle ontwikkelcycli zijn ingebouwd in ons standaard werk. 
€ Klanttevredenheid is de belangrijkste maatstaf voor onze proces-inrichting. 

€ Uitvaljhet foutenpercentage in het proces heeft het theoretisch minimum bereikt 
€ Parallelle ontwikkeling van nieuwe concepten is ons procesmodel 
€ Onze klant heeft altijd een duidelijk beeld waar wij mee bezig zijn 

€ Procesoptimalisatie is ons vak 
€ Ons marketingproces richt zich op het continu uit-exploiteren van onze producten 
€ Relatiemanagement is ons primaire proces 

Structuur 

€ Onze activiteiten zijn sterk gestandaardiseerd 
€ R&D is een separate afdeling met ruime budgetten 
€ Onze activiteiten zijn sterk variërend, afhankelijk van onze klanten 

€ Onze planning is sterk centralistisch en 'top-down' 
€ Productontwikkeling is in de top van onze organisatie verankerd 
€ Onze planning is 'bottum-up' opgebouwd per klant 
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€ Bevoedheden zijn zeer helder vastgelegd; wij werken altijd met handboeken. 
€ Er is een grote mate van vrijheid binnen ruime kaders 
€ Medewerkers die het operationele contact met de klant hebben zijn in grote mate beslissingsbevoegd 

€ In onze organisatie zijn veel controlepunten ingebouwd 
€ Wij passen onze organisatie continu aan, aan nieuwe productenjprojectenjconcepten 
€ Klantrelatie management is verankerd in de top van onze organisatie 

€ De organisatiestructuur is zeer eenvoudig te "tekenen" ('een harkje') 
€ Ons organigram lijkt meer op een 'heelal' dan een 'harkje'; wij werken met losse teams rond 

projecten. 
€ Ons organigram is een omgekeerde piramide met de klant aan de bovenkant 

Systeem 
€ Ons totale proces is irt hoge mate genormeerd en vastgelegd in systemen 
€ De systemen volgen onze producten van dag tot dag 
€ Onze systemen richten zich met name op het kunnen selecteren van klanten 

€ Al onze transacties worden geautomatiseerd verwerkt 
€ De meeste aandacht bij onze systeemontwikkeling zit in 'ontwikkelingstools' 
€ Al onze klanten kunnen snel en eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt 

€ De facturering verloopt volledig elektronisch 
€ De systemen zijn dusdanig flexibel dat ze continu kunnen meeveranderen met nieuwe projecten 
€ Onze eind-klanten kunnen zelf direct in het systeem inloggen 

€ Onze leveranciers zijn direct gekoppeld aan het systeem 
€ Ons systeem 'dwingt' ons om met een hoge frequentie nieuwe productenjconcepten te introduceren 
€ Onze systemen draaien met name rond klantbehoud en herhalingsaankopen 

€ Onze klantenservice wordt ondersteund met de laatste stand der techniek om vragen snel en 
efficiënt af te werken 

€ Klantenservice wordt continu getraind ·over onze laatste nieuwe producten, omdat deze zo vaak 
veranderen 

€ Ook de klanten die ons verlaten hebben volgen wij in ons systeem 

Cultuur 
€ Onze mensen zijn sterk gemotiveerd om fouten te voorkomen 
€ Onze mensen zijn sterk gemotiveerd om continu nieuwe ideeën te ontwikkelen 
€ Onze mensen zijn sterk gemotiveerd om tevreden klanten te creëren 

€ Ons beloningssysteem beloont efficiency 
€ Ons beloningssysteem beloont creativiteit 
€ Ons beloningssysteem beloont klanttevredenheid 

€ Onze Werving & Selectie is gericht op het selecteren van efficient werkende mensen 
€ Onze Werving & Selectie is gericht op het selecteren van innovatievejcreatieve mensen 
€ Onze Werving & Selectie is gericht op het selecteren van klantgedreven mensen 

€ Iedereen is doordrongen van de noodzaak tot kostenbesparing 
€ Iedereen is doordrongen van de noodzaak tot continue productverbetering 
€ Iedereen is doordrongen van de noodzaak tot klant-tevredenheid 

€ Ons management is een toonbeeld van efficiency 
€ Ons management is een toonbeeld van creativiteit 
€ Ons management is een toonbeeld van klantgedrevenheid 
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sijtage4 Vijf-krachtenmodel 
(Mandour, Bekkers & Waalewijn, 2005; Managementsite, 2007) 

Toetreders 
Is er sprake van schaalvoordelen binnen uw markt? 
Is er een omvangrijk vereist kapitaal benodigd om toe te treden tot uw markt? 
Is er een gerede kans op tegenacties van bestaande bedrijven bij toetreders op uw markt? 
Kunnen toetreders gebruik maken van bestaande distributiekanalen? 
Hebben toetreders toegang tot bestaande of nieuwe technologieën? 
Zijn klanten loyaal aan een merk? 
Kunnen toetreders over (overheids)subsidies beschikken? 
Bestaan er hoge drempels om van leverancier te wisselen? 

Afnemers 
Is er sprake van één of enkele grote afnemers(groepen)? 
Zijn de producten of diensten homogeen van aard (weinig gedifferentieerd)? 
Worden de afnemers van uw markt geconfronteerd met lage marges? 
Speelt kwaliteit een geringe rol in de koopbeslissingen van afnemers van uw markt? 
Hebben de afnemers van uw markt toegang tot informatie over hun leveranders en hun aanbod? 
Bestaan er hoge drempels om van leverander te wisselen? 

Leveranciers 
Wordt de bedrijfstak gedomineerd door een enkele leverancier of door een geconcentreerde groep van 

· leveranciers? 
Is het merk van de leveranciers 'gewild' binnen uw markt? 
Bestaan er hoge drempels om van afnemer te wisselen? 
Leveren leveranciers een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit/bewerking van producten binnen uw 
markt? 
Worden de leveranciers van uw markt geconfronteerd met lage marges? 
Treedt de overheid op als leverancier? 

Substituten 
Is de functionaliteit van de substituten beterfuitgebreider dan de bestaande producten/diensten? 
Overtreft de prijs-prestatie verhouding van de substituten die van bestaande producten? 
Is het voor de afnemers gemakkelijk om over te stappen op substituten? 
Zijn substituten winstgevend en stellen leveranciers zich agressief op? 

Concurrentie intensiteit 
Is er sprake van een niet of nauwelijks groeiende marktsituatie? 
Zijn de producten/diensten op uw markt homogeen van aard (ongedifferentieerd)? 
Zijn er veel bedrijven met dezelfde grootte en gelijke concurrentiepositie? 
Zijn uittredingsbarrières hoog? (moeilijk om activiteiten te staken)? 
Ontbreken er strategische relaties (samenwerkingsverbanden) tussen concurrenten? 
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sijtages Herbestemming 
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sijtage6 Stamienmaten 

12,60m 13,50 m 14,40m 15,30m 16,20m 

Figuur 4: stramienmaten functies (Van Maurik Vermeuten architecten, 2006) 
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Bijlage 1 Topiclist 

Organisatie 
Doelgroep(en) 
Productmarktcombinatie(s) 
Treacy & Wiersema: customer intimacy, operational excellence en product leadership 

Huidige generieke strategie c.q. waardediscipline 
Waardedisciplinemodel bruikbaar? 
Ansoff: marktpenetratie, productontwikkeling, marktontwikkeling en diversificatie 

Huidige groeistrategie 
Groeistrategie-model bruikbaar? 

Beleidsvisie wonen en zorg 
Kwalitatieve en kwantitatieve vraagverschuiving ten aanzien van wonen en zorg 
Invloed WTZi 

Machtsverschuiving overheid versus verzekeraars 
Scheiden wonen en zorg 
Huisvesting uit AWBZ 

Verandering waardediscipline 
Andere groeistrategie 
Functieveranderingen 

Vastgoed 
Fysieke knelpunten 

Nulmeting 
Risico-analyse I SWOT 
Aankomende functionele veroudering 

Motivatie nieuwbouw 
Verhuurmogelijkheden 
Dispositiemogelijkheden 
Invloed locatiekarakeristiek 

Aanpasbaarbeid 
Gebouwprestaties 
Extra initiële investering terugverdienbaar 
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sijtages Herbestemmingsfuncties 
Bron: NLjSfi-codering 

31 Kantoor en handelsgebouwen 
310 Overheids- en gerechtsgebouwen 
3n Internationale wetgevende en administratieve voorzieningen 
312 Nationale en internationale gebouwen voor de wetgevende 
macht 
313 Administratieve nationale gebouwen, ministeries, 
departementen 
314 Regionale wetgevende en administratieve voorzieningen 
315 Plaatselijke kantoren van ministeries 
316 Offiàële representatieve voorzieningen 

32 Kantoorgebouwen 
321 Multifunctionele kantoorgebouwen 
322 Multifunctionele handelsgebouwen 
p8 Banken, kluizen 

34 Wmkel 
343 Winkels in het algemeen 
344 Levensmiddelenwinkels 
345 Snoepwinkels, tabakswinkels, boekwinkels, kiosken 
346 Kleding, schoeisel 
347 Andere huishoudelijke artikelen, etc. 

41 Gebouwen voor gezondheidszorg en sociale verzorging 
4n Opleidingscentra, inclusief post-doctoraal onderwijs 
413 Psychiatrische instellingen 
414 Kraaminrichtingen 
415 Isoleerinrichtingen 
417 Klinische onderzoekcentra 

42 Andere gezondheidsdiensten 
421 Gezondheidscentra, groepspraktijken 
422 Klinieken inclusiefGG en GD en kleuterzorg 
423 Chirurgie inclusief groepspraktijken, doktersspreekkamers 
424 Tandheelkunde 
425 Dagverblijven 
426 Eerste hulpposten, nood- en veldposten, rampendiensten 
427 Crèches, kinderdagverblijven 

44 Tehuizen 
442 Verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, sanatoria 
443 Tehuizen of centra voor chronisch invaliden, verslaafden 
444 Tehuizen voor zwakzinnigen, geestelijk gehandicapten 
445 Tehuizen voor lichamelijk gehandicapten, blinden en doven 
446 Weeshuizen, kindertehuizen 
447 Bejaardentehuizen 

45 Voorzieningen sociale verzorging 
451 Soàale werkplaatsen 
452 Gezinsvervangende tehuizen 

46 Dierenverzorgingsgebouwen in het algemeen 
462 Klinieken, apotheken voor dierengeneeskunde 
463 Dierentehuizen in het algemeen 

51 Restaurants, cafés, bars 
su Kantines, eetzalen 

53 Ontmoetingscentra, wijkgebouwen, gemeenschapscentra 
531 Congres- en conferentiegebouwen 
532 Gemeenschapszalen en -centra, soàale en culturele 
centra 
533 Gecombineerde tentoonstellings- en sportcentra 
534 Jeugdcentra, studentenverenigingsgebouwen. 

