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“Mensen die alleen een AOW hebben, hebben 

veel minder te besteden voor wonen en verblijf 

dan voorheen. Het zal een flinke opgave 

worden om voor deze doelgroep een betaalbaar 

aanbod te creëren”

Guus Verduijn, commercieel directeur Woonzorg Nederland in dit nummer
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De ontwikkelingen in de zorgsector gaan hard. Het speelveld wordt in snel tempo complexer, 
ondernemingsrisico’s meer divers en groter, met kwaliteit en veiligheid als centrale thema’s. 
A different ballgame voor bestuurders en toezichthouders. Allen & Overy kent dit spel.  
Al jaren, als adviseur van grote en middelgrote ondernemingen, instellingen en overheids-
instanties in gereguleerde markten. Over fusies, overnames en samenwerkingsverbanden, 
governance en intern toezicht, marktordening en extern toezicht, financiering, vastgoed, 
outsourcing en commerciële contracten, Europese regelgeving en fiscale aspecten.
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D
at is een broodje aap-ver-

haal.” Thuis aan tafel  met 

goede vrienden zit ik nooit 

verlegen om een ferm stand-

punt.  “Wat je nou vertelt is 

echt zwaar overdreven. Onzin!” En meer 

van zulke krachtige argumenten:  “De 

overheid gaat echt niemand verplichten 

om zijn billen te laten wassen door de 

buurman…”  

U begrijpt: we serveren participatiesa-

menleving op een bedje van bezuinigin-

gen in de langdurige zorg, afgemaakt met 

oplossende indicatie. Op het menu staat 

verder de vervanging van verzekerde pro-

fessionele zorg door mantelzorg en ge-

meentelijke voorzieningen. We verorberen 

lichte zorgzwaartepakketten.  

Een van de tafelaars is gealarmeerd door 

een uitzending op de regionale omroep: 

een verzorgingshuis in de wijk gaat sluiten 

en bewoners van tachtig, negentig jaar 

zien zich plotseling gedwongen om weer 

‘zelfstandig’ te gaan wonen.  Verontwaar-

digd zegt ze: “Er waren mensen bij die zei-

den dat ze dan liever dood willen.”  

“Als mensen gezond en compos mentis 

zijn, waarom zouden ze dan geheel ver-

zorgd in zo’n huis moeten wonen?”, werp 

ik tegen. “Hoe veel mensen zijn er niet ja-

renlang gehospitaliseerd?” De vriendin 

haalt haar oma aan die het juist fantas-

tisch vond om op haar 65-ste beschermd 

in het verzorgingstehuis te gaan wonen. 

Maar dat waren de jaren zeventig van de 

vorige eeuw! Ik schuif mijn eigen vader 

naar voren als pion in dit schaakspel: hij is 

op Bevrijdingsdag van dit jaar overleden 

op 91-jarige leeftijd, anderhalf jaar na een 

ernstige val waarna wij kinderen ons ge-

noodzaakt zagen om een eind te maken 

aan zijn zelfstandige bestaan in een seni-

orenwoning. De goede man  was tot zijn 

90-ste met geen spreekwoordelijke stok 

naar een verzorgingshuis te slaan, laat 

staan naar een verpleeghuis…  

De vriendin maakt zich niet alleen grote 

zorgen over oude mensen maar ook over 

zichzelf. Ze heeft een zeldzame spierziek-

te, gebruikt een rolstoel en krijgt  veel 

support van haar naasten, vooral van haar 

man en kinderen, maar ook van vrienden 

en buren. Na een val was ze onlangs een 

tijdlang aan het bed gekluisterd. Daar in 

de beschutte omgeving van haar eigen 

huiskamer kreeg ze alle mantelzorg en 

liefde die ze nodig had. Tegelijkertijd was 

ze naar eigen ervaring veel te afhankelijk 

van de mensen in haar directe omgeving. 

Noodgedwongen nam ze daarbij hapjes 

van het gerecht dat ik onbesuisd be-

stempelde als Broodje Aap. 

We zijn nog steeds vrienden.   

Ruud Koolen 

hoofdredacteur Lucide

Broodje aap zoekt  
onderdak 

van de  
redactie

❝
We serveren 
participatie

samenleving op 
een bedje van 
bezuinigingen

❞
foto: vincent boon
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inhoud
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Het begrip impairment is een veelgebezigd 

woord in toezichthoudersvergaderingen. De 
vastgoedportefeuilles van zorginstellingen 

moeten geherwaardeerd worden, voor 
miljarden, met dank aan de overheid. “Hier 

is sprake van een sanering.”
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kees Boer
Bestuurder service-
flat Oranjewoud 

jan Wibier
Voorzitter raad van 
toezicht serviceflat 
Oranjewoud 
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duo

Bestuurder en toezichthouder  
aan het woord

 Serviceflat Oranjewoud in het  
Friese Heerenveen kampte met 

leegstand. Bestuurder Kees Boer en 
voorzitter RvT Jan Wibier vonden  

een creatieve oplossing.

W
ie de serviceflat Oranjewoud 
in Heerenveen binnenloopt, 
heeft grote kans de nieuwe 

Sven Kramer of Epke Zonderland te-
gen het lijf te lopen. De van oorsprong 
op ouderen gerichte woonvorm heeft 
namelijk een deal gesloten met het 
Centrum voor Topsport en Onderwijs 
(CTO) voor de huisvesting van jonge 
topsporters. “We hadden te maken 
met leegstand,” herinnert bestuurder 
Kees Boer zich, “en ik vind dat je je dan 
moet openstellen voor alles wat er op 
je pad komt. Zo kregen we mensen 
die net gescheiden waren en op zoek 
waren naar tijdelijke huisvesting. Ook 
kwam er een student van het CIOS, die 
gehandicapt is en op zoek was naar 
een aangepaste woning. En zo kwam 
er ook iemand van de KNSB langs die 
op zoek was naar huisvesting voor 
jonge sporters. En eigenlijk hebben we 
daar vrijwel meteen ja op gezegd.”

Wel even met de raad van toezicht 
gebeld?
“Ja, natuurlijk. Maar niet uitgebreid 
overlegd met de bewoners, want dat 

‘Kritische 
vragen 

stellen is  
de basis’
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zou alleen maar onnodige 
weerstand hebben opge-
roepen. Ik had de ervaring 
in een eerdere functie dat 
jong en oud een gouden 
combinatie is. Daar riep 
het plan om jonge mensen 
naast ouderen te huisves-
ten in eerste instantie veel 
weerstand op, maar toen 
ze later weg gingen, werd 
er een traantje weggepinkt. Dus 
soms moet je iets gewoon doen. 
Je moet natuurlijk wel een aantal 
regels hanteren, want je wilt niet dat 
bestaande bewoners er overlast van 
ondervinden. Maar het gaat heel 
goed. Een van de eerste sporters 
was Lotte van Beek.”

Is dat de toekomst voor een ser-
viceflat: het huisvesten van an-
dere doelgroepen?
Wibier: “Nee, we denken juist dat er 
een groeimarkt is voor serviceflats 
voor ouderen. Er zijn meer kapitaal-
krachtige ouderen die graag de regie 
over hun eigen leven willen houden. 
En ook door de plannen van het 
kabinet zullen ouderen langer zelf-
standig blijven wonen.”
Boer: “Maar dan moet je wel zorgen 
dat je een goed servicepakket biedt. 
Toen ik hier in 2008 kwam, nam de 
belangstelling voor de appartemen-
ten in de flat af, onder meer omdat 
men de servicebijdrage te hoog vond. 
Daarom hebben we de vaste lasten 
verlaagd en zijn we meer diensten in 
een flexibel pakket gaan aanbieden. 
Daar moet je aan blijven sleutelen; we 
zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken of 
we een elektrische auto kunnen aan-
schaffen zodat de bewoners zonder 
auto toch even naar het centrum van 
Heerenveen kunnen rijden.”

En hielp dat om meer apparte-
menten verhuurd te krijgen?
Boer: “Tja, we leven natuurlijk in een 
lastige tijd. Heel veel mensen die 
een serviceflat overwegen, krijgen 
hun huis niet verkocht. Maar vorige 
maand hadden we een open dag en 
we hebben toch weer wat aanmel-
dingen.”
Wibier: “Waar we ook mee zitten, is 
dat het gebouw enigszins verouderd 
is. Veel mensen willen niet meer in 
een flat uit de jaren zestig wonen.”

Wat doen jullie daar aan?
Boer: “We hebben twee opties on-
derzocht: renoveren of nieuwbouw. 
Het eerste bleek te duur, het tweede 
is moeilijk te financieren. Er ligt een 
prachtplan, dat we samen hebben 
ontwikkeld met de architecten van 
De Zwarte Hond en Vitaal Zorgvast, 
een onderdeel van de BAM Groep. 
En hoewel we het plan al wat heb-
ben aangepast, praat je toch nog 
over een investering van zo'n 20 à 
25 miljoen euro. Tot nu toe waren 
de beleggers en banken heel terug-
houdend.”
Wibier: “Je zit hier toch boven Zwolle 
en je merkt dat veel beleggers den-
ken dat hier niets gebeurt.”
Boer: “Maar we voeren nu serieuze 
gesprekken met vier beleggers, dus 
dat ziet er positief uit.” Tegen Wibier: 

“Oh ja, dat wist jij nog niet: 
er is een vierde partij bijge-
komen.”
Wibier: “Mooi. Ja, je moet 
je flexibel opstellen. Als het 
niet kan zoals het moet, 
dan moet het maar zoals 
het kan. Misschien moeten 
we het wat meer faseren, 
dus beginnen met een 
appartementencomplex 

en dat uitbouwen. Maar dat is ook 
lastig, want je moet ondertussen wel 
zorgen dat deze flat ook aantrek-
kelijk blijft.”

Wat is jullie taakverdeling in dit 
soort trajecten?
Boer: “We werken hierin vrij intensief 
samen, ook omdat Jan vanuit zijn 
vorige functies een groot netwerk 
heeft in de bouwsector. We zijn een 
kleine organisatie en ik kan niet uit 
de voeten met een raad van toezicht 
die vier keer per jaar bij elkaar komt 
en dat is het dan. Dat is volgens mij 
ook niet meer van deze tijd.”
Wibier: “Ja, je moet als RvT natuurlijk 
het bestuur controleren en kritische 
vragen stellen, dat is de basis, maar 
toch ook als sparringpartner funge-
ren voor de bestuurder.”
Boer: “Toezichthouders kunnen 
vaak heel slecht tegen een onzekere 
bestuurder. Maar wij investeren 25 
miljoen, dat is een fors bedrag voor 
zo’n kleine organisatie. Dus ik vind 
dat je daar als bestuurder ook best 
een beetje onzeker over mag zijn, en 
met de voorzitter van de RvT mag 
overleggen of je het allemaal wel 
goed ziet. Daar is niks mis mee.”
Wibier: “Maar als je dan een ver-
gadering van de raad van toezicht 
hebt, wel weer in je goede rol schie-
ten, natuurlijk.”  
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Bij uw zorgorganisatie telt elke euro. U wilt de totale kosten van middelen en diensten zo ver mogelijk 

terug dringen. Intrakoop ondersteunt u daarbij. Denkt u na over innovatieve inkoopprocessen, 

inkoop strategieën en raam overeenkomsten? Intrakoop heeft ze al voor u bedacht en in het leven 

geroepen. Of we ontwikkelen ze samen met u. Zodat u de inkoopoplossing kunt kiezen die het beste 

bij uw organisatie past. We rusten niet voordat we de gunstigste voorwaarden voor u uit het vuur 

hebben gesleept. Samen met u doen we er alles aan, om goede zorg beter betaalbaar te maken. 

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Stichting Valkenhof uit Valkens waard is 
een middelgrote zorg organisatie, 
gespecialiseerd in ouderenzorg. 
Algemeen directeur Annemieke 
Blokker: “In deze dynamische markt 
komen werk wijze en ook inkoopbeleid 
steeds meer onder de loep te liggen. 
Voldoen de ingekochte producten aan 
alle wettelijke eisen? Kloppen de 
contracten met leveranciers? 
En betalen we ze niet te veel? 
Die vraagtekens achtervolgden ons. 
Alles wat we doen, is erop gericht om 
het leven van de bewoners 
aangenamer te maken: elke euro die 
we uitsparen, zetten we hiervoor in. 
Daarom besloten we onze inkoop uit 
te besteden aan Intrakoop. Ze 
verzorgen de volledige inkoop, 
bewaken lopende contracten en geven 
strategisch advies. Bijzonder: onze 
inkoper is nu in dienst bij Intrakoop. 
We weten uit ervaring dat ze een 
betrouwbare partij zijn. Als je zoiets 
belangrijks uitbesteedt, kun je veel 
vastleggen in een contract… Maar het 
begint met vertrouwen.”

Annemieke Blokker, algemeen 
directeur, Stichting Valkenhof

www.intrakoop.nl  •  twitter.com/intrakoop

Inkoop uitbesteden 
begint met vertrouwen

IK051 adv lucide Blokker.indd   1 27-11-13   09:34
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uit het 
veld stelling

Berichten uit de actualiteit van bestuur en toezicht in de gezondheidszorg

Bent u het met Lucide eens dat er 
sprake is van een sanering van de 
care-sector? 
“De sector staat voor een grote veran-
deropdracht. Dit heeft gevolgen voor 
zorgaanbieders, hun personeel en het 
zorgvastgoed. Daarnaast is zowel voor 
de zorg die in de care achterblijft als voor 
de zorg die wordt overgeheveld naar de 
zorgverzekeringswet en het gemeentelij-
ke domein sprake van budgetkortingen. 
Dit zal worden gevoeld.” 
 
Voorziet u ook dat er onder  
deze druk heel wat instellingen  
zullen sneuvelen? 
“Uit de jaarrekeningen van 2011 en 2012 
blijkt dat het eigen vermogen in deze ja-
ren is gegroeid. Zorgaanbieders zullen 
dit nodig hebben om de veranderslag te 
kunnen maken. 
De veranderopdracht is echter groot en 
het is mogelijk dat sommige zorgaanbie-
ders onvoldoende vermogen hebben om 
deze opdracht te vervullen.” 

4 vragen aan de NZa

‘dit zal worden 
gevoeld’

www.luCiDE.iNfO

Bent u het met me eens dat de geo-
grafische spreiding van die faillisse-
menten wel eens heel ongelukkig kan 
uitvallen?  
“Ja, maar zorgkantoren/zorgverzeke-
raars hebben zorgplicht en zijn dus wet-
telijk verplicht om te zorgen voor vol-
doende zorg in de regio voor mensen die 
een indicatie hebben. De NZa ziet er on-
der meer in de rechtsmatigheidsonder-
zoeken op toe dat zorgkantoren/zorg-
verzekeraars deze taak uitvoeren.” 
 
Grijpt de overheid desnoods in om 
het aanbod te herstellen? 
“Als zorgverzekeraars door overmacht 
niet aan hun zorgplicht kunnen voldoen, 
kunnen zij hiervan melding maken bij de 
NZa. Als er inderdaad sprake is van over-
macht, kan het ministerie van VWS een 
vangnetstichting oprichten om te zorgen 
dat de zorg voor wie daar recht op heeft, 
door kan gaan.”

eens

de 
meesten 

redden 
het wel oneens

Op de vraag of u de 
verwachting deelt dat 

het vastgoedprobleem in 
de care menig instelling 
de kop kan gaan kosten, 

antwoordt een ruime 
meerderheid (62%)  

van u met ‘ja’. 

Vastgoed zal 
heel wat 

instellingen de 
kop kosten

62%
30%8%
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uit het veld

uit het nieuws‘Een aantal instellingen kan met een negatief 
eigen vermogen komen te zitten en is daarmee technisch failliet’

› Een woordvoerder van de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland naar aanleiding van een onderzoek dat de VNG 
liet doen naar de vastgoedproblemen in haar sector, in het financieele dagblad.

› is het percentage dat de 90 grootste care-instellingen per 2012 
op hun vastgoed hadden afgeschreven. een schril contrast met de 
10 tot 20 procent waardedaling die verwacht wordt.1,86

foto: istockphoto

Beheer Eind oktober kondigde vermogensbe-
heerder Bouwinvest aan dat het 300 miljoen 
gaat investeren in zorgvastgoed. Enkele weken 
eerder waren we getuige van de oprichting van 
Apollo Zorgvastgoed, dat institutionele beleg-
gers wil laten investeren in zorgvastgoed. En 
ook andere vastgoedfondsen, zoals Vesteda, 
Brink Groep en het Belgische Cofinimmo, lijken 
de zorg te hebben ontdekt. 
Deze belangstelling lijkt op een vreemd mo-

ment te komen, nu de overheid fors bezuinigt 
op de zorg. Maar volgens Michel van Oostvoorn 
van Apollo Zorgvastgoed is niets minder waar: 
“De behoefte aan zorg zal toenemen, al zullen 
we daar in de toekomst meer zelf aan moeten 
bijdragen. De sterke koopkrachtige groei maakt 
zorgvastgoed voor pensioenfondsen juist een 
aantrekkelijke belegging met een stabiel rende-
ment en ook nog een maatschappelijke kant.”
Maar hoe zit het dan voor de zorgbestuurder? 
Is het voor hem of haar ook zo aantrekkelijk 
om in zee te gaan met een van de fondsen? 
Van Oostvoorn: “Absoluut. Ik denk dat het be-
langrijkste voordeel voor de bestuurder is dat 
wij alle zaken rond de huisvesting uit handen 
nemen, inclusief de risico’s, waardoor hij zich 
kan richten op de kernactiviteit: het verlenen 
van zorg. Daarnaast bundelen wij de expertise 
rond zorgvastgoed, onder meer door samen 
te werken met een partij als HEVO. Voor ons is 
vastgoed een dagelijkse activiteit, terwijl een 
zorgbestuurder misschien een of twee keer in 
zijn carrière met nieuwbouw te maken krijgt. 
Belangrijk is dat we de krachten bundelen, 
zodat iedereen er ook op de langere termijn 
voordeel bij heeft.”

Bron: EY

De belegger komt naar u toe
vastgoedinvesteerders hebben de zorg ontdekt. Wat hebben 

ze de zorgbestuurder te bieden?
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Website Bent u bestuurder of toe-
zichthouder bij een zorginstelling? 
Bent u alleen geïnteresseerd, of wilt u 
gewoon meepraten met de mensen 
die het in de zorg voor het zeggen 
hebben? Op de website www.lucide.
info vindt u de community waar de 
discussie plaatsvindt. Altijd actueel en 
altijd helder.

U kunt er nieuws vinden over trans-
fers, reageren op de stelling van de 
week, tweets plaatsen, meediscussië-
ren in de diverse dialogen of zelf een 
dialoog opstarten. Tot slot vindt u er 
allerhande informatie en content 
waar in dit tijdschrift naar wordt door-
verwezen.

Registreren kunt u met behulp van 
uw LinkedIn-account. Helder toch?

EEN HElDER 
AANBOD

www.lucide.info

start uw eigen 
web Dialoog op  
www.luciDe.info

› is het bedrag waarvoor de 180 grootste instellingen  
in care en cure hun vastgoed hebben 
 gefinancierd bij de banken. 16,5 miljard 

foto: istockphoto

benchmark Voor toezichthou-
ders is het vormen van een 
gefundeerde mening bij vast-
goedprojecten geen sinecure. 
“Vroeger had je de bouwkosten-
nota van het Bouwcollege, maar 
dat bestaat niet meer. En dus zijn 
er geen handvatten meer waar 
men zich aan vast kan houden 
bij de beoordeling, terwijl die er 
bepaald niet eenvoudiger op is 
geworden.” Aan het woord is Jan 
van der Kruis, oud-zorgbestuur-
der en mede-oprichter van de 
Stichting Adviescentrum voor 
Zorghuisvesting (AcvZ).
“Ik maak het zelf als toezichthou-
der mee. Je krijgt een business 
case voorgelegd, die je met 
name moet toetsen op financier-
baarheid. Dat op zich is al een 
lastige opdracht. Maar daarnaast 
zie ik dat door het toegenomen 
belang van die economische 
focus de vraag of de plannen ook 
maatschappelijk wenselijk zijn, 

ondergesneeuwd raakt. Daar 
is al helemaal geen meetbare 
toetsing voor.”
Om toezichthouders – en ook 
hun bestuurders – te helpen bij 
het vinden van houvast, publi-
ceerde de AcvZ op 21 november 
jongstleden de Handreiking 
Kengetallen Zorgvastgoed. Een 
nieuwe variant op de aloude 
bouwkostennota, die in geactu-
aliseerde versie een benchmark 
biedt voor instellingen in zowel 
cure als care.
Onder bestuurders wordt 
volgens Van der Kruis met 
enthousiasme gereageerd op de 
publicatie. “Maar er zijn er ook 
die zeggen: ‘Dergelijke informatie 
vertel ik toch aan mijn toezicht-
houders? Daar hebben ze zo’n 
boekje niet voor nodig.’  Van der 
Kruis: “Die hebben het dus nog 
niet begrepen.”
Voor meer informatie:  
www.stichtingacvz.nl

Hulp bij vastgoeD

Bron: EY

De stichting AcvZ publiceert handreiking 
kengetallen Zorgvastgoed
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Sinds enkele jaren is het begrip ‘impairment’ 
een veel gebezigd woord in bestuurs- en 

toezichthoudersvergaderingen.  De vastgoedportefeuilles 
van zorginstellingen moeten geherwaardeerd worden, voor 

miljarden, met dank aan de overheid. “Hier is sprake van een 
sanering.”

tekst Pierre de Winter  | beeld Carlo Giambarresi

thema

de 
vastgoedbom
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Er tikt een bom in de 
langdurige zorg. Door 
de in 2011 ingezette 
scheiding tussen wonen 
en zorg en daarbovenop 
de bezuinigingen uit 

het Zorgakkoord van afgelopen april, 
dreigt een enorme leegstand bin-
nen zorginstellingen in met name de 
ouderenzorg, de gehandicaptenzorg 
en de GGZ. Tussen de tien en twintig 
procent van de locaties waar nu nog 
zorg wordt verleend, dreigt ‘overbo-
dig’ te worden verklaard. Opgeteld bij 
de al bestaande leegstand in ons land 
levert dat een situatie op “die maakt 
dat de verhuur- en verkoopbaarheid 
van dat vastgoed nihil is”, aldus advo-
caat Bert Paulus van advocatenkan-
toor Nysingh op de website van Skipr. 
En zo is het begrip impairment – het 
herwaarderen van de vastgoedporte-
feuille en het inboeken van het verlies 
daarop – zomaar een veel gebezigd 
woord geworden in de vergaderingen 
van raden van bestuur en toezicht.