81 Huisvesting, woningen in het algemeen 
8u Een bouwlaag, bungalows 
812 Tot en met drie bouwlagen 
814 Tot en met vier bouwlagen 
815 Vijfbouwlagen of meer 
816 Flats en appartement 
817 Maissonets 
818 Gemengde bebouwing 

84 Bijzondere woongebouwen in het algemeen 
843 Verzorgingstehuizen voorou de mensen 
845 Vakantiehuizen, chalets 
846 Jeugdherbergen, jeugdhotels 
847 Zusterhuizen, studentenhuizen 

85 Hotels etc. 
852 Hotels 
853 Motels 
854 Pensions 
855 Restaurants met logeeracccommodatie 
856 Oubs met logeeraccommodatie 

76 Bibliotheken 
762 Openbare bibliotheken 
763 Onderzoeksinstituten 
766 Speàale bib! iotheken 
767 Archieven 

77 Informatie- en expositiegebouwen in het algemeen 
771 Informatiecentra algemeen 
773 Ontwerpinstituten, bouwcentra 
775 Tentoonstellingsgebouwen 

78 Studio's 
781 Kunstateliers, ontwerpateliers 
784 Radio- en TV-studio's 
787 Fotostudio's 
788 Gebouwen met muziekrepetitielokalen 

71 Scholen 
7n Kleuterscholen 
712 Lagere scholen 
713 Middelbare scholen 
717 Speàale scholen 
721 Universiteitsgebouwen 
724 Academies, conservatoria 

73 Gebouwen voor wetenschappelijk onderzoek 
731 Onderzoeksstations en -centra 
732 Laboratoria 

512 Restaurants, commeràële restauratiegebouwen in 
algemeen 

het 736 Computercentra 
737 Observatoria 

515 Cafés, snackbars, koffiebars, melksalons 
517 Kroegen, bars, herbergen 

52 Amusementsgebouwen 
521 Zalen met algemene meervoudige bestemming, danszalen 
522 Concertgebouwen, spreekzalen 
525 Bioscopen, film en televisie 
526 Amusementsgalerijen, piergebouwen, casino's 
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75 Musea en kunstgalerijen 
756 Musea 
757 Kunstgalerij 
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Bijlage 9 Qi n d 

I. Gebruik 

I. I Aansluiting van het ontwerpjgebouw op de zorgvisie en het gekozen zorgmodel van de instelling. 
In hoeverre: 

• is aangesloten op de zorgvisie van de instelling? 

• is rekening gehouden met het zorgmodel van de organisatie ? 
• is rekening gehouden met het beleid van de overheid (VWS, regio, gemeente)? 

1.2 Afstemming ontwerpjgebouw op de vastgestelde capaciteit en de benodigde functies. 
In hoeverre: 

D draagt het gebouw bij aan de effectiviteit en efficiency van de organisatie? 

D is in ruimten voor alle benodigde functies voorzien en zijn deze ruimten voldoende groot? 
D is aan de benodigde capaciteit voldaan (bedden, plaatsen, activiteiten- en behandelruimten, 
spreekuureenheden, OK-capaciteit, etc.)? 

1.3 Onderlinge relaties tussen interne en externe Juncties. 
In hoeverre: 

D zijn de functies goed op elkaar afgestemd (tussen afdelingen en verschillende ruimten)? 
Dis prioriteit gegeven aan de belangrijkste relaties? 
D zijn onderlinge afstanden zo kort mogelijk gehouden? 

1.4 Logistiek en procesgang (met name bij grotere instellingen). 
In hoeverre: 

D zijn stromen van mensen, goederen en afval goed georganiseerd? 
D zijn routes voor patiënten, personeel, bezoekers en goederen herkenbaar en gescheiden? 
D is inefficiënt of gevaarlijk kruisend verkeer voorkomen? 

D zijn de routes zo kort mogelijk en van voldoende capaciteit (afmeting)? 
D zijn er voldoende opslagruimten en zijn deze op de juiste plaats gesitueerd? 

1. 5 Aanpasbaarheid aan interne of externe veranderingen. 
In hoeverre: 

Dis de structuur van het ontwerpjgebouw flexibel en eenvoudig aan te passen (intern en extern) voor de 
huidige gebruiksfunctie of een andere gebruiksfunctie? 

D zijn afzonderlijke functies aanpasbaar (ligging, harde moeilijk verplaatsbare functies en zachte 
makkelijk verplaatsbare functies, overruimte)? 

D is de constructie eenvoudig uit te breiden c.q. te wijzigen? 
D zijn de installaties makkelijk aan te passen c.q. uit te breiden? 
D sluit het ontwerpjgebouw aan op een flexibiliteitsstrategie? 

1.6 Toezicht en controle in en om het gebouw. 
In hoeverre: 

Dis rekening gehouden met toezicht en controle (ingang, afdeling, parkeerterrein)? 

D is er overdag en 's nachts voldoende overzicht vanuit de receptie(s) en de teampostenj slaapwacht 
(monitoren overdag en 's nachts)? 

Dis, voorzover nodig, voldoende gebruik gemaakt van beveiligingsapparatuur (specifieke doelgroepen)? 
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z. Toegankelijkheid 

2.1 Bereikbaarheid met eigen- en openbaar vervoer, bestelwagens, ambulances en brandweer. 
In hoeverre: 

D zijn routes duidelijk aangegeven (stedenbouwkundige en ruimtelijke structuur, verkeersborden, e.d.)? 
D zijn toegangswegen, bochten en draaicirkels veilig en gemakkelijk te nemen? 
D is het terrein (straat) toegankelijk en veilig voor voetgangers en alle voertuigen? 

D is het terrein bereikbaar met of toegankelijk voor openbaar vervoer? 

2.2 Parkeergelegenheid. 
In hoeverre: 
D zijn er voldoende parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers? 
D zijn er parkeerplaatsen voor mindervaliden vlak bij de ingang? 

D zijn er voldoende laad- en lospunten bij de verschillende ingangen? 
D zijn de verkeersborden richting parkeerplaatsen duidelijk zichtbaar? 

2.3 Scheiding aan- en aftoerroutes voor goederentransport en voor bezoekers en personeel (met name bij grote 
instellingen). 
In hoeverre: 

D zijn gescheiden entrees gerealiseerd? 
D zijn dienstingangen duidelijk aangegeven? 
D zijn laadperrons, wegen, draaicirkels, etc. veilig en gemakkelijk te nemen? 

2.4 Externe herkenbaarheid en bewegwijzering naar het gebouw. 
In hoeverre: 

D draagt het uiterlijk van het gebouw en de lay-out van het terrein bij tot het vinden van de weg? 
D zijn herkenningstekens in het ontwerp geïntegreerd (b.v. hoofdingang, dienstingang voor de 
bevoorrading, personeelsingang etc.)? 
D is de bewegwijzering naar bijvoorbeeld de hoofdingang en het parkeerterrein duidelijk? 

2.5 Toegankelijkheid voor voetgangers. 
In hoeverre: 
D zijn routes voor voetgangers duidelijk en goed aangegeven en vrij van ander verkeer? 
D zijn routes vrij van obstakels en gevaarlijke kruisingen? 

D is bij bestrating rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mindervaliden? 
D zijn de routes landschappelijk goed "aangekleed" en verlicht? 

2.6 Bereikbaarheid en toegankelijkheid voor mindervalide personen en mensen met zintuiglijke beperkingen. 
In hoeverre: 
D wordt voldaan aan de eisen uit "Het Handboek voor de Toegankelijkheid"? 
D zijn dichtbij de entree parkeerplaatsen voor mindervaliden aanwezig? 
D is het gebouw eenvoudig toegankelijk - ook voor mensen met een (zintuiglijke) beperking? 

2. 7 Brandveiligheid en ontruiming. 
In hoeverre: 
Dis het ontwerp/gebouw voorzien van horizontale en verticale vluchtroutes? 
D is gedacht aan compartimentering, branddetectie en andere brandveiligheidsvoorzieningen? 

D heeft de brandweer goede toegang tot het gebouw? 

3.Ruimte(lijkheid) 

3.1 Aansluiting van het ontwerp op de ruimtebehoefte conform het programma van eisen. 
In hoeverre: 
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D komt het ontwerpjgebouw overeen met het ruimtelijk programma van eisen? 
D zijn de afmetingen van het ontwerp/gebouw voldoende voor een efficiënt gebruik? 
D hebben wachtruimten en openbare ruimten juiste afmetingen? 
D zijn er voldoende bergingen en zijn zij voldoende groot? 

3.2 Overeenkomst met bouwkundigfunctionele maatstaven. 

In hoeverre: 
D voldoet het ontwerp qua functionaliteit en oppervlakte aan de basiskwaliteitseisen? 
D zijn er voldoende publieke ruimten? 
Dis er voldoende circulatie-jverkeersruimte? 
D kan het ontwerp als voorbeeld dienen voor andere instellingen in (en buiten) de sector? 

3·3 Benutting van beschikbare bruto vloeroppervlakte (totale oppervlakte gebouw inclusief oppervlakte van de 

constructie). 

In hoeverre: 
D zijn er duidelijke onder- en overmaatse vloeroppervlakten? 
D is de vloeroppervlakte multifunctioneel gebruikt? 
Dis de brutojnuttig verhouding efficiënt? 
D wordt de vloeroppervlakte optimaal benut? 
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sijtage 10 Prestatiemeetsysteem 
Functionele en bouwkundige kwaliteit gebouwsegment A 

Gebouwprestaties Meetmethode Meting 
Waardediscipline 

0 er•tlon~l exullence Customer lnlimacy Ploduet leadership 
w • • w • • w • • 

Generallteil ' M "' w s E M M w s E M M w s E M M w s E M M w s E M M w s E M M w s E M M w s E M M w s 
1.1 voldoende plafondhoogte (Arge. 2005) bouwtekenineen 1} 2,7 metet 2 1 1 O,Dl 0,02 2 1 I 0,02 0,01 2 1 1 0,02 0,02 2 1 1 O,Dl 0,02 2 I 1 0,02 0,02 2 I 1 0,02 0,02 2 1 1 0,02 0,01 2 I I 0,02 O,Dl 2 I I 0,02 0,02 
1.2 voldoende diepte V•n der Voordt. 2007 bouwtekenineen 2}12 meter 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 t 0,01 0,01 1 2 1 O,Qj 0.01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0.01 
1.3 voldoe !\de breedte (Arge, 2005) bouwtekeninren J)UmeteJ 3 3 1 0,01 0,01 } 3 1 0,01 0,01 3 J 1 0,01 0,01 3 3 1 0,01 0,01 } 3 1 0,01 0,01 3 3 1 0,01 0.01 3 3 1 0,01 O,Ot J 3 1 0,01 0,01 ) 3 1 0,01 0,01 
1.4 kolonmije ruimten bouwtekeninJen 2)nee I 2 ·1 0.01 ·0,01 I 2 ·1 0,01 -0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 -0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·O,Ol 1 2 ·1 0,01 -0,01 1 2 ·1 0,01 .(),01 
1.5 Obstilkets bouwtekenlnsen 2) ... 1 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 1 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0.01 2 2 1 0,01 0.01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 1 2 I 0.01 0.01 
1.6 grot~ OYers.pannlnpn (Bjornbtrg & ursstn, 2005) boowt~kenln(en 1)18meter 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,0.2 1 I 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,01 0,02 1 1 1 0,02 0,02 I I I 0,02 0,02 1 I 1 0,02 0.02 
1.7 grote beukmaren bouwtekeningen end 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 I 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0.01 2 1 1 0,01 0,01 
1.8 arote beukoppervlakten bouwtekeningen 2 2 1 0,01 O,Gl 2 2 1 0.01 0,01 1 2 1 0,01 0,01 1 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 1 2 1 0,01 0,01 1 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0.01 
1.9 crote vtoerbelastlnr c.q. constructleve sterkte (BJornberc & Larssen. lOOS) constoetleve lekenlngen 3) 1.5·2 kN/m2 3 3 1 0,01 0,01 3 3 1 0,01 0,01 3 3 I 0.01 0,01 3 3 t 0,01 0,01 3 J 1 0,01 0,01 3 3 1 0,01 0,01 l l 1 0,01 O,Ot 3 3 1 0,01 0,01 3 3 1 0,01 0,01 
1.10 Ovtrdlmensionerina c.q. Overmaat (CBZ, 200Sa) bouwtekeningen 1)10·15% 2 1 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0.01 2 I l 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 
1.1 t meerdere ontsluiUngsmogelljkheden bouwtekeningen 2)nee 2 2 1 0,02 O,Gl 2 2 1 0,02 0,02 1 2 1 0,02 0,02 1 2 1 0,02 0,02 2 2 1 0,02 0,02 2 2 1 0,02 0,02 2 2 1 0,02 0,02 2 2 1 0,02 0,02 1 2 1 0,02 0,02 
1.12 meerdere tolletsrotl!pen bouwtekeningen 2}nee 2 2 1 0.01 0.01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 1 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 1 2 1 0,01 0,01 1 2 1 0.01 0,01 1 2 1 0,01 0,01 1 2 1 0,01 0.01 
1.13 meerdere stijgpunten bouwtekeningen 1)1a I 1 1 O.ot 0.01 I I 1 0,01 O,Gl 1 I 1 0,01 0,01 I I 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0.01 1 1 1 0.01 0.01 I 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 O,QI I I 1 0,01 0,01 
1.14 onafhankelijke instillaties bouwtekeningen 2)nte 2 2 1 0.01 0.01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 1 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 1 2 I 0.01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 
1.15 lokaal en centraat meten en reaeten van faciliteiten bouwttl!'kening:en zin•e 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 1 ·1 0 01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0 01 ·0,01 1 1 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 001 ·0 01 

Fte.dbllltelt 
2.1 Modut.lritelt t .q. standaardlsatl~ bouwtekeninren I )ia 2 I 1 0,02 0,02 2 I 1 0,02 0,02 2 1 1 0,02 0,02 2 1 1 0,02 0,02 2 I 1 0,02 0,02 2 1 1 0,02 0,02 2 I 1 0,02 0,02 2 I 1 0,02 0,02 2 I 1 0,02 0,01 
2.2 Strateglscht siluering'hardt' en 'zacht~· functies plattegrondtekeningen(mi!ltrixdi&Jr&m 2) nte 2 2 1 0,01 0,01 2 2 I 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 1 2 1 0,01 0.01 2 2 1 0,01 0.01 2 2 I 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0.01 2 2 1 0.01 O,GI 
2.3 Strategtsthe situering bulten primaire functiegebied toilettrotpen plattegrondtekeningen !)ja 1 1 1 0,02 0.02 1 I 1 0,02 0,02 1 I 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 l 0,02 0.02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 
2.4 Strattalsthe sltuerlnx bulten primaire funcliesebl~ liftu platlegrondtekenlna:en I) ja 2 I 1 0,01 0.01 1 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 2 1 1 o.o1 0,01 2 I 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 
2.5 Slrategische sltuerlns buiten primaire functiegebied tr~pen plattegrondtekeningen !)ja 2 1 t 0,01 0.01 2 1 1 o.ot 0,01 2 I I 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0.01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 
2.6 Stratesisthe situering builen primaire fundieRebied sth.tchten plaltegrondtekenlngen !)ja I I 1 0,02 0,02 1 I 1 0,02 O,Gl I I I 0.02 0,02 1 I 1 0,02 0,02 1 I 1 0,02 O,G2 I I 1 0,02 O,G2 1 I 1 0,02 0,02 1 I 1 0,02 O,G2 I 1 1 0,02 0.02 
2.7 Toea;•nkelljkheid Installatiesystemen en (hoold)ccnstruc:tle detail· en construdletekenlnJen !)ja I I 1 0,02 0,02 l I 1 0,02 0,01 1 1 1 0,02 0,01 1 I t 0,02 0,02 1 I 1 0,02 0,02 1 1 I 0,02 0,02 1 I 1 0 ,02 O,Ol 1 I 1 0,02 0,02 1 1 l 0,02 0,02 
2.8 Scheldlna dra1er en Inbouw detail· en construclletekenlnsm I) ja 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0.01 0,01 2 1 I 0,01 0,01 2 1 1 0.01 0,01 2 1 I 0,01 0.01 2 1 I 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0.01 2 1 1 O,ot 0.01 2 I I 0,01 0,01 
2.9 f"lljke hooste plafonds en vloeren doorsnedetekeninsen !)ja 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 I I 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 
2.10 constructleverbindingen bereikbaar en demontabel (Geraedts. 2001b) ccnstructleve trken lngen I) ia 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 I 1 0,02 0.02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 I 1 0.02 0,02 
2.11 verwilderbare en verplaatsbare wanden detail1ekenln en 2}nee 1 2 ·1 001 ·001 1 2 ·1 0,01 ·0 01 1 2 ·1 001 ·001 1 2 ·1 0 01 ·0 01 1 2 ·1 001 ·0,01 1 2 ·1 0 01 ·0,01 1 2 ·1 001 ·001 1 2 ·1 001 ·001 1 2 ·1 001 ·0 01 

Elasticiteit 
3.1 Voldoende grondoppervlak (CBZ, 2002<) kaveltekeningen 3)11% 2 3 ·1 0,02 ·0,02 2 3 · I 0,02 ·0,02 2 3 ·I 0,02 ·0,02 2 3 ·1 0,02 ·O.Dl 2 3 ·1 O,Ql ·0,02 2 3 ·1 0,02 ·0.02 2 3 ·1 0,02 ·0,02 2 3 ·1 0,02 ·O.Dl 2 3 ·1 0,02 ·0,02 
3.2 beschikbaarheid grond veldwerk/kadaster !)ja 1 I 1 0,01 0,01 1 1 I 0,01 0.01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0.01 0,01 1 1 1 o.o1 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 I 0,01 0,01 
3.3 b'bouwing5intensl>titeit dir(!dE' omgf>ving Vf'ldwerk/kadaster l)dktlt 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 
3.4 bestemminssplanmogetijkheden gemeente 1)ja 2 1 1 0,01 0,01 2 I 1 0.01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0.01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 2 1 I 0.01 0.01 2 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0.01 
3.S lJipart(P) bouwblok(ken) voor functie plattegrondtekeningen 1)ja 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0.01 1 1 1 0,01 0,01 t I 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 
3.6 Gesprelde laa1bouw, gé~n institutionele hoogbouw (Nicola1. 1991) aanzichten/bouwtekeninsen 1) 1·2 bouwlagen I 1 I 0,02 0,02 I I 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 I 1 0.02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 I I 0,02 0.02 1 I 1 0,02 0.02 1 1 1 0,02 0.02 
3.7 Voldoendtafstand tus5en vleugels voor lt.IJnbouw platttgrondtekeningen 1) 1·2 bouwlagen 1 1 1 0~01 0.01 I 1 I 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 I I 1 O.ot 0,01 I 1 1 0,01 0.01 1 1 I O,ot 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0~01 O,ot 
3.8 functies niet horizontaal of verticaal ingeklemd tussen andere afdelingen bouwtekeninren 2)nee 2 2 I 0,01 0.01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0.01 0,01 1 2 1 0,01 0,01 1 2 1 0,01 0.01 2 2 I 0,01 O.ot 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 
3.9 Geen t~pas.slnx dubbtlcorrldor·layoot platte~trondtekeninRen 1)ia 2 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 2 1 1 0,02 0,02 1 I 1 0,02 0,02 2 I 1 0,02 0,02 2 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 
3.10 Compartimentering platlegrondtekeningen 2) nre I 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·I 0.01 ·0.01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·I 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·I 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 I 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0.01 
).11 Otmonteerbare en herbruikbare g~Nel! detailtekeningen 2) nee 1 2 ·I 0,01 ·0.01 I 2 -1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0.01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 · I 0,01 ·0,01 1 1 -1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 .(),01 
3.12 Zwaardere dimensionerlng drngcontotructle bij terrasbouw (Bjombera & L.arssen, 2005) constructleve tekeningen I) ~-IOkN/m2 2 I 1 0.01 0,01 2 I I 0.01 0.01 2 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0.01 0.01 2 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 l 1 I 0,01 0,01 2 I I 0.01 0,01 1 I 1 0,01 0.01 
).ll Stalen constructie, reen monolithische betonconstructie (NicolaT 199.1) tonstructieve tekeningen IJ) a 2 1 1 0 01 0 01 2 I 1 0 01 0 01 2 1 1 0.01 0 OI 2 I 1 0 01 001 2 I 1 0 01 0 OI 2 I 1 0 01 0 OI 2 1 1 0 0 1 0 01 2 1 1 0 01 0 OI 2 I 1 0 01 0 OI 

Iu Tobal 0,36 0,36 0,36 0.36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,161 
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Meetwaarden prestatiemeetsysteem 

Gebouwprestaties Waarde 

Generaliteit 1 2 3 4 
1.1 voldoende plafondhoogte (Arge, 2005) 2,7m 3m 3,3m 3,6m 
1.2 voldoende diepte Van der Voordt, 2007 14m 12m lOm Sm 
1.3 voldoende breedte (Arge, 2005) !Sm 16m 14m 12m 
1.4 kolomvrije ruimten ja nee 
1.5 obstakels geen wel 
1.6 grote overspanningen (Bjornberg & larssen, 2005) !Sm 16m 14m 12m 
1.7 grote beukmaten 
1.8 grote beukoppervlakten 

1.9 grote vloerbetasting c.q. constructieve sterkte (Bjomberg & larssen, 2005) 4-10kN/m2 3-4kN/m2 1,5-2kN/m2 
1.10 Overdimensienering c.q. Overmaat (CBZ, 2005a) 10-15% 5-10"/, 0.5% 
1.11 meerdere ontsluitingsmogetijkheden ja nee 
1.12 meerdere toiletgroepen ja nee 
1.13 meerdere stijgpunten ja nee 
1.14 onafhankelijke installaties ja nee 
1.15 lokaal en centraal meten en re~eten van faciliteiten a nee 

Flexibiliteit 
2.1 Modulairiteit c.q. standaardisatie ja nee 
2.2 Strategische situering 'harde' en 'zachte' functies ja nee 
2.3 Strategische situering buiten primaire functiegebied toiletgroepen ja nee 