Niemand weet precies over welk 
bedrag het in de hele sector gaat, 
maar Bert Hilverda, partner en sec-
torleider Health Care & Life Sciences 
bij Ernst & Young (EY), durft wel een 
geïnformeerde inschatting te maken: 
“Kijken we naar de tweehonderd 
grootste instellingen (care en cure) 
van Nederland, dan heb je het over 
een gezamenlijke vastgoedschuld bij 
de banken ter waarde van zo’n 16,5 
miljard. Bij twintig procent daarvan 
praat je dan dus over ruim drie mil-
jard euro.” Een groot probleem, aldus 
ook brancheorganisatie Actiz. Actiz 
voorspelt branchebreed in de langdu-
rige zorg een afname van de reserves 
van drie miljard naar 300 miljoen en 

per 2016 situaties waarbij instellingen 
hun loonkosten niet meer kunnen 
voldoen. Hilverda: “Het is reëel te 
verwachten dat instellingen hieraan 
failliet kunnen gaan.”

Overdekking
We hebben dit probleem aan een aan-
tal samenkomende trends te danken 
die voor toenemende druk op instel-
lingen zorgen, aldus Hilverda. Ten 
eerste de per 2009 ingezette afbraak 
van het oude systeem van financiering 
van zorgvastgoed. “Nederland heeft 
altijd een unieke situatie gekend, 
waarbij het vastgoed integraal onder-
deel uitmaakte van de zorg.” Onder 
dat regime vroeg een instelling een 
vergunning aan om zoveel mogelijk 
vierkante meters te mogen bouwen. 
Die vergunning moest natuurlijk 
goedgekeurd worden, maar garandeer-
de vervolgens een goedkope – door 
de staat gegarandeerde - financiering 
bij de bank plus maximaal vijftig jaar 
lang een vergoeding voor onderhoud, 
rente en afschrijving. “Veel instellin-
gen verdienden geld op hun kapitaal-
lastenvergoeding. Deze overdekking 
kwam ten goede aan de zorg, maar 
zorgde er ook voor dat mogelijke ver-
liezen werden verhuld.”

Sinds 2009 zijn instellingen echter 
zelf verantwoordelijk voor onderhoud 
en beheer van hun vastgoed. Tot 2018 
wordt de oude regeling afgebouwd en 
het nieuwe systeem, gebaseerd op de 
zogenaamde Normatieve Huisvesting 
Component (NHC) in gelijk tempo 
ingevoerd. De NHC is een vergoeding 
die is gebaseerd op het aantal cliënten 
en de bijbehorende zorgzwaarte, in 
plaats van op de capaciteit van het 
gebouw, zoals voorheen. Per 2018 zijn 

’s lands zorginstellingen voor honderd 
procent verantwoordelijk voor hun 
eigen vastgoedportefeuille. Hilverda: 
“Dat betekent dat er voor leegstaande 
woonzorgeenheden richting 2018 
steeds minder vergoeding is en daarna 
niet meer.”

Een daaruit voortkomend pro-
bleem: waar de banken tot 2009 de 
financiering van zorgvastgoed als ‘laag 
risico’ konden inboeken tegen een 
corresponderende rente, zijn zij nu 
minder gewillig om überhaupt te fi-
nancieren en is het risicoprofiel in veel 
gevallen juist ‘hoog’ geworden, met 
hogere rentelasten tot gevolg.

En daar komt de tweede trend om 
de hoek kijken: de alsmaar stijgende 
zorgkosten die momenteel door het 
tweede kabinet-Rutte worden aange-
pakt. De bezuinigingen in het zorg-
akkoord van april – de zogenaamde 
extramuralisering in AWBZ, GGZ en 
gehandicaptenzorg - vormen in feite 
een versnelde doorvoering van de 
scheiding wonen en zorg, die per 1 ja-
nuari 2012 werd ingevoerd. Het komt 
neer op zo’n 80.000 minder cliënten 
binnenshuis per 1 januari 2015. Nieu-
we cliënten voor lichte zorg (ruwweg 
zzp 1 t/m 4) zullen vanaf dat moment 
wonen op een plaats waar ze zelf de 
huur moeten betalen. De plaatsen in 
tehuizen waar ze terecht zouden zijn 
gekomen, vallen leeg.

Vervolgens is er de cliënt zelf, die 
steeds kritischer wordt. Hilverda: 
“Sinds dit voorjaar zien we voor het 
eerst dat de vraag naar zorg in som-
mige sectoren afneemt. Ondanks de 
demografische trend van vergrijzing. 
Dat heeft in onze ogen zeker te maken 
met de voortdurende recessie: men-
sen stellen hun niet acute zorgvraag 
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en innovatieve oplossingen. De vast-
goedexploitatie neemt gemiddeld 
maar zo’n tien procent van de begro-
tingsruimte in, maar tegelijkertijd is 
het vastgoed wel veruit de grootste 
post op de balans. “De oplossing voor 
dit probleem vind je dus nooit vanuit 
die tien procent op jaarbasis. Het is 
een vraagstuk dat je als bestuurder 
op portefeuilleniveau moet zien op te 
lossen. Hierbij dient op een integrale 
manier gekeken te worden naar zowel 
de vastgoed- als de zorgexploitatie. In 
een strategisch exploitatieplan die-
nen effecten integraal inzichtelijk te 
worden gemaakt. En dat gaat niet per 
definitie alleen over kleiner, zuiniger, 
goedkoper, maar juist ook over het 
bedenken van een visie op de rol die 
je in de markt wilt spelen en het van 
daaruit ontwikkelen van nieuwe vast-
goedideeën en -concepten.”

De opmerking dat dit riekt naar 
‘dure plannen’ waar ellende van moet 
komen, wuift Deiman weg.  “Ik heb 
het niet over meer van hetzelfde, 
maar over het realiseren van gebou-
wen die aansluiten bij je visie en bij de 
vraag vanuit de markt. Kijken welke 
capaciteit je geschikt kunt maken voor 
de zwaardere zorgindicaties en flexibel 
bouwen, zodat het vastgoed ook voor 
andere doeleinden bruikbaar is. Dan 
zijn haalbare businesscases mogelijk.”

Hij pleit daarbij ook voor onortho-
doxe en innovatieve oplossingen. “Er 
is bijvoorbeeld een groot probleem bij 
veel instellingen waar scheiden van 
wonen en zorg gaat plaatsvinden. De 
huur van de wooneenheden wordt 
vaak bepaald op basis van het woning-
waarderingstelsel, waardoor er geen 

thema
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langer uit. Maar ook los daarvan zien 
we dat ouderen bijvoorbeeld steeds 
langer thuis blijven wonen en kritisch 
kijken naar hoe hun hogere eigen bij-
drage wordt besteed.” En dat betekent 
weer dat zorginstellingen die zich met 
fraaie nieuwbouw hadden voorbereid 
op de grijze golf van babyboomers, 
sowieso minder cliënten binnen zien 
komen.

Tot slot memoreert Hilverda de 
toenemende aandacht om correct te 
declareren. “Stakeholders eisen terecht 
transparantie, een trend die in ieder 
geval niet leidt tot omzetverhoging, 
maar eerder tot extra voorzichtigheid.”

Creatief denken
“Deze ontwikkeling zat er natuurlijk al 
een jaar of tien aan te komen”, vertelt 
directeur Erik Deiman van vastgoed-
adviseur Brink Groep. “Er wordt al 
sinds 2003 gesproken over het los-
halen van de huisvestingscomponent 
uit het zorgbudget. Een hele logische 
stap, want waarom zou een zorgbe-
hoevend persoon goed beschouwd 
niet voor zijn eigen huisvesting be-
talen? Dat doe je als je gezond bent 
ook. En nu pas – tien jaar later – is het 
daadwerkelijk bij wet doorgevoerd.”

Volgens Deiman heeft een aantal 
partijen hier reeds vroegtijdig op 
geanticipeerd. Door bijvoorbeeld te 
kiezen voor meer flexibele huurcon-
tracten of vraaggestuurd te ontwik-
kelen.  “Daarmee zijn hun risico’s 
gereduceerd en hebben ze een goede 
uitgangspositie voor de toekomst. 
Helaas worstelen nog veel partijen 
met deze problematiek.”

Deiman pleit voor creatief denken 

WAt tE dOEN MEt 

zORGVAstGOEd?

Bij het Kenniscentrum Wonen-Zorg 

van Actiz-Aedes vindt u enorm veel 

informatie over de mogelijkheden 

die er zijn om vastgoed te heront-

wikkelen. Met als belangrijkste 

conclusie: dit probleem is niet op 

te lossen als puur vastgoedpro-

bleem. Alleen fundamenteel 

onderzoek naar uw bestaansrecht 

in een nieuw zorgtijdperk stelt u in 

staat om uw rol in het zich ontvou-

wende zorglandschap te bepalen 

en daar een levensvatbare strate-

gie bij te formuleren.

Meer informatie: www.kcwz.nl
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of beperkte inkomsten worden ont-
vangen voor de aanwezige algemene 
ruimten. Daarnaast zijn deze vaak 
veel te groot voor het tijdperk van ex-
tramuralisering. Instellingen zouden 
de handen bijvoorbeeld ineen kunnen 
slaan met culturele gezelschappen, die 
ook allemaal zwaar moeten bezuini-
gen en die in zo’n ruimte prima zou-
den kunnen repeteren, met af en toe 
een optreden voor de bewoners.”

En op het platteland zou een zorgin-
stelling prima een lokaal agentschap 
van de Rabobank kunnen huisvesten, 
of een buurtwinkel. “Het gaat erom 
dat je zoekt naar samenwerking met 
organisaties en partners die daar ook 
baat bij kunnen hebben.” Volgens Dei-
man kijken bestuurders die scenario’s 
zoeken voor de toekomst teveel in de 
achteruitkijkspiegel. “Maar je moet 

niet zoeken naar wat je al kent, want we 
zijn op weg naar een ander type samen-
leving, met andersoortige oplossingen.” 
Aandachtspunt daarbij is wel dat ook 
zorginstellingen te maken krijgen met de 
verhuurdersheffing als ze niet de juiste 
voorzorgsmaatregelen treffen.

Afschrijven
Gelijk heeft hij, maar het hoofd van 
menig bestuurder die het water aan de 
lippen staat, zal niet opklaren bij een 
oproep om ‘creatief te denken’. Een 
GGZ-bestuurder die - wegens lopende 
onderhandelingen – niet met naam 
genoemd wenst te worden, vertelt wat 
de impact is op zijn instelling: “Het 
gaat om enkele tientallen miljoenen die 
wij de komende jaren moeten afschrij-
ven. Dat is een serieus probleem. De 
overheid stuurt op krimp in de sector, 

terwijl er tegelijkertijd meer geld ver-
diend moet worden om de afschrijvin-
gen te bekostigen. Daarnaast wordt 
uit hoofde van het bestuurlijk ak-
koord dat in 2012 in de GGZ gesloten 
is, verwacht dat tussen 2012 en 2020 
landelijk eenderde van de bedden 
wordt afgestoten. We kunnen dus niet 
proberen om door middel van groei 
de benodigde middelen (kasstroom 
- PdW) te vinden. Het zijn dergelijke 
onbedoelde interdependenties die 
maken dat het wel erg moeilijk wordt 
om nog een redelijke oplossing voor 
dit soort problemen te vinden.” 

Daarnaast baart wat de banken 
zullen doen hem zorgen. “Die zien de 
zorg nu als een werkterrein met hoog 
risico. Sommige zeggen al: ‘Je krijgt 
geen lening als er geen langjarige 
productieafspraken liggen.’ En dat 
terwijl de productieafspraken met de 
verzekeraars momenteel op jaarbasis 
worden gemaakt. Daar is dus ook 
niets meer mogelijk.”

Sterker nog: de banken zitten tot 
over hun oren in dit probleem. Ze 
hebben een gezamenlijk bedrag van 
16,5 miljard euro – zwaar overgewaar-
deerd  - aan zorgvastgoed op de ba-
lansen staan voor alleen al de grootste 
180 instellingen van Nederland. De 
Nederlandse Bank wil dat die waarde 
zo snel mogelijk ‘reëel’ wordt, dus 
ook de banken zullen hard moeten 
gaan afschrijven. Het probleem met 
zorgvastgoed is alleen dat het zonder 
zorginstelling als gebruiker/bewoner 
moeilijk verhandelbaar is en dat er bij 
leegstand van de waarde dus weinig 
overblijft. 

zwarte Piet
Op het verwijt dat hij tien jaar gele-

AfBOEKINGEN

Sinds 2011 zijn zorginstellingen serieus bezig af te schrijven op hun zorgvast-

goed, zo blijkt uit gegevens van de negentig grootste instellingen in Geestelijke 

Gezondheidszorg (GGZ), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Verpleging Verzorging 

en Thuiszorg (VVT)...

Jaar 2012 2011 2010

GGZ 33.8 46.8 1.8

GHZ 96.3 54.2 6.8

VVT 39.9 37.6 4.0

Totaal 170 138.6 12.6

Bron: EY (bedragen in miljoenen)

…maar gezien het feit dat er tussen tien en twintig procent waardedaling verwacht 

wordt, is er nog een lange weg te gaan.

Jaar 2012 2011 2010

GGZ 1,26 1,76 0,07

GHZ 2,92 1,69 0,21

VVT 1,27 1,11 0,09

Totaal 1,86 1,50 0,12

Bron: EY (in % van de boekwaarde materiële vaste activa)
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voor staan én het meest te verduren 
krijgen.” In ieder geval staat vast dat 
instellingen nog maar net zijn begon-
nen met afschrijvingen op hun vast-
goed. Leensen: “Wij zien dat het be-
drag waarvoor is afgeboekt in 2012, in 
cure en care samen is verdubbeld ten 
opzichte van 2011. Maar we zien ook 
dat dat nog maar een fractie is van 
wat nodig is. De echte pijn zal tussen 
nu en de komende vijf jaar genomen 
moeten worden.” 

Positief scenario
Er is een positief toekomstscenario 
denkbaar: laten we zeggen dat er per 
2025 een bloeiende markt bestaat 
voor betaalbare en minder betaalbare 
woonvormen voor ‘lichte zorgbehoe-
venden’. Van bescheiden kamers tot 
fraaie appartementen, voorzien van 
alles wat de moderne technologie 
de hulpbehoevende mens te bieden 
heeft. De cliënt kan kiezen van welk 
servicepakket hij gebruik wenst te 
maken – van alarmservice tot aan 
dagelijkse verzorging.  En, belangrijk: 
hij of zij is in staat om daar zelf voor 
te betalen. 

In dat scenario slagen de meeste 
instellingen in de langdurige zorg er 
de komende tien jaar op een of andere 
manier in om aansluiting te vinden 
bij die markt. Door – al dan niet in 
samenwerking met een corporatie of 
een andere externe vastgoedpartner 
- flexibele nieuwbouw te plegen, te 
verbouwen, te herbestemmen en door 
op een verstandige manier vastgoed af 
te stoten.

Er worden momenteel overal 
koortsachtig plannen gemaakt om dat 
scenario te realiseren. Maar voor veel 
instellingen is het nog heel ver weg.  

in het bestuurlijk akkoord is afgespro-
ken. En daar doet bijvoorbeeld VWS 
of de AZN niets aan.

Ook Bert Hilverda’s collega Rob 
Leensen bij EY is kritisch over de 
rol van de overheid: “Als je ziet hoe 
een oud systeem dat tientallen jaren 
overeind is gehouden, nu in zeer korte 
tijd drastisch wordt gewijzigd op een 
manier die forse risico’s met zich mee-
brengt, dan moet je concluderen dat 
hier sprake is van een sanering. Dit zal 
leiden tot winnaars en verliezers. En 
wie wint of verliest zal in grote mate 
bepaald worden door de vastgoed-
erfenis van een instelling, de mate van 
het succes van ingezette maatregelen 
en natuurlijk de realisatie van posi-
tieve kasstromen.”

Ook blijkt uit de cijfers van EY dat 
de GGZ bovenmatig wordt geraakt. 
“Wij hebben een stresstest ontworpen 
voor zorginstellingen, waarin we in 
kaart brengen in welke mate ze in 
staat zijn hun verplichtingen na te 
komen. Daaruit blijkt dat de GGZ-
instellingen er financieel het slechts 

den al had kunnen zien aankomen 
dat de huisvestingscomponent uit het 
zorgpakket zou worden gehaald, voelt 
onze GGZ-bestuurder zich zeker aan-
gesproken. “Dat is zo. Maar ik wil daar 
wél enkele flinke verzachtende om-
standigheden bij aanvoeren: het be-
leid is heel lang in beweging gebleven, 
waardoor het voor ons als instelling 
erg moeilijk was om met een duide-
lijke focus op dat beleid te anticiperen. 
Daarnaast hebben de grote steden 
de afgelopen jaren het beleid gevoerd 
om voorzieningen te bouwen voor 
mensen die op straat leefden. Een 
praktijk die elders in het land – ook 
door ons – werd overgenomen. Dat 
zijn bakstenen geweest waar vraag 
naar was vanuit de stedelijke overhe-
den, maar die nu onderdeel vormen 
van het vastgoedprobleem, omdat ze 
vanwege de extramuralisering weer 
moeten worden gesloten. En tot slot: 
als zoiets als het Bouwregime wordt 
afgeschaft, waarom krijgen instellin-
gen dan niet een eerlijke kans om met 
hun geschiedenis op dat gebied af te 
rekenen? Wat ik zou willen zien, is dat 
er duidelijke afspraken komen over 
een redelijke termijn waarbinnen die 
afschrijvingen moeten plaatsvinden, 
waar iedereen zich aan moet houden, 
ook de zorgverzekeraars. En dat de 
zwarte piet voor dit grote maatschap-
pelijke probleem bij meerdere partijen 
terechtkomt. De zorginstellingen, de 
banken, maar ook de overheid zelf 
bijvoorbeeld.”

Want regie van die overheid is wat 
in hoge mate mist. Zo zijn er zorgver-
zekeraars die doodleuk eisen dat de 
doelstelling van eenderde beddenre-
ductie in de GGZ aanzienlijk sneller 
gehaald moet zijn dan in 2020, zoals 

‘De echte pijn 
zal tussen nu 

en de komende 
vijf jaar geno-
men moeten 

worden’
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zoeken naar de juiste 
schaal; een gesprek 

tussen bestuurders en 
toezichthouders.

gen een wijkfunctie te geven aan de 
restaurants die door diezelfde schei-
ding van wonen en zorg ineens niet 
meer vanzelfsprekend zijn voor de 
cliënten. ‘Dit is de grootste transitie 
in onze sector ooit en het tempo ligt 
buitengewoon hoog’, zei Bannenberg 
tijdens het Diner Pensant. ‘Er kunnen 
dus ontsporingen plaatsvinden. Er 
wordt heel veel van ons verwacht. 
Onze cliënten worden kritische 
consumenten die ook keuzes voor 
andere aanbieders kunnen maken. 
We moeten onze medewerkers mee-
nemen in de transitie. En we moeten 
gaan samenwerken met de thuis-
zorgaanbieders. Maar dat hoeft niet 
tot fusies te leiden, want die kosten 
alleen maar tijd.’

Keuzes maken
Bestuursvoorzitter Dick Herfst van 
Zorggroep Zuid-Gelderland heeft 
een aantal keuzes al gemaakt. De 
huishoudelijke zorg  afstoten bijvoor-
beeld, op basis van de aanname dat 
andere aanbieders in de wijk hierop 
beter kunnen inspelen als dit naar de 
gemeenten gaat. Verzorgingshuizen 
afbreken en kleinschalige woonvoor-
zieningen in de wijk opzetten die pas-

Hoe moeten de bestuurder 
en de toezichthouder van 
een aanbieder in de lang-
durige zorg zich tot el-

kaar verhouden nu het zorgland-
schap binnen dit segment in zo’n 
hoog tempo verandert? Deze vraag 
stond centraal tijdens het recente 
Diner Pensant van Movimento. Drie 
bestuurders en toezichthouders ga-
ven zelf het antwoord: veel meer 
samen optrekken, sparringpartners 
zijn en elkaar rugdekking geven. En: 
trots zijn op elkaar.