2.4 Strategische situering buiten primaire functiegebied liften ja nee 
2.5 Strategische situering buiten primaire functiegebied trappen ja nee 
2.6 Strategische situering buiten primaire functiegebied schachten ja nee 
2.7 Toegankelîjkheid installatiesystemen en (hoofd)constructie ja nee 
2.8 Scheiding drageren inbouw ja nee 
2.9 gelijke hoogte plafonds en vloeren ja nee 
2.10 constructieverbindingen bereikbaar en demontabel (Geraedts, 2001 b) ja nee 
2.11 verwïderbare en ver taatsbare wanden a nee 

Elasticiteit 
3.1 Voldoende grondoppervlak (CBZ, 2002c) 
3.2 beschikbaarheid grond ja nee 
3.3 bebouwingsintensiviteit directe omgeving open dicht 

3.4 bestemmingsplanmogelijkheden ja nee 
3.5 apart(e) bouwblok(ken) voor functie ja nee 
3.6 Gespreide laagbouw, géén institutionele hoogbouw (Nicolaï, 1991) 1·2 bouwlagen 3 of meer bouwlagen 
3.7 Voldoende afstand tussen vleugels voor aanbouw ja nee 
3.8 Functies niet horizontaal of verticaal ingeklemd tussen andere afdelingen ja nee 
3.9 Geentoepassing dubbelcorridor-layout ja nee 
3.10 Compartimentering ja nee 
3.11 Demonteerbare en herbruikbare gevels ja nee 
3.12 Zwaardere dimensienering draagconstructie bij terrasbouw (Bjornberg & Larssen, 2005) 4·10kN/m2 3·4kN/m2 1,5-2kN/m2 
3.13 Stalen constructie, geen monolithische betonconstructie (Nicolaï, 1991) ja nee 

BIJLAGEN xxvj 



TOEKOMSTWAARDE ZORGVASTGOED IN TIJDEN VAN TRANSITIE 

sïjtage 11 Optietheorie 
Voorheen werd voor het verwerken van verschillende opties c.q. scenario's in een DCF-model de 
Expected Value methode gebruikt (ookwel een meer meervoudige DCF-analyse genoemd). De 'expected 
value' is hierbij de som van het exploitatieresultaat van elke mogelijkheid vermenigvuldigt met de kans 
van optreden (Mosier, 1989). Toegepast in een DCF-model danwel bedrijfswaardemodel ontstaat een 
gewogen gemiddelde van kasstromen van verschillende scenario's. Een nadeel van deze methode is dat 
op basis van 'fingerspitzengefühl' bepaald moet worden wat de kans is dat een bepaald scenario 
optreedt. Deze methode is ietwat meer realistisch dan een DCF-methodiek maar brengt nog steeds een 
behoorlijke mate van subjectieviteit met zich mee. Heden ten dage bestaan meer verfijndere methoden 
om de nauwkeurigheid van exploitatieberekeningen te vergroten. Zo objectiveert een Monte Carlo 
analyse bovenstaande subjectieve aannamen (Kelliher, 2000). Aan de variabelen bij een 
investeringsmodel (huur, onderhoud, leegstand e.d.) wordt dan een bandbreedte toegekend. Voor 
bijvoorbeeld de huurontwikkeling wordt geschat dat deze zich tussen de € 100,- en € 150,- zal bewegen. 
Zo wordt voor alle variabelen een bandbreedte toegekend waarna het model duizenden exploitaties met 
variabelen en bandbreedten doorrekent. Een belangrijke vraag is echter of het realistisch is om negatieve 
waarden van scenario's in zowel een DCF-model als een Monte Carlo analyse zomaar mee te tellen voor 
het bepalen van de investeringswaarde. Als een zorginstelling op een gegeven moment weet dat het 
gekozen scenario bij verdere exploitatie een negatief financieel resultaat zal genereren, dan zal deze 
zorginstelling vanzelfsprekend kiezen voor een alternatief scenario. De optie-methodieken erkennen 
deze mogelijkheid wel en kennen een waarde toe aan de mogelijkheid tot het kiezen van een bepaalde 
alternatieve 'weg' in een exploitatie. Onzekerheid in deze creëert ook kansen. Dit is een crudaal verschil 
met de traditionele DCF-methodiek die aangeeft dat onzekerheid een negatief effect heeft op de 
aantrekkelijkheid van een project (Mclntosh, 2001). Zeker in een omgeving die gekarakteriseerd wordt 
door snelle verandering, onzekerheid en de behoefte aan flexibiliteit zoals de zorgsector, is het 
belangrijk om een investeringsondersteunend instrument te gebruiken dat rekening houdt met deze 
onzekerheid en de bedrijfsmogelijkheden om hierop te reageren (Triantis & Borision, 2001). Het 
traditionele 'capital budgeting'-model c.q. DCF-model kan deze onzekerheid enfof strategisch belang 
verwerken door een bijstelling in de cashflows of de disconteringsvoet. De portfolio benadering 
behandeld onzekerheid en strategisch belang op een relatieve basis. Echter, zoals eerder gesteld wordt 
in deze onderzoekscontext enkel en alleen naar een individueel woonzorgcomplex gekeken en niet naar 
de vastgoedportefeuille van een zorginstelling als geheel. Het capital asset pridng model waardeert een 
risicovol object in relatie tot benchmarks. Dit kan bijvoorbeeld de markt zijn. Eerder is gesteld dat 
zorgvastgoed sterk heterogeen is en derhalve geen mogelijkheid biedt tot het voeren van dit model. De 
meest voor de hand liggende methode is het options pridng model. Dit model waardeerd risico's en 
mogelijkheden direct. Hoe groter onzekerheiden en het strategisch belang zijn, des te meer een 
optiebenadering c.q. het Options-model geschikt is (Joroff e.a., 1993; Greden & Glicksman, 2005). 

Onderstaand worden twee optiemodellen vergeleken en wordt een keuze gemaakt voor één van deze 
modellen zoals deze het beste aansluit bij deze onderzoekscontext. 

Decision Tree Analysis 
Een van de optie-methodieken is Dedsion Tree Analysis (DTA). DTA is een analytisch instrument dat 
de zwakheden van het conventionele DCF-model in mindere mate heeft. In een DTA wordt een 
'roadmap' opgesteld van mogelijke gebeurtenissen en beslissingen die zich tijdens de betreffende 
exploitatieperiode kunnen voordoen (Kang, 2004). DTA houdt in tegenstelling tot eerder beschreven 
methodieken rekening met de mogelijkheid van scenariowisselingen gedurende de exploitatie. Deze 
mogelijkheid staat gelijk aan een optie. Net zoals op een effectenbeurs wordt de waarde van een optie 
bepaald door de mogelijkheid (niet de verplichting) om een aandeel tezijnertijd te kopen of te verkopen 
tegen een nu vastgestelde prijs. Bij financiële opties heeft een optiehouder geen invloed op de 
onderliggende waarde van het aandeel. Bij de optie kan een zorginstelling zelf invloed uitoefenen op de 
waarde door het wijzigen van vastgoedbeleid (Mum, 2002). Optiewaarde wordt hier gedefinieerd als 'de 
relatieve besparingen van renovatiekosten tegen rentevergelijkingen'. Hierbij speelt de kans dat een bepaalde 
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herbestemming plaats kan vinden, wanneer deze herbestemming plaatsvindt en de impact in termen 

van geprognosticeerde exploitatieresultaten een belangrijke rol. Bij een conventionele DCF-berekening 
is de verwachte opbrengst een gewogen gemiddelde van de inkomsten bij de toekomstige scenario's 

(expected value c.q. meervoudige DCF-analyse). Als Pr(s) de waarschijnlijkheid is dat een scenario 
optreedt, r(s) de som van de cashflows is voor dat scenario, dan kan E(r), de totale verwachte opbrengst, 
alsvolgt worden uitgedrukt: E(r) = L, Pr(s). r(s) (naar Kang, zoo4). Indien de verwachte opbrengsten en 

kansen voor een drietal willekeurige scenario's bijvoorbeeld (€rooo,-; p=o,5), (-/-€500,-; p=O,J) en 

(€rzoo,-; p=o,z) zijn, dan: E(r) =(€rooo,- x 0,5) + (-/-€500,- x 0,3) + (€rzoo,- x o,z) = €590,-. Bij de 
conventionele Netto Present Value (NPV) methode ontstaat dit getal zonder inzicht te hebben in keuzen 
die gemaakt worden tijdens een exploitatieperiode. In 'werkelijkheid' zal een zorginstelling, mits fysiek 
mogelijk, een alternatieve richting kiezen indien een negatief scenario zich openbaart. Zo zal 
waarschijnlijk niet voor het scenario van-/- €500,- gekozen worden. De rekensom wordt dan E(r) = (0,5 

x €rooo,-) + (0,3 x €0,-) + (o,z x nzoo,-) = €740,-. Dit voorbeeld toont aan dat de mogelijkheid tot het 
maken van beslissingen tezijnertijd, een waarde vertegenwoordigd. Op het moment dat een 
zorginstelling over bijvoorbeeld ro jaar weet wat het 'werkelijke scenario' is en zij de fysieke en 
beleidsflexibiliteit heeft om een nieuwe PMC te huisvesten die een hoger beoogd exploitatieresultaat 

heeft dan het 'doorgaan op de oude voet', dan vertegenwoordigt deze optie op dit moment een waarde. 
Hiermee kan een hogere intiële investering ten behoeve van aanpasbaarbeid verantwoord worden. 

Ondanks een verfijning ten opzichte van eerdere methodieken heeft een DTA nog steeds te maken met 
subjectieve data-invoer. Nog steeds moeten aannames ten aanzien van de waarschijnlijk dat een bepaald 
scenario uitkomt gedaan worden en zal nog steeds een hoogte voor de disconteringsvoet bepaald dienen 
te worden. Een methodiek die inspeelt op deze problematiek is de Real Options (RO) methode. 

Real Options 
Uitgangspunt van de RO-methode is dat een mogelijkheid c.q. optie om in de toekomst een beslissing te 
kunnen nemen een waarde vertegenwoordigd. RO maakt hierbij gebruik van de Decision Analysis 

theorie welke grotendeels complementair is aan die van de DTA-methode (Triantis & Borision, zoor). 

Echter, bij een DTA-model staat de cashflow vast en is de onzekerheid van het optreden van deze 
cashflow verwerkt in de disconteringsvoet. Bij Real Options is sprake van het omgekeerde: de 
kasstromen zijn onzeker maar een zorginstelling kan met een risicovrije voet werken mits voldoende 
beleidsflexibiliteit aanwezig is om bij te sturen indien in de toekomst blijkt dat een bepaald 

exploitatiescenario een positiever geprognosticeerd exploitatieresultaat heeft. De kerngedachte van Real 
Options is dat flexibiliteit in een wereld van onzekerheden waardevol is. De hypothese in optiemodellen 
is dat onzekerheid een optiewaarde creëert (Ong & Brown, zoor). In het CREM wordt een tool als de 

Real Options steeds vaker gebruikt om onzekerheid te managen. Deze theorie heeft zijn effectiviteit 
bewezen maar houdt geen of weinig rekening met een geïntegreerde benadering van organisatiebeleid 
(Msezane & McBride, zooz). Daarnaast stuit de RO-methode op nog een aantal belangrijke bezwaren 

indien toegepast in deze onderzoekscontext. 