Guus Bannenberg, bestuurder van 
de Van Neynselgroep in ’s-Herto-
genbosch, ziet zich geconfronteerd 
met zo’n beetje alle onderwerpen 
die de transitie in de langdurige zorg 
maar met zich mee kan brengen. 
Een enorme vastgoedopgave, met 
verzorgingshuislocaties die soms wel 
veertig jaar oud zijn. Vanuit een van 
oudsher centraal geleide organisatie 
de omslag maken naar buurtzorg-
teams die veel meer op basis van 
eigen verantwoordelijkheid te werk 
gaan. Bij de scheiding van wonen en 
zorg goed in beeld blijven als thuis-
zorgaanbieder. Er wel of niet in sla-



04 2013 Lucide | 21

advertorial

sen bij de eisen van de hedendaagse 
cliënten. Met de zorgverzekeraars 
overleggen over de mogelijkheid om 
tot een geïntegreerd wijkbudget te 
komen voor de wijkverpleegkundigen 
die samenwerken met de huisartsen, 
met grote aandacht voor preventie. 
Voor de persoonlijke verzorging een 
bemiddelingsbureau opzetten waarin 
de medewerkers zichzelf als ZZP’ers 
kunnen aanbieden. Het verpleeghuis 
vervangen door een herstelhotel dat 
de stap van ziekenhuis naar huis 
moet faciliteren. ‘Steeds onze strate-
gie aanpassen aan wat op ons afkomt 
dus’, vatte Herfst samen.

Omslag maken
Ook Anja Schouten, bestuurder van 
Zorgbalans, aanvaardt de consequen-
ties van de transitie in de langdurige 
zorg. ‘We zijn allemaal georganiseerd 
alsof wij het belangrijkste voor de 
cliënt zijn’, zei ze. ‘Daarin moeten 
we een omslag maken. Onze belang-
rijkste opdracht is het gevoel van 
onmisbaarheid voor mensen loslaten. 
Bereid zijn de bestaande organisatie 
af te breken en helemaal opnieuw – 
wijkgericht en vraaggestuurd – op te 
bouwen. Maar dat vraagt nogal wat 
van medewerkers, zeker in het besef 
dat zij toch al vrezen dat hun baan op 
de tocht staat.’

Samenspel met de toezichthouders
Alle drie beseffen deze bestuurders 
dat ze niet in staat zijn het transi-
tieproces op eigen houtje vorm te 
geven voor hun organisatie. Iedereen 
in de organisatie moet mee en de 
rol van de raad van toezicht wordt 
beduidend groter. ‘Je moet elkaar 
serieus nemen’, zei Bannenberg. En 
toezichthouder Wijnand Mebius van 
de Van Neynselgroep onderschreef 

om analyse en kennis. En de toe-
zichthouders gaan meer actief de 
organisatie in. Niet alleen omdat 
de belangrijkste inspiratie van de 
werkvloer komt, maar ook omdat 
duidelijk moet zijn of bij de mede-
werkers voldoende denk- en ontwik-
kelkracht aanwezig is om het beleid 
van de bestuurders in de organisatie 
te brengen.

Actief naar buiten
Ook is denkbaar dat de toezicht-
houders kennismaken met externe 
partijen waarmee de organisatie te 
maken heeft, zoals de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg, of de gemeente. 
Wel moeten de toezichthouders er 
hierbij voor waken niet op de stoel 
van de bestuurders te gaan zitten. Ze 
moeten rolvast blijven. Maar doen 
ze dit goed, dan kan de meerwaarde 
groot zijn: het laat zien dat de or-
ganisatie denkt en werkt vanuit het 
maatschappelijk belang. 
Een geslaagd diner, met onderwerp-
en waar nog lang over nagepraat gaat 
worden. 

het belang hiervan volledig. ‘Nu 
het transitieproces in de versnel-
ling komt, heeft het bestuur een 
raad van toezicht nodig die op alle 
domeinen van de verandering kan 
mee bewegen’, zei hij. ‘We zijn in een 
situatie beland die om tegenspraak 
vraagt, maar vooral om optreden als 
sparringpartner. En je hebt ook als 
toezichthouders een actieve rol om 
de hele organisatie aangehaakt te 
houden in het veranderproces. Dat 
vraagt om actief samenspel.’ En dat 
is er ook, beaamden de aanwezige 
toezichthouders van de andere twee 
zorginstellingen.

Samen snel schakelen
Alle aanwezigen bij het Diner Pensant 
zijn het erover eens dat de rol van de 
toezichthouder duidelijk verandert 
in deze periode, waarin de onzeker-
heden voor de bestuurder toenemen 
en snel beslissingen moeten worden 
genomen die verstrekkende gevolgen 
voor de organisatie kunnen hebben. 
De tijd waarin een bestuurder erin 
kon volstaan de toezichthouders 
alleen maar te informeren over het 
voorgenomen beleid, maar niet te 
betrekken bij de uitvoering ervan, is 
voorbij. Het is snel schakelen gebla-
zen en daarin is de rol van de toe-
zichthouders als kritische meedenker 
essentieel. ‘De toezichthouder moet 
altijd één vraag meer stellen dan de 
bestuurder kan beantwoorden’, zei 
een van de deelnemers treffend. Het 
toezicht komt meer op de besturing 
te liggen dan op de bestuurder. Het 
gaat niet om controledrift, maar 
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willem vermeend

‘Mijn woning hang 
ik straks vol met de 

laatste snufjes’
Willem Vermeend doet niet aan zwartkijkerij, ook niet als 

het om zorgvastgoed gaat. Aan bestuurders heeft hij een 

duidelijk advies: “Ga aan de slag. Kijk niet naar Den Haag. 

Daar komt alleen onheil vandaan.”

tekst Jeroen Siebelink | beeld Vincent Boon

interview
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Willem Vermeend (64) is in de RAI om 
iets uit te reiken. Hij is aanjager van 
een project. Na zijn lezing treffen we 
hem op de beurs, alweer druk geba-
rend en pratend tussen stands met de 
laatste technologische snufjes. Hij 
bruist. Hipsters en old boys houden 
hem staande voor een visionair-opti-
mistisch praatje. Bijna gejaagd toont 
hij ze een 3D-print voor medische toe-
passingen in de hand. ‘Protheses, bot-
ten, hartkleppen. Dit gaat het worden. 
De toekomst, nu al.’
Buiten is het guur. Generatiegenoten 
van Vermeend, veel minder actief en 
de gedroomde afnemers van die 3D-
implantaten, staan in de kou. Strenge 
bezuinigingen en ingrijpende hervor-
mingen in de ouderenzorg grijpen om 
zich heen. Neem alleen de behuizing 
van ouderen. Op hun vijfenzestigste 
verjaardag vertrekken mensen niet 
langer automatisch naar een verzor-
gingshuis, alleen met de allerzwaarste 
zorgindicaties komen ze daar nog voor 
in aanmerking. Daarbij stijgen voor de 
hogere inkomens de eigen bijdragen. 
Wie met een lichtere indicatie toch in 
een beschutte omgeving wil wonen, 
moet zelf de woonkosten betalen, in-
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clusief de servicekosten – maaltijden, 
schoonmaak, wassen en welzijn.
De eerste gedwongen verhuizingen 
worden binnenkort in gang gezet, en 
intussen houden zorgaanbieders reke-
ning met zware afschrijvingen op hun 
vastgoed. Nederland telt zo’n 340 ver-
pleeghuizen met een capaciteit van 
65.000 plaatsen en 1.300 verzorgings-
huizen met ongeveer 100.000 plaat-
sen. De helft van die wooneenheden in 
verzorgingshuizen is eigendom van 
woningcorporaties. De komende jaren 
verwacht men een halvering van die 
capaciteit, wat neerkomt op leegstand 
van 80.000 verzorgingsplaatsen en 
grootschalige sloop van soms monu-
mentale gebouwen.

u bent gezond en hoeft zich 
geen zorgen te maken over uw 
oude dag. Maar wat als u ooit 
zorgbehoevend bent – hoe zit u er 
dan bij?
“Ja maar, kijk. Ik vind dat we te som-
ber zijn over onze gezondheidszorg. 
We hebben het beste stelsel ter wereld. 
Daar zijn scala’s van onderzoeken over 
bekend, die zal ik je toesturen. Neder-
land zit in de top een, twee, drie. Het 
probleem is alleen een beetje dat het te 
duur is geworden. Meer dan vijftig 
procent van de Rijksuitgaven gaat  
naar sociale zekerheid en zorg. Zorg is 
nog steeds de snelst groeiende post. 
Zelfs nu we erop bezuinigen, groeien 
de uitgaven. Het blijft minder van 
meer. Ik heb het wel eens zitten uitre-
kenen. Op cure scoren we qua kosten 
wereldwijd gemiddeld, het enige zorg-
segment waar we totaal uit de band 
springen, is ouderenzorg. Twee tot 
drie keer zoveel geven we daaraan uit. 
Daar moeten miljarden vanaf, dat kan 
niet anders. Het kabinet heeft volko-

W
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men gelijk dat ze fors op de AWBZ be-
zuinigt. Daar hebben we een kerst-
boom van gemaakt. Nog een kerstbal 
erbij, nog een kerstbal erbij, nog een 
kerstbal erbij – en nóg een kerstbal er-
bij. Dat zou je niet zeggen als je die 
verhalen hoort over ouderen die niet 
meer worden verschoond, maar dat is 
iets anders. Dat heeft te maken met 
slim organiseren, doelmatigheid en de 
inzet van ICT. Bedenk ook dat die 
zorgkosten grotendeels op het bordje 
van onze ondernemers liggen. Dat is 
buitengewoon slecht voor onze con-
currentiepositie, we prijzen onszelf uit 
de markt ...”