In plaats van een disconteringsvoet rekent het RO-model met een risicovrije voet. Om de onzekerheid te 
verwerken in de berekening van het geprognositiceerd exploitatieresultaat, wordt de zogenaamde 

voladiteit bepaald. Deze voladiteit is een getal dat uiting geeft aan de (deel)marktschommelingen c.q. de 
mate van onzekerheid. Deze voladiteit wordt bepaald door vraag en aanbod en de bijbehorende 
prijsontwikkelingen te bepalen door bijvoorbeeld historische prijsreeksen te analyseren. Des te meer 

sprake is van een hoge voladiteit, des te hoger het risico des te meer een optiewaarde stijgt (Vlek & 
Kuijpers, zoo5). In de zorgsector bestaan deze historische prijsreeksen nauwelijks (niet-efficiënte 

markt). Daarnaast is geen sprake van een evenwichtige markt waarbij vrije toe- en uittreding plaats kan 
vinden en vindt de bekostiging niet via een cliënt maar via overheid en verzekeraar plaats. Hiermee is 
het zeer lastig om een voladiteitsgetal te bepalen. Daarnaast geeft de RO-theorie nauwelijks voorbeelden 

van toepasbaarheid bij een gehele vastgoedexploitaitie. In de literatuur waar RO centraal staat, wordt de 
methode vrijwel alleen toegepast bij vastgoedontwikkeling (naar Mum, zooz; Vlek & Kuijpers, zoo5; 
Kang, zoo4). Een bijkomend argument om te kiezen voor de DTA-methode is dat de Real Options 
methode meer gekoppeld is aan waarderingen en investeringen terwijl DTA meer gelinkt is aan stategie 
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en beslissingen (Triantis & Borision, 2001). DTA is meer geschikt voor een analyse van specifieke 

risico's en mogelijkheden die niet direct gerelateerd zijn aan een markt maar aan de mogelijkheden die 

vastgoed en organisatiebeleid met zich meebrengen (Kang, 2004). Indien het onderliggende risico voor 

diverse projecten verschillend is, dan is DTA een meer geschikte methode dan RO. Een ander belangrijk 

voordeel van DTA is haar transparantheid (Koller e.a., 2005; Witvoet, 2oo6). Voor deze 

onderzoekscontext wordt dus gekozen voor een toepassing van de DTA-methode. Zoals reeds 

aangegeven bestaat DTA voor een belangrijk deel uit het opstellen van een 'roadmap' van mogelijke 

gebeurtenissen en beslissingsopties. Dit .wordt ookwel aangeduidt met Decision Networks. 
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sijtage 12 Stichtingskosten 
Deze bijlage zal kort ingaan op de bepaling van de hoogte van een initiële investering van een te 
ontwikkelen woonzorgcomplex. Met de methodiek zoals aangereikt in deze paragraaf, zal het mogelijk 
zijn om berekende bedrijfswaarde te vergelijken met de investeringskosten c.q. stichtingskosten van een 
woonzorgcomplex. Deze subparagraaf zal aan de hand van normen en kengetallen een eenvoudige 
stichtingskostenopzet geven. Voor het bepalen van de stichtingskosten wordt gebruik gemaakt van de 
NEN 26JI 'Investeringskosten van gebouwen'. Het CBZ publiceert elk jaar actuele kengetallen ten 
aanzien van de bouwkosten en grondkosten per m2 zoals die voor de verschillende verblijfsconcepten 
en -categorieën gelden. Deze kengetallen hebben betrekking op het intramurale gedeelte van een 
woonzorgcomplex. Voor het bepalen van de bouwkosten van het extramurale gedeelte van het 
woonzorgcomplex wordt o.a. gebruik gemaakt van Bouwkostenonline (2007). 

Grondkosten 

Het CBZ heeft in haar normeringen de grondkosten per m2 BVO vastgesteld. Hier staat BVO voor 
bruto vloeroppervlak. Hieronder wordt verstaan de buitenomtrek minus vides (het NVO is het 
binnenomtrek mines de vides en het WO is het binnenomtrek minus de technische ruimten minus de 
verticale ruimten zoals trappen en liften) (Weisz, 2oo6). De komende tabel geeft deze grondkosten per 
verblijfscategorie. Deze kosten omvatten alleen de kosten van de grondaankoop, niet de kosten van het 
bouwrijp maken. Vanwege de sterke regionale verschillen in grondprijzen werkt het CBZ met toeslagen 
over de maximaal te besteden grondkosten. Zo is in de meest duurdere regio's sprake van een toeslag 
van 20% en een negatieve toeslag van -20% voor de meest goedkopere regio's (CBZ, 2oo6h). Opvallend 
zijn de relatief lage grondprijzen per m2 BVO, zeker als sprake is van hoogbouw. Aangezien 
onderstaande prijzen 'slechts' gemiddelden zijn, zal bij een individuele berekening vanzelfsprekend de 
'werkelijke' grondprijs bepaald moeten worden. Deze grondprijs kan volgens een aantal methoden 
bepaald worden. Hiervoor wordt verwezen naar de Nota Grondbeleid 2001 van het Ministerie van 
VROM (VROM, 2001). De grondprijs per m2 BVO neemt normaliter overigens wel af naar gelang het 
aantal bouwlagen groter is. Zo wordt vaak gebruik gemaakt van de stapelingsfactor. Dit is een methode 
om de bij (middel)hoogbouw gepaarde extra bouwkosten als liften, zwaarde constructies e.d. te 
compenseren. Hierbij is de stapelingsfactor een breuk van de grondprijs per m2 op de begane grond 
(bijvoorbeeld {verdieping 8j1o, 2• verdieping 7 j1o etc.). Normaliter vormt de grondprijs ongeveer JO% 
van de verkoopprijs c.q. investeringswaarde. Hier is ookwel sprake van een grondquote van JO% (incl. 
BTW). De grondquote is een aantal jaren terug ter discussie komen te staan vanwege de nodige 
excessen van grondquota van 40% of meer. Door de koppeling van de grondprijs aan de VON-prijs 
betekent dat veelal bezuinigd werd op de bouwkwaliteit en dat extra voorzieningen achterwege bleven. 
In 2001 is het Convenant gemeentelijk grondprijsbeleid ondertekend door de betrokken 
koepelorganisaties en het Ministerie van VROM waarin de residuele grondwaardemethode als 
uitgangspunt ter bepaling van de grondprijzen wordt genomen (NEPROM, 200J). Overigens blijkt uit 
de gevoerde interviews in dit onderzoek dat gemeenten steeds vaker marktconforme grondprijzen 
hanteren. Onderstaande grondkosten vormen dan ook slechts een indicatie. Met het oog op de 
veranderende rol van het CBZ vervallen deze normbedragen op termijn. Echter, onderstaande 
grondprijzen kunnen dienen als richtlijn. Voor de extramurale wooneenheden zal de grondprijs 
waarschijnlijk meer marktconform zijn. Afhankelijk van locatie en situering zal deze grondprijs 
grofweg tussen de €200,- en €400,- per m2 BVO liggen. Grondprijzen van extramurale 
woonzorgeenheden zijn vrijwel niet voorhanden. Indien sprake is van sociale wooneenheden, wordt 
doorgaans een grondprijs aangehouden zoals die ook voor sociale huurwoningen van corporaties geldt. 
Naast het bepalen van een grondprijs, zal het grondoppervlak vanzelfsprekend bepaald moeten worden. 
In haar publicatie 'bouwmaatstaven terreingrootte in de zorgsector' reikt het CBZ een methode aan 
waarmee het benodigd grondoppervlak voor het intramurale gedeelte van een woonzorgcomplex 
berekend kan worden (CBZ, 2002c). Een belangrijk aandachtspunt is dat over onbebouwde grond 
19%BTW gerekend wordt. Over bebouwde grond is geen BTW maar ongeveer 6% overdrachtsbelasting 
verschuldigd. 
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Categorie 

AWBZ-voorzieningen 
-categorie licht somatisch enjof psychogeriatrisch 
-categorie licht andere doelgroepen 
-categorie zwaar somatisch enjof psychogeriatrisch 
- categorie zwaar andere doelgroepen 

Bouwkosten 

Grondkosten 
perm2 BVO 

€20!,-
€235·· 
€235·· 
€27!,-

Tabel: grondkostennormen per m2 BVO 

incl. BTW op prijspeilt januari 2006 

(CBZ, 2006h) 

Op het moment dat het Programma van Eisen bekent is, zal hieruit de benodige vloeroppervlakte 
worden bepaald. Indien het Bruto Vloeroppervlak per functie bekent is, kan met behulp van kosten per 
m2 BVO een grove berekening worden gemaakt om de investeringshoogte te bepalen. Allereerst zal 
conform NEN 2580 de bruto vloeroppervlakte worden bepaald. Het CBZ gaat uit van een bruto/netto
verhouding van ongeveer 1,5. Hierbij gaat zij uit van een totale nuttige vloeroppervlakte zoals 
geprogrammeerd van roo%, ontwerpverliezen van 4%, een verkeersoppervlakte + installatieoppervlak 
hierover van 30% resulteert in een vloeroppervlakte van ongeveer 135%. Over dit percentage komt nog 
eens 10% tarra vloeroppervlakte (constructie) waarmee het bruto vloeroppervlak op ongeveer 150% komt 
van het netto vloeroppervlak (CBZ, 2007a). Bij een intramuraal appartement van 45 m2 Netto 
vloeroppervlak (NVO) is het BVO dus ongeveer 1,5 x 45 mz = 67,5 m2. In Excel is een eenvoudige 
berekeningswijze opgesteld waar globaal het bruto vloeroppervlak van diverse functies berekend kan 
worden (zie navolgende tabel). 

Aantal Aantal m2 NVO Netto vloer- Bruto-netto 
Totaal 

Intramuraallicht eenheden per persoon oppervlak verhouding 
Categorie licht verblijf individueel mobiel en niet-mobiel 22 45 990 t,4 t386 
Categorie licht verblijf kleinschalig groepsverblijf mobiel t8 30 540 t,4 756 
Categorie licht verblijf kleinschalig groepsverblijf niet-mobiel 22 33 726 t,4 t0t6,4 
Ondersteunende begeleiding t/m 48 plaatsen 22 5,t 112,2 t,5 t68,3 
Ondersteunende begeleiding vanaf 48 plaatsen 62 3,2 t98,4 1,5 297,6 
Medische, para- en psychosociale begeleidingt/m 48 
plaatsen 0 t,3 0 t,5 0 
Medische, para- en psychosociale begeleiding vanaf 48 
plaatsen 62 0,5 3t t,5 46,5 
Therapie en activerende begeleiding t/m/ 48 plaatsen 0 7,5 0 t,5 0 
Therapie en activerende begeleiding vanaf 48 plaatsen 62 5 3t0 t,5 465 
Ondersteunende diensten 22 t,9 4t,8 t,5 62,7 
Totale oppervlakte 4t98,5 

Tabel: eenvoudige berekening benodigd BVO voor de verblijfscategorie licht 

Indien de oppervlakten van de diverse combinaties van verblijfsconcepten en -categorieën en 
extramurale woonzorgappartementen bepaald zijn, kan met behulp van kengetallen een globale 
inschatting worden gemaakt van de totale bouwkosten van het betreffende woonzorgcomplex. De 
navolgende tabel geeft een overzicht van bouwkosten per mz BVO incl. BTW zoals deze door het CBZ 
worden gevoerd. Hierin is tevens een kolom opgenomen met de bouwkosten excl. BTW. Het zal blijken 
dat het rekenen met excl. BTW hier gemakkelijker is temeer navolgende item, narnelijk 'bijkomende 
kosten', hier aanleiding toe geeft. Overigens werkt het CBZ met zogenaamde toeslagen per m2 BVO 
voor het treffen van bijzondere voorzieningen. Deze toeslagen blijven in dit onderzoek gemakshalve 
buiten beschouwing. 

Tabel: bouwkostennormen per 

m2 BVO incl. BTW op prijspeilt 

januari 2006 (CBZ, 2006h) 

BIJLAGEN 

Categorie 
AWBZ-voorzieningen categorie licht 
-verblijf 
-ondersteunende begeleiding 
-ondersteunende diensten 
AWBZ-voorzieningen categorie zwaar 
-verblijf 
-ondersteunende begeleiding 
-behandeling resp. actieverende begeleiding 
-ondersteunende diensten 

incl. BTW excl. BTW 

€t045,- €878,-
€t086,- €913,-
€t232,- €t035,· 

€t302,- €t094,-
€1302,- €t094,-
€1302,- €t094,-
€t232,- €t035,-
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De bouwkosten van het extramurale gedeelte van een woonzorgcomplex kunnen bepaald worden aan de 
hand van kengetallen zoals die bestaan voor reguliere woningbouw. Zo bedragen voor een gestapelde 
portiekwoning de bouwkosten per m2 BVO €1025,- exclusief BTW (prijspeil mei 2007) 
(Bouwkostenonline, 2007). Voor het voorzieningencluster in een woonzorgcomplex zijn de bouwkosten 
per m2 BVO normaliter vrij hoog. Voor een apothekers- en huisartsenpost wordt doorgaans gerekend 
met €1244,- (simpel) tot €1452,- (hoogwaardig) per m2 BVO excl. BTW (prijspeil mei 2007) 
(Bouwkostenonline, 2007). Het kantoorgedeelte van een woonzorgcomplex is ondergebracht in de 
verzamelnaam 'ondersteunende diensten'. Het CBZ rekent hier €1035.- per m2 BVO excl. BTW voor. 
Andere kengetallen geven voor de kantoorfunctie geven €987,- (simpel) tot €1288,- (hoogwaardig) per 
m2 BVO. Voor een winkelfunctie (met daarboven woningen) wordt €836,- (simpel) tot €!033·
(hoogwaardig) gerekend (Bouwkostenonline, 2007). Indien ervan uit wordt gegaan dat de aanwezige 
zorginfrastructuur van het intramurale gedeelte ook wordt gebruikt ten behoeve van de zorgverlening 
naar de extramurale plaatsen toe, dan zal hier geen kostenpost voor worden opgenomen. Een 
bijkomende grote kostenpost vormt een eventuele parkeergarage. Reeds is aangegeven dat 
woonzorgcomplexen meestal centraal gelegen zijn in een dorpskern of stadsdeelcentrum. Ruimte voor 
parkeerplaatsen is lastig 'vrij te maken' (dure grond en weinig ruimte). Derhalve wordt steeds vaker 
gekozen voor parkeergarages. Dit bevorderd tevens de courantheid van het woonzorgcomplex. 
Doorgaans zijn de bouwkosten van één ondergrondse parkeerplaats €30.000,- excl. BTW en 
bijkomende kosten (Bouwkostenonline, 2007). Overigens dient alleen BTW gerekend te worden indien 
een hurende partij deze BTW niet kan afdragen in haar eindproduct/dienst. Zo zal voor het 
kantoorgedeelte exclusief BTW gerekend worden indien de kantoorhuurprijzen ook exclusief BTW 
berekend worden. Indien de globale bouwkosten berekend zijn, kunnen deze bedragen vervolgens 
onderworpen worden aan een gevoeligheidsanalyse (Monte Carlo analyse) waarbij bandbreedten aan de 
diverse kostenposten wordt toegekend en deze kostenposten vele duizenden malen worden 
doorgerekend. Programmateur die in deze gebruikt kan worden, is bijvoorbeeld @Risk of Crystal Ball. 

Bijkomende kosten 
Het CBZ hanteert voor het begrip 'bijkomende kosten' het begrip 'directiekosten'. Onder deze 
'directiekosten' vallen alle kosten die samenhangen met de voorbereiding en begeleiding van de bouw 
zoals kosten voor onderzoek, advisering en planontwikkeling. Het CBZ hanteert als normpercentage 
voor de directiekosten 14% van de bouwkosten (CBZ, 2oo6h). Het CBZ rekent tot de bijkomende 
kosten de overheidsheffingen, de aansluitkosten van de nutsbedrijven en de kosten van verzekeringen. 
Deze bijkomende kosten bedragen maximaal 2,5% van de bouwkosten (CBZ, 2oo6h). Normaliter 
bedragen de bijkomende kosten over de bouwkosten ongeveer 23% (Rust, 2003). In de NEN 2631 wordt 
voor de bijkomende kosten 25-30% van de bouwkosten gerekend. Zeker gezien de complexiteit en de 
lange voorbereidingstijd, wordt een percentage van 14% voor bijkomende kosten als weinig ervaren. De 
vaker grootschalige binnenstedelijke ontwikkelingen en de sterkere functiemenging binnen 
woonzorgcomplexen (dienstencentra e.d.) zullen het voeren van een hoger percentage dan 14% wellicht 
rechtvaardigen. Aangezien hiervoor géén empirisch bewijs voor gevonden kan worden, zal de hoogte 
van dit percentage per project afzonderlijk bepaald moeten worden. De navolgende tabel geeft een 
stichtingskostenopzet voor een willekeurig gebouwsegment van een woonzorgcomplex. 

BIJLAGEN xxxii 
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Gebouwsegment A 
Aantal verdiepingen 

Grondkosten (in € per m2) 

intramuraallicht individueel 
4 

Verwervingskosten sociaal 
Verwervingskosten 
commercieel 
Infrastructurele voorzieningen (alleen maaiveld) 

Bouwkosten (in € per m2 BVO) 

Subtotaal 

Bijkomende kosten (in %) 
Risico-opslag (bouw) (in %) 

Bouwrijp maken 
Terrein 

Gebouw 

Extra bouwkosten tbv 
aanpasbaarheid 

Totale stichtingskosten gebouwsegment A excl. BTW 

BTW 

Totale stichtingskosten gebouwsegment A incl. BTW 

Tabel: stichtingskostenopzet woonzorgcomplex 

BIJLAGEN 

25% 
7% 

19% 

verblijf 

ondersteunende 
begeleiding 
ondersteunende 
diensten 
kantoren) 

(o.a. 

Kosten 
perm2 

€ 250 

€350 
€2 
€30 
€41 

€900 

€935 

€1.061 

€100 

Normatieve 
oppervlakte Index Totaal 

5573,7 1,00 €1.393.425 

0 1,00 €-
1.393 1,00 €2.787 
1.393 1,00 €41.803 
1.393 1,00 €57.130 

1386 1,00 €1.247.400 

170 1,00 €158.950 

70 1,00 €74.270 

1626 1,00 €162.600 

€3.138.365 

€784.591 
€274.607 

€4.197.563 

€797.537 

€4.995.100 
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Bijlage 13 Restwaardebepaling 
Om de restwaarde te bepalen zijn een aantal methoden voorhanden. Bij commercieel vastgoed wordt 

meestal de Exit-yield methode gebruikt. In feite is dit de aanvangsrendementmethode (BAR) toegepast 
aan het einde van de exploitatieperiode (Rust, 2007; Van Bosse, Rust & Salemi, 2005) Deze Exit-yield 
wordt ookwel de outgoing caprate genoemd. Bij de waardeontwikkelingsmethode wordt de waarde aan 

het begin van de exploitatieperode geïndexeerd naar de toekomstige waarde. Met name voor woningen 
wordt deze methode gebruikt. Een andere methode is de huidige-waarde-methode. Hierbij wordt de 
eindwaarde gebaseerd op vergelijkbare vastgoedobjecten die op dat moment een bepaalde waarde 
vertegenwoordigen (Van Hulst, 2004). Een andere methodiek is de grondopstalmethodiek Hierbij 
worden de grondwaarde en opstalwaarde aan het einde van de exploitatieperiode bepaald. De 

grondwaarde wordt geïndexeerd met een grondwaarde-index welke meestal gerelateerd is aan de 
verwachte inflatie terwijl de opstal wordt afgeschreven. Deze methode wordt met name gebruikt indien 
de kans groot is dat verschillen tussen de waardeontwikkeling van het vastgoed en de grond gaan 

bestaan (Van Hulst, 2004; Van Bosse, Rust & Salemi, 2005). Deze laatste methode wordt voor dit 
onderzoek gehanteerd. De formule luidt (Van Hulst, 2004): 

, , el-o 
Eindwaarde = grondwaarde,=o · ( 1 + sg) + opstalwaarde,=o ( 1 + so) · _e_l_ 

sg = stijgingspercentage grondwaarde 
so = stijgingspercentage opstal 
el = economische levensduur van de opstal 

o = ouderdom van de opstal 

In het eerste gedeelte van de formule hangt 'sg' af van de locatiekarakteristiek Op een toplocatie kan 
sprake zijn van een jaarlijkse locatiegroei van 0,25% + inflatiepercentage terwijl bij locatieveroudering 

sprake kan zijn van inflatiepercentage -/- 0,25% (Rust, 2007). Hierbij spelen ook de verwachte 
verhoudingen op de dan geldende grondmarkt mee (Soeter & Seijffert, 2000). De totale grondwaarde 
wordt berekend op basis van de kavelgrootte en de grondprijs per vierkante meter (Neele e.a., 2002). De 
hoogte van de restwaarde is afhankelijk van de ingeschatte toegestaande bebouwingshoogte op t=n. 
Eerder in dit onderzoek is reeds ingegaan op de stapelingsfactor. Uitgangspunt van het laatste gedeelte 

van de formule is dat de waarde van de opstal aan het einde van de exploitatieperiode bepaald wordt 
door hetgeen aan besparingen voor de nieuwe exploitatie gedaan kan worden. Indien het casco nog 
dusdanig bruikbaar is na afloop van de eerste exploitatieperiode, dan zal bij nieuwbouw een kleinere 

uitgave aan bouwkosten worden uitgegeven. Indien er vanuit 
wordt gegaan dat de afbouw na de exploitatietermijn volledig 
is afgeschreven maar dat het casco nog een waarde heeft ter 

hoogte van de bouwkostenbesparingen die gedaan kunnen 
worden bij nieuwbouw van een woonzorgcomplex na 
bijvoorbeeld 40 jaar, kan een zuiver beeld ontstaan. Als het 
ware wordt hier op t=40 de vervangingswaarde bepaald door 
het in kaart brengen van dan geldende bouwkosten. De 

relatieve besparingen vormen zo de opstalwaarde na t+40. In 
principe is hier ook sprake van backcasting: wat voor een 
waarde dient het casco te hebben op het einde van de 
exploitatieperiode indien een zorginstelling nu de 

mogelijkheid heeft om bijvoorheel €50,- per m2 BVO extra te 
investeren in een gunstige c.q. universele stramienmaat van 
het casco? De tabel hiernaast geeft de restwaardeberekening 
weer. 