Terug naar de vraag. Ook voor 
u wordt op een dag de nabijheid 
van goede voorzieningen een 
noodzaak. 
“… dus wat is de oplossing? Efficiënter 
werken, mantelzorg, e-health. Er is 
een scala aan mogelijkheden. Ik 
schreef er een boekje over, zal ik je toe-
sturen. Waar het wat mij betreft op 
neerkomt, is dat het niet om genezen 
moet gaan, maar om voorkomen. Stu-
dies tonen aan dat bijna de helft van 
de zorglasten wordt veroorzaakt door 
lifestyle. Daar kun je al zoveel winnen. 
Maak gezond voedsel lekker, maak be-
wegen leuk. Klinkt truttig, maar dat is 
de toekomst. Wereldwijd. Nou, en wat 
gaat míj daarbij helpen? Technologie. 
Kijk. (Schuift zijn manchet omhoog.) 
Deze heb ik speciaal voor je omgedaan 
vandaag: mijn e-health-horloge. Bloed-
druk, hartslag, gewicht, alles regi-
streert dit ding. Wearable tech, je eigen 
gezondheid bewaken. Wordt een we-
reldhype. Nee, ik heb geen belangen in 
deze technologie, dat je dat even weet. 
Op dit punt ben ik nu eenmaal een 
nerd, alles test ik uit. Apps, apparaat-

jes. Mijn hardloopschoenen geven in-
formatie door aan dit ding, dit ding 
geeft het door aan mijn computer. Al-
les houd ik daarop bij. Ook nog op 
mijn vijfentachtigste, als het mij gege-
ven is dat mee te maken. Tegen die tijd 
heb ik mijn huis hoe dan ook volge-

hangen met technologie. Ik hoop dat 
ik daartussen nog heel lang mag ver-
toeven.”

Door afschrijvingen op vastgoed 
en een lagere omzet krimpen de 
buffers van zorginstellingen de 

komende jaren met drie miljard 
euro. Hebben die bestuurders 
zitten slapen? 
“Die hebben onvoldoende … Nee, je 
kunt het ze niet kwalijk nemen. Met 
de wijsheid van nu is dat te makkelijk. 
De ontwikkelingen gaan zo razend 
hard. Knipper met je ogen en Nokia is 
omgevallen. Vlak daarvoor was dat 
nog het meest indrukwekkende bedrijf 
ter wereld. Wie had dat gedacht? Zo 
gaat het ook in de ouderenzorg. De ko-
mende vijf jaar gaat daar meer veran-
deren dan de afgelopen vijftig jaar. 
Voor mijn boekje heb ik met Roger van 
Boxtel tal van gesprekken gevoerd met 
zorgbestuurders. Die mensen hebben 
te maken met wisselende overheden, 
en dat is funest voor hun beleid. De 
ene dag zijn ze volop bezig met het in-
voeren van marktwerking, de andere 
dag is doelmatigheid het toverwoord. 
Wat ik ze wel verwijt, is dat ze niets 
hebben met ontwikkelingen op een 
beurs als deze. De adoptie van techno-
logie in verpleeghuizen is minimaal. 
Men heeft er gewoon niks mee, het zal 
wel. Ze hebben niet in de gaten wat 
het gaat betekenen.”

Namelijk? 
“Zie om te beginnen gezondheidszorg 
niet als kostenpost, maar als een zeer 
belangrijke economische sector. Ook 
wat betreft de ouderen- en zwakkeren-
zorg zit er een internationale kopposi-
tie voor ons in. De ouderen hebben de 
toekomst, zeg ik altijd, we worden alle-
maal oud. Zorg was altijd gedicteerd. 
Nu moet wonen, welzijn en zorg een 
belevenis zijn, van gebouw tot woon- 
en leefomgeving. Veel senioren en fa-
milieleden zijn er misschien nog niet 
van doordrongen dat aanleunwonin-
gen en serviceflats straks helemaal 
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niet meer bestaan, maar ik denk dat 
het nog eerder omgekeerd zal gaan. Zíj 
kloppen niet meer bij jóu op de deur. 
Zonder de benodigde indicatie schrij-
ven ze zich hoe dan ook niet meer in 
op je wachtlijst. Nog sterker: de mees-
te mensen wíllen niet eens meer wor-
den opgesloten in tehuizen. Ze wonen 
zo lang mogelijk thuis. In kleine units, 
in hun eigen buurt. Met hulp van 

mantelzorgers, thuiszorg en buren. 
Zorgen en wonen worden gescheiden. 
Ontwikkel daar concepten voor.”

wat is het beste: al die 
verzorgings- en verpleegtehuizen 
ombouwen of slopen en gras 
inzaaien? 
“Vaak roept men: die oude gebouwen 
zijn zo mooi, verbouw die leegstaande 
kamers toch tot moderne units voor 
nieuwe cliënten, of maak er anders 
studentenwoningen van. Maar naar de 
moderne maatstaven kan dat vaak 
niet. Die gebouwen zijn niet energie 
plus, er ligt geen glasvezel. Dus wordt 

het slopen. Begin opnieuw en doe het 
meteen goed. De toekomst is aan mul-
tifunctionele complexen met levens-
loopbestendige appartementen in de 
vrije sector, extramurale zorgformules 
versus de intramurale formule waarbij 
de zorgorganisatie alles regelde met 
overheidsgeld. Ouderen betalen huur 
voor hun woonruimte plus een varia-
bele premie voor de aanvullende dien-
sten die ze willen afnemen van de 
zorgorganisatie. Maaltijden, schoon-
maak of alarmering. Allerlei varianten 
zijn denkbaar, maar één ding is zeker: 
je moet investeren.”

Staat de onzekere toekomst, de 
financiële klem en de afwachtende 
houding van gemeentes een 
voortvarende aanpak in de weg? 
“Zorginstellingen kunnen gewoon 
aan de slag. Bestuurders kijken altijd 
naar Den Haag, hopende dat het mee-
valt. Ik weet dat, daar heb ik gewerkt. 
Maar het heeft geen zin. Uit Den 
Haag komt alleen onheil. Bovenop 
wat er nu al afgaat, gaan er de komen-
de jaren nog vele miljarden meer af. 
Ga daar nou maar vanuit. Zoek slim-
me samenwerking, publiek-privaat. 
Gemeentes als Breda laten al fact-
sheets maken over de levensloopge-
schiktheid van de woningvoorraad en 
de behoefte aan woonzorgvormen. 
Andere gemeentes leggen glasvezel-
netwerken aan, met supersnel inter-
net worden consulten en vierentwin-
tiguursbewaking voor hartpatiënten 
op afstand mogelijk. En ook project-
ontwikkelaars hebben het oude-
rensegment ontdekt, zij willen meer 
zijn dan beleggers in stenen.”

Kan zijn, maar veel instellingen 
zitten vast. Ze hebben het 

❝
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MATCHMAKER BIJ UW BUSINESSCASE
Van hagel naar scherpschieten

De liberalisering, schaarste aan bancaire fi nanciering en de intrede van nieuwe fi nanciële partners 
hebben er toe geleid dat zorgondernemers anders moeten kijken naar strategische beleidskeuzes en 
de bijhorende fi nancieringsstrategie voor het vastgoed. Daarnaast ontvangen fi nanciers en beleggers 
op jaarbasis honderden businesscases die niet uniform zijn, kwalitatief te wensen overlaten en 
dikwijls niet passen bij hun beleggings- of fi nancieringsprofi el. Hierdoor is de slagingskans van de 
businesscase beperkt. Dit resulteert in veel verspilde energie, tijd en geld voor alle stakeholders. 

Om dit probleem op te lossen en tot een succesvolle businesscase te komen, heeft HEVO een gefaseerde 
procesaanpak ontwikkeld, zie onderstaande fi guur. In de eerste fase - Quickscan of Basisscan - wordt 
met de zorginstelling de haalbaarheid van de propositie beoordeeld. Tevens wordt gekeken bij welke 
fi nancier of belegger de propositie qua profi el past. In de tweede fase worden met de zorginstelling en 
geselecteerde fi nanciële partner(s) in een framework de basisuitgangspunten opgesteld voor de 
businesscase. In de laatste stap wordt de businesscase geschreven. Dit proces wordt vanuit HEVO 
professioneel begeleid in de rol van matchmaker, waarbij een brug wordt geslagen tussen kennis, taal, 
proces en verwachtingen. Door deze gefaseerde procesaanpak wordt in een vroegtijdig stadium de 
slagingskans bepaald en doelgericht toegewerkt naar een succesvolle businesscase. Vraag en aanbod 
worden bij elkaar gebracht, omdat de expertise en behoefte van de fi nanciële partner worden 
meegenomen bij de totstandkoming van de businesscase. Hierdoor ontstaat een beter afgestemde, 
kwalitatief hoogwaardige businesscase met een grotere kans van slagen.

Voor meer informatie:  (073) 6 409 409    info@hevo.nl    www.hevo.nl    @HEVO_actueel

HEVO biedt u:
 • Strategisch vastgoed- 
  en huisvestingsadvies
 • Projectmanagement
 • Duurzaamheidsadvies
 • Expertisecentrum

FINANCIERING

BASISSCAN



04 2013 Lucide | 29

vastgoed niet in eigendom, maar 
huren het van een corporatie. 
Corporaties accepteren niet 
zonder meer beëindiging van de 
huurovereenkomst. 
“De vraag is of je gebouwen in eigen 
beheer moet hebben. Je core busi-
ness is de zorg voor ouderen. Alleen 
al het emotionele effect van beschut-
ting, veiligheid en contactmomenten, 
dat is zo belangrijk, daar moeten zor-
ginstellingen zich om bekommeren. 
Al het andere, vastgoed en ICT, moet 
je anderen laten doen. Dat is een vak 
apart, daar moet je vooral geen men-
sen voor in dienst nemen. Doe je dat 
wel, dan zijn ze over vijf jaar hun 
kennis kwijt. Beperk je tot het men-
selijke.”

En de distributie van die 
nieuwe zorgwoningen? in de 
reguliere verdeelsystemen 
van sociale huurwoningen en 
aanleunwoningen is geen plek 
voor uw bijzondere zorgconcepten 
voor mensen met lagere 
zorgindicaties. 
“Dat soort verdeelsystemen gaan uit-
eindelijk toch allemaal verdwijnen. 
Kijk maar naar de woningcorporaties. 
Vroeger kregen ze geld, ze bouwden en 
wij keken toe. Maar ook daar hoef je 
niet meer aan te kloppen, want ook 
daar gaat steeds minder geld naartoe. 
Hun woonruimteverdeelsystemen 
gaan over sociale huurwoningen tot 
681 euro huur. AWBZ-zorgwoningen, 
serviceflats en andere woonvormen 
met service- en zorgmogelijkheden 
worden daarom geplaatst op online 
zoeksystemen. Op internet zie je al 
initiatieven als Woonz.nl en Zorgwo-
ning.nl. Logisch, de Funda’s voor de 
zorgwoningen.”

is de toekomst aan kleinschalige 
initiatieven of moeten schaal-
voordelen de overhand krijgen? 
“Zorgvastgoed moet alleen nog in 
kleinschalige vormen worden ge-
bouwd, want de tevredenheid van 
zorgconsumenten staat voorop. Bied 
ze een beschermde, vertrouwde omge-
ving, kleine eenheden, voorzien van 
de laatste technologische ontwikkelin-
gen, energie plus, en goede voorzie-
ningen in de buurt. Maatwerk dus. 
Maar zorgwoningen moeten ook flexi-

bel zijn, in welke vorm dan ook moe-
ten ze makkelijk om te bouwen zijn 
als de zorgvraag ooit weer wegvalt. 
Bovendien willen beleggers in zorg-
vastgoed juist geen maatwerk. Het 
vastgoed moet zijn waarde behouden, 
moet vast goed zijn. Hoe specifieker 
de functie, hoe lastiger voor de beleg-
ger. Als de technologie en regelgeving 
veranderen, dreigt opnieuw leegstand 
en verandert de risico mijdende beleg-
ger in een risicozoekende financier. 
Een goed zorgvastgoedfonds creëert 
daarom voor de institutionele beleg-
ger op basis van veel kleinschalige 
projecten een gestandaardiseerd be-
leggingsproduct met een constante 
stroom inkomsten. Dat kan, want de 
behoefte aan lichte of zwaardere ou-
derenzorg is van jaar tot jaar zeer 
exact te voorspellen.”