Tabel: restwaardeberekening 

BIJLAGEN 

Grondwaarde 

Huidige waarde per m2 
Gemiddelde huidige grondprijs 
mogelijke functies 

Gemiddelde grondprijs 

Beganegrondoppervlak (m 2) 

Aantal bouwlagen 

Aantal mogelijke bouwlagen 

Gemiddeld aantal bouwlagen 

Gemiddelde stapelingsfactor 

Exploitatieduur Garen) 

Inflatie 

Grondwaarde op t=n 

Opstalwaarde 

Besparingen nieuw casco 

Sloopkosten inbouw 

Kosten tijdelijke huisvesting 

Opstalwaarde op t=n 

Totale restwaarde op t=n 

€350 

€400 

€375 

1000 

3 

5 

4 

0,8 

40 

1,7% 

€2.355.154 

€1.200.000 

€400.000-

€350.000-

€883.183 

€3.238.337 
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sijtage14 Rekenvoorbeeld scenario 
Scenario 6 (fictief) 

Wel aanpasbaarheid, wel gebruik van aanpasbaarheid, bestemming tot niet woonzorg, kantoor 

Invoergegevens DCFl 
Functie 
Aantal eenheden 
IRR 
Inkomsten per eenheid per jaar (in NHC's of in huur) 
Huurstijging (per jaar) 
Exploitatiekosten per jaar 
Exploitatiekostenstijging (per jaar) 

Invoergegevens DCF2 
Functie 
Aantal eenheden 
Transformatiekosten 
Inkomsten per eenheid per jaar (in NHC's of In huur) 
Huurstijging (per jaar) 
Exploitatiekosten per jaar 
Exploitatiekostenstijging (per jaar) 
Opstalwaarde (op t=40) 
Grondwaarde (op t=40) 
Restwaarde (op t=40) 

Uitvoergegeven 
lnvesteringshoogte op t=O 
Bedrijfswaarde op t=O 
Resultaat 

OO.OOO.:>CO 

SO.OOO.:>CO 

40.000.)C0 

"' -~ 30.000.JCO 

""l 

ZO.OOO.JCO 

10.000.JCO 

licht intramuraal 
25 

65% 
70.000 

20% 
80.000 

40% 

zwaar intramuraal 
50 

1.000.000 
60.000,00 

2,0% 
80.000 

3,0% 
2.000.000 
1.000.000 
3.000.000 

35.000.000 
36.761.476 

1.761.476 

1 3 7 S 11 13 15 17 19 z: Z3 25 Z7 29 31 33 35 37 39 41 

,ltll:111' 

BIJLAGEN 

..: 
u 
Q 

1::! 
u 
Q 

jaar 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

I 

Huur Ex loltatle Transformatie 

1.750.000 80.000 
1.785.000 83.200 
1.820.700 86.528 
1.857.114 89.989 
1.894.256 93.589 
1.932.141 97.332 
1.970.784 101.226 
2.010.200 105.275 
2.050.404 109.486 
2.091.412 113.865 
2.133.240 118.420 
2.175.905 123.156 
2.219.423 128.083 
2.263.812 133.206 
2.309.088 138.534 
2.355.270 144.075 
2.402.375 149.838 
2.450.422 155.832 
2.499.431 162.065 
2.549.420 168.548 2.191.123 
4.546.999 182.301 
4.637.939 187.770 
4.730.698 193.404 
4.825.312 199.206 
4.921.818 205.182 
5.020.254 211.337 
5.120.659 217.677 
5.223.073 224.208 
5.327.534 230.934 
5.434.085 237.862 
5.542.766 244.998 
5.653.622 252.348 
5.766.694 259.918 
5.882.028 267.716 
5.999.669 275.747 
6.119.662 284.020 
6.242.055 292.540 
6.366.896 301.317 
6.494.234 310.356 
6.624.119 319.667 

XXXV 

Contante 
Restwaarde Saldo waarde Bedrïfs-waarde 

36.761.476 
1.670.000 1.568.075 37.480.972 
1.701.800 1.500.408 38.215.435 
1.734.172 1.435.633 38.965.266 
1.767.125 1.373.627 39.730.884 
1.800.668 1.314.273 40.512.724 
1.834.809 1.257.457 41.311.241 
1.869.559 1.203.073 42.126.913 
1.904.925 1.151.015 42.960.237 
1.940.918 1.101.186 43.811.734 
1.977.547 1.053.491 44.681.950 
2.014.821 1.007.838 45.571.456 
2.052.749 964.141 46.480.852 
2.091.341 922.316 47.410.767 
2.130.606 882.284 48.361.861 
2.170.554 843.969 49.334.828 
2.211.194 807.297 50.330.398 
2.252.536 772.198 51.349.337 
2.294.590 738.605 52.392.454 
2.337.366 706.454 53.460.598 

189.748 53.850 56.745.788 
4.364.698 1.163.088 56.069.567 
4.450.169 1.113.487 55.263.920 
4.537.294 1.065.997 54.318.781 
4.626.106 1.020.528 53.223.395 
4.716.636 976.995 51.966.280 
4.808.917 935.314 50.535.171 
4.902.982 895.408 48.916.975 
4.998.865 857.200 47.097.714 
5.096.600 820.620 45.062.465 
5.196.223 785.596 42.795.303 
5.297.769 752.065 40.279.229 
5.401.274 719.961 37.496.105 
5.506.776 689.224 34.426.576 
5.614.312 659.796 31.049.991 
5.723.921 631.622 27.344.319 
5.835.642 604.648 23.286.057 
5.949.515 578.823 18.850.136 
6.065.580 554.099 14.009.815 
6.183.878 530.428 8.736.575 

3.000.000 9.304.452 749.388 0 

DCFwaarde 36.761.476 
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Bijtagels Woonzorgcomplex De Ruijschenberg 
(Van den Pauwert Architecten BNA Eindhoven, intern document) 
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Tweede verdieping Woonzorgcomplex De Ruijschenberg te Gemert (Van den Pauwert Architecten BNA Eindhoven, intern document) 
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Functionele en bouwkundige kwaliteit gebouwsegment 28 uit casestudie 

Gebouwprestalles Meetmethode Meting Waardediscipline 
0 er~tlonel excell•nc• Cu,.tomtr lntlmacv Produd leadershi 

w • • w A • w • • 
Gtntrtllttlt E M M w 5 E M M w s E M M w s E M M w s E M M w 5 E M M w s E M M w 5 E M M w 5 E M M w 5 

1.1 vo ldo~nd~ piltfondhoogte (Arge, 2005) bouwtekeningen 1) 217 meter 2 1 1 O,Ol 0.02 2 1 1 0,02 0 ,02 2 I 1 0,02 0,02 l I 1 o,oz o,o: 2 1 1 0,02 0,02 2 1 1 0,02 0,02 2 I 1 0,02 0,02 l 1 1 0.02 0,02 ::.! I 1 O,Ol 0,02 
1.2 voldoende- diepte Van der Voordt , 2007 bouwtekeningen l) 14 meter 2 1 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 ~ I 0.01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 
1.) voldoendco breedte (Atse, 2005) bouwtekenineen 3) 14 meter l l 1 0,01 0.01 3 3 1. 0,01 0,01 3 l 1 0,01 0,01 3 3 1 0,01 0.01 3 l I 0,01 0,01 3 3 1 0,01 0,01 3 l 1 0,01 0,01 3 3 1 0,01 0.01 3 3 1 0,01 0,01 
u kolomvrije ruimten bouwtekrninsen I) jo 1 1 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ..(),01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 :! ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 
1.1 ob\l•kel~ bouwlekenineen 1) geen l 1 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 ~ 1 0,01 0.01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 :! 2 1 0,01 0,01 
1.6 crott owrspannlncen (Bjornbere & laruen, 2005) bouwtekl!'nincen 4) 12 meter 1 • 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0 ,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0.02 1 I 1 0,02 0,0:! 1 1 1 0,02 0,02 1 I 1 0,02 0,0::! 1 I 1 0,02 0,02 
1.7 srote beukmiten bouwtekenineen onbekend l 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0.01 :! I 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 :! I 1 0,01 0,01 :! I 1 0,01 0,01 
1.8 &rolt beukoppervtakten bouwtl!'kl!'ninsen onbekend 2 1 0,01 0,01 2 ~ 1 0,01 0,01 2 2 1 0.01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 :! 2 1 0,01 0.01 2 2 1 0,01 0,01 z 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0.01 
1.9 rrote ~loerbPlaJtlns c.q. construdil!'~ sterkte (Bjornberc & lar$Kn, 2005) consludieve tekeningen 3)1,5·2kH/m2 l l 1 0,01 0,01 3 l 1 0,01 0,01 ) 3 1 0,01 0,01 ) 3 1 0,01 0,01 ) l 1 0,01 0,01 3 3 1 0,01 0,01 l l 1 0,01 0,01 ) 3 1 0,01 0,01 3 3 1 0,01 0,01 
1.10 OvNdimen,ioMrins e.q. Owrmaet (CIZ, 2005•) bouwttbnincl!'n 2) 5-10% ' ' 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 ' I 1 0,01 0.01 ' I 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0.01 l 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 
1.11 mterdcrt onttluitlnc5moaelljkhedtn bouwtekenineen l) nee 2 l 1 0,02 0,01 2 2 1 0,02 0,01 2 2 1 0,02 0,02 2 ' I 0,02 0,02 2 2 1 o.o~ 0,02 2 ' 1 0,02 0,02 1 l 1 0.02 0,02 2 2 1 0,02 0,02 2 ~ 1 0,02 0,02 
1.12 meerdere tollt"tsroep~ bouwteken in sen 1) j11 2 1 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 l 1 0,01 0.01 2 2 I 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 l ' 1 0,01 0,01 :! 2 1 0,01 0.01 :! 2 1 0,01 0,01 
1.1) meerdere stijlpunten bouwttkenin1en l) nn 1 2 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0.01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 I 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 I 1 0.01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 
1.14 onafh1nkelijke lnst•llt~tles bouwtekenin~;en :2) nee l l 1 0,01 0,01 l 2 1 0,01 0,01 2 ' 1 0,01 0,01 2 l I 0.01 0,01 ~ 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 l 1 0,01 0,01 :! l 1 0,01 0,01 :! 2 1 0,01 0,01 
1.1 lokaal tn cenlr<'al meten en reR.elen van faciliteiten bOL•wtekenin•en 1l n~e 1 2 ·1 0 01 ·0 01 1 2 ·1 o.o1 -o.o1 1 2 ·1 0 01 ·0 01 1 2 ·1 0 (11 ·0 c)] 1 1 ·1 0 01 ·0 01 1 2 ·1 0 01 ·0 01 1 2 ·1 001 ·001 1 2 ·1 0,01 ·0 01 1 2 ·1 0 01 ·0 01 