Tenzij ouderen allemaal zo gezond 
en actief blijven als u. 
“Bij het vak statistiek had je vroeger de 
conuskromme. Ik leerde dat alles in 
het leven normaal is verdeeld, altijd. 
Afwijkingen zijn steeds onwaarschijn-
lijker naarmate de afwijking groter is, 
maar van elk verschijnsel is de verde-
ling symmetrisch geconcentreerd rond 
een centrale waarde. Dus ook als ieder-
een sport en gezond eet, ooit komt de 
dag dat je gaat, al komt die dag bij een 
toenemend aantal mensen verder weg 
te liggen. Hier ligt een mooie taak voor 
zorgverzekeraars en zorginstellingen. 
Net als de banken hebben laten zien, 
moeten ze al op de basisschool voor-
lichting gaan geven. Wat is gezond 
eten, wat is gezond bewegen, waarom 
is het belangrijk? Voorkomen, hoe cli-
ché ook, is beter dan genezen. Die ken-
nis moet in het rugzakje van elke bur-
ger. En snel ook.”  
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uit de media

Bestuurders en toezichthouders geanalyseerd

N
atuurlijk had 
ze grote suc-
cessen ge-
boekt. Nadat 
ze ´het Sloter-

vaart´ in 2006 samen met 
haar steenrijke zakenpart-
ner Jan Schram had over-
genomen door overnight 
een belastingschuld van 
tien miljoen naar de fiscus 
over te maken, boog Aysel 
Erbudak de balans van het 
ziekenhuis in één jaar tijd 
om van 4,6 miljoen verlies 
naar 6,5 miljoen winst. De 
flamboyante dochter van 
een Turkse gastarbeider, 
die eind jaren zeventig op 
haar elfde naar Nederland 
kwam, had de mavo niet 
eens afgemaakt. Ze wist 
via een toelatingsexamen 
toegang te krijgen tot een 
hbo-opleiding maatschap-
pelijk werk, maar ook die 
hield ze na een jaar voor 
gezien. Als geboren zaken-

viteiten: ze werd in 1996 
onder meer veroordeeld 
voor het arrangeren van 
schijnrelaties tussen Ne-
derlandse vrouwen en 
Turkse illegalen en in 1997 
voor de illegale tewerkstel-
ling van Turken via haar 
uitzendbureau Image Plus. 
Maar de overname van het 
noodlijdende Slotervaart-
ziekenhuis was in zo´n 
sneltreinvaart tot stand 
gekomen, dat dat verleden 
bij een vluchtige screening 
niet boven water was geko-
men. Toen dagblad De 
Stentor haar er mee con-
fronteerde, zei ze resoluut: 
‘Niemand heeft het hier 
ooit over, behalve journa-
listen. Ik zie het als jeugd-
zonden en wil er verder 
niets over zeggen.´
Ondanks haar ´jeugdzon-
den´ fonkelde ze jarenlang 
als nieuwe ster aan het fir-
mament van de gezond-

overvloed en 
onbehagen

‘Dochter van turkse gastarbeider trekt ziekenhuis uit slop’. 
Met zulk nieuws haal je de voorpagina´s. Maar eenmaal 

daar, is het moeilijk om uit de schijnwerpers te treden. en 
dat kan zich tegen je keren, zo ervoer Aysel erbudak.

Will tinnemans 
is schrijver van 
non-fictieboeken, 
moderator en 
mediatrainer.

vrouw zette ze al in de ja-
ren negentig haar eigen 
call centers  en uitzendbu-
reau op. Maar ze zou zich 
pas goed in de kijker spe-
len als bestuursvoorzitter 
van het eerste geprivati-
seerde ziekenhuis van Ne-
derland. Door haar zakelij-
ke succes kreeg ze 
televisie pro gramma´s en 
columns aangeboden, 
werd ze een gevierd spre-
ker op congressen en sym-
posia, gingen politici en 
bobo´s in de gezondheids-
zorg bij haar te rade en zag 
dagblad Trouw in haar zelfs 
de nieuwe minister van 
Volksgezondheid.

Jeugdzonden
Maar toen kwam ook de 
kritiek. Vrij Nederland ont-
hulde in de zomer van 
2009 dat Erbudak haar 
successen mede te dan-
ken had aan criminele acti-
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heidszorg. Ze deed precies 
waar ze zin in had. In het 
volledig rookvrije Sloter-
vaartziekenhuis, dat zelfs 
over een rookstoppoli be-
schikte, stak zij in haar 
werkkamer de ene na de 
andere sigaret op. Stoppen 
met roken? ´Er zijn zat an-
dere dingen waaraan je 
dood gaat´, voegde ze een 
VN-verslaggever toe. De 
dood van zakenpartner 
Schram, eind 2012, leek 
dan toch haar Waterloo te 
worden. Ze werd geschorst 
wegens solistisch optre-
den tijdens onderhandelin-
gen met Achmea over 
zorg inkoop. De erfgena-
men van Jan Schram be-
twistten haar recht op zijn 
aandelen, waar ze met 
Schram een deal over had. 
Ze zetten haar buitenspel 
door de uitgifte van een 
groot aantal nieuwe aan-
delen.

zelfverrijking
En zoals het nu eenmaal 
gaat in de media: de kracht 
die journalisten en pro-
grammamakers gebruiken 
om iemand naar grote 
hoogten te schieten, zet-
ten ze even hard in om ie-
mand bij de enkels af te 
breken. In de zomer van 
2013 werd Erbudak be-
schuldigd van zelfverrijking 
ten koste van het zieken-
huis. Haar ongenaakbare 

stijl van leidinggeven werd 
ter discussie gesteld, de 
exorbitante uitgaven die ze 
financierde met de credit 
card van het Slotervaart 
keerden zich tegen haar, de 
uitspraken die ze zich per-
mitteerde over collega-be-
stuurders in andere zieken-
huizen heetten niet langer 
onorthodox en gedurfd 
maar boud en ongefun-
deerd. Dit móest wel een 
keer fout gaan, was de te-
neur in perspublicaties, 
toen ze in juli 2013 veroor-
deeld werd voor wanbeleid 
in het ziekenhuis.
In oktober plaatste de On-
dernemingskamer van de 
Amsterdamse rechtbank 
echter serieuze vraagte-
kens bij de gang van zaken 
na de dood van Schram. 
De rechter gelastte een on-

derzoek naar het aandelen-
spelletje dat de familie van 
Erbudaks overleden zaken-
partner speelde. Het wach-
ten is nu op het eindoor-
deel van de 
Ondernemingskamer.
Uit de eindeloze reeks in-
terviews met Erbudak die 
via zoekmachines naar bo-
ven komt, springt één op-
vallende eigenschap naar 
voren: ze heeft een onstuit-
bare bewijsdrang. Ze heeft 
haar sociale stijging niet te 
danken aan kruiwagens en 
zelfs niet aan formele op-
leidingen, maar puur en al-
leen aan haar doorzettings-
vermogen, haar lef en een 
ijzeren wil, op het rück-
sichtslose af. Ze omringt 
zich graag met succesvolle 
mensen als Yves Gijrath 
van de Miljonair Fair en 

steekt haar welvaren niet 
onder stoelen of banken. 
Tegen Aldith Hunkar zei ze 
in het tv-programma No 
Offence zonder blikken of 
blozen: ´Ik denk dat ik wel 
een van de beste zieken-
huisdirecteuren ben die het 
Slotervaart ooit gehad 
heeft.´ 

Calvinistische  
moraal
Die schaamteloze zelfver-
zekerdheid is on-Neder-
lands. Erbudak heeft daar 
geen radar voor. Ze laat 
zich niets gelegen liggen 
aan de calvinistische mo-
raal die Nederland sinds 
de Gouden Eeuw ken-
merkt: weelde en rijkdom 
zijn niet verboden, maar 
als je écht gewaardeerd 
wilt worden, gedraag je je 
in de openbaarheid be-
scheiden en ingetogen. 
Overvloed en onbehagen 
horen hier bij elkaar als de 
hamer bij de timmerman. 
En al is die moraal de afge-
lopen decennia op veel 
fronten aangevreten, in de 
diepere lagen van het Ne-
derlandse geweten - 
streng bewaakt door jour-
nalistiek en 
geesteswetenschappen 
geldt die ongeschreven 
wet nog altijd. Het heeft 
wel iets dat ze zich daar 
weinig van aantrekt. Maar 
alles heeft zijn prijs.  

‘De schaamteloze 
zelfverzekerDheiD van 

erbuDak is on-neDerlanDs’



What’s 
in a 
name?
A global brand needs a distinctive, 
confident and globally consistent 
brand name. 

From now on we will use the 
brand name, eY, worldwide.
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f
antaseert u nog stiekem over de 

terugkeer van de dikke overheids-

portemonnee en de revival van de 

verzorgingspaleizen? Niet doen. 

Die tijd komt nooit meer terug. 

We leven niet in een crisis, maar in een 

nieuwe werkelijkheid die wordt geken-

merkt door de versnelde afbraak van oude 

verdienmodellen. Zoals ik schrijf in mijn on-

langs verschenen boekje Trends 2014 

wordt de ouderenzorg volgend jaar verder 

afgebouwd. Werkenden gaan meer voor 

hun bejaarde ouders zorgen, zoals in Duits-

land al langer gebeurt. Mensen kunnen 

daar kiezen: of ze kopen voor 70.000 euro 

per jaar een plek in een verzorgingstehuis, 

of ze nemen pa en ma bij zich. De meesten 

opteren voor het laatste en dat zal in Ne-

derland niet anders zijn.