Flexibiliteit 
2.1 Modulairltelt c.q. standaardisatie bouwtekeninsen 1)j3 ' I 1 0,02 0,02 2 1 1 0,02 0,02 2 1 1 0,02 0,02 l I 1 O,Ol o.o~ 2 1 1 0,02 0,0 2 1 I 1 0,02 0,0:! 2 I 1 0,02 0,02 1 I 1 o.o~ 0,02 2 I 1 0,0! 0,02 
2.2 Stretes:i.sche situering 'harde' en 'zachte' functies plattegrondtekenin&tn/rnatrixdia&ram 1)ja 2 I 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0.01 1 ' 1 0,01 0,01 2 ' 1 0,01 0,01 2 ~ 1 0,01 0,01 2 ' 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 ' 1 0,01 0,01 
2.) Strate1ische tituerlns bUiten primaire functieoaebied toltetaroepen plattt"grondtekeninsen 1)ja 1 1 1 o,o::z 0,02 1 I 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 I 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,0:2 1 1 1 0,02 0,02 1 I 1 0,02 0,02 
2.4 Stretesi\Che toituerins: bviten primaire fundieaebit"d liften plattt"grondtt"kenin&en 1}ja 2 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 
2.5 Strate1ische tltuerlnc buiten primaire functleaebit"d trippen plattegrondtekeningt"n 1)ja ' 1 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0.01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 :! 1 1 0,01 0,01 
2.6 Stratesi.che situering bulten primaire functiegebit"d schachten plattegrondtt"keningen l)ja 1 I 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0.02 1 1 1 0,02 0,02 1 I 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,01 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,01 0,02 1 1 1 0,02 0,02 
2.7 Toeaenkelijkheid installatiesystemen en (hoofd)constnectie detail· en constructietekeningen 1)ja 1 I 1 O,Ol 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 I 1 0,02 0,02 1 I 1 0,02 0,02 1 1 1 0,0:! O,Ol 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 
2.8 Scheidins dras:er en inbouw detail· en cons.tructietehninaen 1) ja 2 1 1 0,01 0.01 ' 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 l 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0.01 
2.9 gelijke hoos:te pl11fonds en ~ loeren doorsnedt"tekeningen l)ja 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 
2.10 construc:tie~e rbindi ngen bereikb.ur en dernonta~l (Gt'raedts, 2001b) constructieve tekeninren 1)ja 1 1 1 o,o::z 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0.02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0.02 1 1 1 0,02 0,02 
2.11 verwi.derba re en verplaatsbare wanden dttaillekenin en ui. 1 1 ·1 0 01 ·0 01 1 2 ·1 0 01 ..() 01 1 2 ·1 0 01 ..() 01 1 2 ·1 0,01 ·0 01 1 2 ·1 0 01 ·0 01 1 2 ·1 0 01 ·0 01 1 :! ·1 0.01 ·0 01 1 2 ·1 0,01 -0,01 1 ~ ·1 001 ·001 

El•stlcltal t 
3.1 Voldoende grondoppervhl.k {CBZ, 2001cJ ka~eltekeninge-n 1) 2S~;. ~ 1 ·1 0,02 -0,02 2 ) ·1 0,01 ·0,02 l 3 ·1 0,02 -0,02 2 3 ·1 0,02 ·0.02 2 3 ·1 0,02 ·O,Ol 2 3 ·1 0,02 ·0,02 2 3 ·1 0,02 ·O,Ol 2 3 ·1 0,02 -0,02 .1 3 ·1 0,02 ·0,02 
3.2 bt"schikburt.eid Brood ~ldw~rk/kadaster 1) ja 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 
3.3 bebouwins:sintt'nsiviteit directe omgevin1 veldwerk/kadaster l) neutrul 1 ~ 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 
3 .• bestemmlns:spl11nmogelijkheden gemt'ente 1) net' 2 2 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0.01 2 1 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 
3.1 apart(e) bouwblok( ken) voor functie plattegrondtekeningen l) jll I 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 o,o1 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 
3.6 Gesprelde lusbouw, géén institutionele hoogbouw (NicoW, 1"1} aanzichten/bouwtekeningen 1) 3 bouwlagen of me 1 2 1 0,02 0,02 1 1 1 O,Ol 0,02 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 O,Ol O,Ol 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 0,0:! 1 1 1 0,02 0,02 1 1 1 0,02 o,o: 1 I 1 0,02 0,0:! 
3.7 Voldoende afstand tuss.en vleuBels voor aanbouw platlegrondtekeningen 1) ja 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 1 I 1 0,01 0,01 
3.8 Functies niet horizontaal of ~ertic11allngeklemd tussen andere afdelin1en bouwtekeninsen 2)hee 2 2 1 0,01 0,01 l 2 1 0,01 0,01 2 l 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 ' 1 0,01 0,01 l 2 1 0,01 0,01 2 ' 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 2 2 1 0,01 0,01 
3.9 Geen toep1ning dubbelcorridor·layout plattegrondtek.eningt"n I ) jo 2 1 1 0,02 o,o: 2 1 1 0,02 0,02 2 1 1 0,0:2 0,02 2 1 1 0,02 0,02 2 1 1 0,01 0.02 2 1 1 0,02 0,02 2 1 1 0,02 0,02 2 I 1 0,02 0,02 2 1 1 0,02 0,02 
3.10 Compartimentering plattegrondtekt'ningen 1)ja 1 1 ·1 0,01 ·0,01 1 l ·1 0,01 ..(),01 1 2 -1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 o,o1 -o,o1 1 1 ·1 0,01 ·0,01 1 l ·1 0,01 ·0,01 1 2 -1 0,01 ·0,01 
3.11 Demonteerbare en herbruikb11re sevels detailtekeningen 2) nee I :2 ·1 0,01 ·0,01 1 l -1 0,01 -0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 1 2 ·1 0,01 ·0.01 1 2 ·1 0,01 ·0,01 
).12 Zwu rdere dime nsionering draa.gconsiMJctie bij terT.!Isbouw (8jornberg & larssen, 2005} constrvctieve tekeninat"n 2)HkN/m2 2 2 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 2 1 1 0,01 0,01 : 1 1 0,01 0,01 2 I 1 0,01 0,01 1 1 1 0,01 0,01 l I 1 0,01 0,01 
3.13 Stalen constructie, gee n monolithisc he" betonconstructie" (Nicol•'i 1991) constructieve tekeningen 2) nee l l 1 0 01 0 01 2 1 1 0 01 0 01 2 I 1 0 01 0 01 2 I 1 0,01 0.01 2 1 1 0 01 0 01 2 I 1 0 01 0 01 2 1 1 0 01 0 01 2 1 1 0 01 () 01 1 I 1 0 01 0 01 

Iu Tot11l O,l6 0.,6 O.S6 0,)6 0,,6 0"6 0., 6 0 .36 M6i 
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TOEKOMSTWAARDE ZORGVASTGOED IN TIJDEN VAN TRANSITIE 

SYNVOL 

Functieverandering gebouw 28 
Productm~rktcombinatie: 

fundii'VIIllillii!'IWOOJlZOI'i 

FunctleV111!JWOOnzoa:.; 

·--""·~-~-~·-"'''~ ··-·~·__) 
l!!nsetermljn!icenllrio 

Contul rentiepositie 

B t J! I ll.pens,•· 

Type functie 

Waardediscipline 

Score 

0 11 twl k keu ns.ss tratest e 

Score 

Concurrentiepositie 

Score 

Korte termiJn scenario 

Score 

Lange termijn sc.enerio 

Score 

Waardediscipline 

Operational excellence 
0,22 Customer intim~cy 

Product lf'<\der 

Marktpenetratie 

O,l
6 

Marktontwikkeling 

Productontwikkeling 
Divf'rsifkatie 

Sterk 

0,12 Zw<\k 

Neutraal 

Huisvesting in AWBZ 

0,
21 

Hui'iivesting uit AWBZ 

M~chtsverhoudingen hetzelfde 

Machtsverschuiving n<"~r verzf'keraar 

Samen delen 

0,0
9 

Collectieve voor'iipoed 

Selectieve groei 

Keuzerijk perspedief 

I Funtieveranderingsvraag door h erbestemmingsmogeliikheden 

Functievrees woonzorg 

Score 
Functievrees nlet·woonzors 

Score 
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naM individueel verblijf intramur.:~.~l 

0,08 naar kleinschalig groep'iiverblijf intr~mura~l 

n~ar f'XIr~mura~l 

kantoor 

0,13 opvangcentrum 

hotel 

Woonfunctie 

., 
·~ ~ 

t1 

1 • 
~ 
! .2 

~ 
0 

• 

0 33 

1,0 0,17 0,03 

3,0 0,13 0,06 

2,0 0,60 0.19 

1,0 0,10 

1,5 0,31 0,10 

2,0 0,69 0,29 

2,0 0,40 0,17 

2,0 0,30 0,13 

0,68 

1,0 0,05 0,00 

2,0 0,15 0,03 

2,0 0,60 0,14 

2,0 0,00 0,00 

0 18 

W Kantoorfunctie 

ICortetl'fmljnstemulo ;JAdiviteitE'nfunetif' 

Woonfunctie 

Activiteitenfunctie Kentoorfunctie 

0 0 ." 
m 

t ., 
< ;; 

t M 

·c 

j -g 
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g::? .~ ." ., 
! i1 ~ 

2,0 0,26 0,12 

1,0 0,50 0,11 

1,0 0,22 0,05 

0 22 0 28 

2,0 0,17 0,05 1,0 0,17 0,03 

2,0 0,13 0,04 2,0 0,13 0,04 

2,0 0,60 0,19 1,0 0,60 0,10 

2,0 0,10 0,03 2,0 0,10 0,03 

0,20 

2,0 0,10 0,02 

1,0 0,30 0.04 

1,0 0,60 0,07 

0,13 

1,5 0,31 0,10 1,5 0,31 0,10 

1.5 0,69 0,22 1,5 0,69 0,22 

2,0 0,40 0,17 2,0 0,40 0.17 

2,0 0,30 0,13 2,0 0,30 0,13 

0,61 0,61 

1,5 0,05 0,01 1,5 0,05 O,Ql 

1,5 0,15 0,02 1.50,15 0.02 

2,0 O,€U) 0,14 2,0 0,60 0,14 
2,0 0,00 0,00 2,0 0,00 0,00 

0,17 0.17 

1,0 0,17 0.01 
2,0 0,10 0,02 
1,0 0,90 0,07 

0 10 

1,0 0,17 0,02 
1,0 0,10 0,01 

1,0 0,90 0,12 
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