We krijgen ook steeds vaker te maken 

met groepjes mensen die een samenle-

vingsverband aangaan om de oude dag 

samen, in een huis met meerdere ap-

partementen, te slijten. Kleinschaligheid 

is de trend, in vele vormen. Particuliere 

villa’s waar vermogende oudjes in hun 

luxueuze ensuite verzorgd worden door 

leuke Roemeense verplegertjes, dorps-

gemeenschappen waar de ouderenzorg 

door buurtbewoners geregeld wordt; het 

bestaat al en zal alleen maar toenemen. 

Wat te doen dus met die spookafdelingen 

en lege vleugels in de zorgcomplexen? 

Instellingen zullen moeten innoveren. Een 

❝
Werkenden gaan 

meer voor hun 
bejaarde ouders 
zorgen, zoals in 

duitsland al 
langer gebeurt

❞

geslaagd voorbeeld daarvan is Aafje in 

Rotterdam, dat twee luxe zorghotels heeft 

en onlangs een flat opende waar ouderen 

luxe appartementen kunnen huren met 

zorg aan huis. Maar er is meer mogelijk als 

u out of the box denkt en handelt. Ik ver-

wacht veel van nieuwe businesscoalities 

en onverwachte samenwerkingsverban-

den met radicaal andere financieringsar-

rangementen, bijvoorbeeld met pensioen-

fondsen en woningbouwcorporaties. Op 

banken als externe financiers hoeft u niet 

te rekenen. Maar wat dacht u bijvoorbeeld 

van een projectontwikkelaar als partner 

om een tehuis geheel of gedeeltelijk om 

te bouwen tot een eigentijdse vorm van 

ouderenhuisvesting-met-zorg? 

Ook ondernemerscollectieven zijn een 

potentieel interessante doelgroep. 

MKB’ers gaan steeds meer over op zelfor-

ganisatie en onderlinge financiering. Het 

coöperatieve model wint terrein, waarbij 

de leden zelfstandig blijven maar toch 

meeprofiteren van schaalvoordeel.  Een 

gedeeld flexkantoor in de voormalige re-

creatiezaal van uw instelling zou prima 

passen in die filosofie. Economische win-

ter versnelt de invoer van nieuwe verdien-

modellen. Dat biedt dus perspectief, en 

het is nog leuk ook. Om met de onvolpre-

zen Loesje te spreken: als de tijd vliegt, 

vlieg mee!

adjiedj bakas  
Trendwatcher

column

Adjiedj Bakas is trendwatcher, auteur en spreker. 

als de tijd Vliegt, 
Vlieg mee!
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Woonzorg  
nederland  
wil zijn klanten  

kennen
De grootste aanbieder van vastgoed voor de ouderenzorg in ons land is 

woningcorporatie Woonzorg Nederland. Directeur Guus Verduijn vertelt 

hoe zijn organisatie de vastgoedcrisis te lijf gaat. De komende jaren 

worden volgens hem zwaar. “Daarna kunnen wij spekkoper zijn.”

tekst Joost Bijlsma | beeld Erik Flokstra, Twin Media
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“Beter toezicht door inzicht” 

Avicenna Academie voor Leiderschap 
is regiepartner van NVTZ Academie  Voor informatie & aanmelding:  

www.nvtz.nl 
Aanvraag catalogus: 

nvtz@academievoorleiderschap.nl 

 

Programma’s NVTZ Academie  
 

Algemene meerdaagse programma’s 
 Ontwikkelsessies voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht 
 Leergang voor de beginnende Toezichthouder in de Zorg 
 Oriëntatiesessies voor de aankomende Toezichthouder in de Zorg (nieuw) 
 
 

Strategie & Sturing 
 Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s 
 Toezicht op transitie- en verandermanagement in zorgorganisaties 
 Het Nederlandse zorgstelsel 
 Strategisch Vastgoed (nieuw) 
 Waarde gericht Toezicht houden (nieuw) 
 Het beheersen van aansprakelijkheidsrisico’s (nieuw) 
 Toezicht houden op complexe projecten  
 Financiële leergang voor de gevorderde Toezichthouder in de Zorg (nieuw) 
 Financiële sturing voor niet-financiële Toezichthouders in de zorg 
 Het dashboard voor de Toezichthouder 
 Toezicht op Kwaliteit & Veiligheid 
 

 
 
 
Effectiviteit & Vaardigheden 
 De ontwikkeling van de Raad van Toezicht 
 Toezicht houden voor gevorderden – Tijdig schakelen 
 Wéten wat er speelt: interviewvaardigheden voor Toezichthouders 
 Sturen en toezicht op cultuur & gedrag  
 Aansprekende Media Training voor Toezichthouders (nieuw) 
 
 

Incompany mogelijkheden 
 Evaluatie van de Raad van Toezicht  
 Board Room Dynamics 
 
 

In ontwikkeling 
 Verdiepingscursus Kwaliteit & Veiligheid 
 
 

Congressen 
 Thematische sessies 
 Jaarlijkse ‘Upload’ Sessie voor toezichthouders in de zorg  

Al meer dan 750 tevreden deelnemers sinds de start in 2012 
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Zorgakkoord van april bracht de scheiding van 
wonen en zorg in een stroomversnelling. Nieu-
we cliënten voor lichte zorg (ZZP 1-4) kunnen 
in de nabije toekomst alleen nog wonen op een 
plaats waar ze zelf de huur betalen. 

De scheiding van wonen en zorg betekent 
feitelijk dat het zwaartepunt in het zorgvast-
goed van overheid naar klanten verschuift. 
Want: wie betaalt, bepaalt. Om zich aan te pas-
sen aan die veranderende werkelijkheid diende 
ook bij de organisatie zelf het zwaartepunt te 
verschuiven, vond de directie van Woonzorg 
Nederland. “Wij hebben gezegd: we moeten 
onze huurders veel beter kennen. We willen 
weten wat onze verschillende typen klanten 
nodig hebben in de toekomst. Vervolgens wil-
len wij ons aanbod daar, samen met partners, 
op afstemmen.”

Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Want de organisatie van Woonzorg Nederland 
was in het verleden centraal georiënteerd. “Als 
jij je klanten beter wilt bedienen en meer wilt 
samenwerken met partners, moet je nadruk-
kelijk op locatie aanwezig zijn”, aldus Verduijn. 
Om dat te bewerkstelligen, besloot Woonzorg 
Nederland vijf jaar geleden tot een organisa-
tieverandering, waarbij het accent naar de-
centraal verschoof. Verduijn: “Sinds anderhalf 
jaar hebben we 28 clustermanagers en op ieder 
complex een bewonersconsulent.” Deze bewo-
nersconsulent moet steeds meer een vooruitge-
schoven post worden die klanten begeleidt en 
ook contacten onderhoudt met verschillende 
stakeholders. 

Als basis voor de nieuwe strategie bracht 
Woonzorg Nederland de klantendoelgroepen 
nauwgezet in kaart. Eigenlijk deed ze dat net 
zoals IKEA, met karakteristieken van senioren 
in termen van vitaliteit, opleiding en inkomen 
en leefstijlen. Een belangrijke doelgroep (bijna >

Toen Guus Verduijn in 2007 commercieel direc-
teur bij Woonzorg Nederland werd, hing er ver-
andering in de lucht. De politiek speelde met de 
gedachte van het scheiden van wonen en zorg. 
De beleidswijziging om kapitaallasten voor 
beheer en onderhoud van vastgoed niet langer 
op basis van aanbod maar vraag te financieren, 
stond op stapel. Dat de overheid zich terugtrok, 
was hoe dan ook duidelijk. 

De houding in de markt was in die periode 
nog afwachtend, weet Verduijn. Veel spelers 
gingen ervan uit dat het zou meevallen. Woon-
zorg Nederland besloot hier niet in mee te gaan 
en voorop te lopen. “Wij hebben toen gezegd: 
wij willen zoveel mogelijk stelselonafhankelijk 
worden. Wij houden er rekening mee dat de 
scheiding van wonen en zorg doorgaat.” 

Organisatieverandering
Anno 2013 is het onvermijdelijke gebeurd. Het 
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een kwart) voor Woonzorg Nederland zijn vol-
gens Verduijn de ‘onzekere senioren’. “Dat gaat 
om mensen met een laag inkomen die kwets-
baar zijn door een gebroken heup, na een TIA 
of omdat ze hun partner hebben verloren. Zij 
hebben behoefte aan veiligheid en een beschut-
te woonomgeving.” De scheiding van wonen en 
zorg kan juist voor deze doelgroep ingrijpende 
consequenties hebben, zeker voor mensen die 
alleen een AOW hebben. Zij hebben veel min-
der te besteden voor wonen en verblijf dan in 
het verleden het geval was. Het zal een flinke 
opgave worden om voor deze doelgroep een 
betaalbaar aanbod te creëren. Een groter aantal 
ouderen dan nu zal langer thuis blijven wonen. 
Dit zal tot een extra vraag leiden naar thuiszorg 
en aanpassingen van woningen. 

Aan de andere kant van het spectrum is 
er een groep van vermogende senioren die 
relatief veel te besteden heeft. Die zal zich 
volgens Verduijn veel meer zelf gaan voorzien 
in een op maat gesneden aanbod. Hij noemt 
een voorbeeld van een voorziening in Utrecht, 
met een mooie entree en 
een sfeervol restaurant. Hij 
weet dat de bewoners daar 
3.500 euro per maand beta-
len. “Blijkbaar is daar nu al 
vraag naar.”

Omdenken
Om in te spelen op de ver-
anderende verhoudingen 
moeten zorgorganisaties 
gaan ‘omdenken’, vindt 
Verduijn. Net als Woonzorg 
Nederland moeten zij zich 
meer richten op klanten. 

Die zullen zelf in toenemende mate een stem 
willen hebben in de af te nemen zorg, woon-
ruimte en diensten. Een aardig voorbeeld van 
hoe de toekomst er mogelijk uitziet, is volgens 
Verduijn een woon- en zorgcentrum van Hu-
manitas in Deventer. “Zij zijn voor een deel 
naar zwaardere zorg gegaan. Verder hebben ze 
gewerkt aan het aantrekkelijker maken van hun 
locatie als plek om te wonen.” 

Waarden als gezelligheid en veiligheid van de 
woonomgeving zullen meer naar voren komen 
bij de vraag van ouderen, is de verwachting van 
Woonzorg Nederland. En ook in de keuze voor 
zorg zullen klanten andere afwegingen maken. 
Zorgorganisaties moeten er volgens Verduijn 
rekening mee houden dat ouderen meer zelf 
gaan doen en minder betaalde zorg afnemen. 
Mantelzorg wordt in zijn ogen belangrijker. 

“Vrijwilligers zat, zoals 
vitale senioren die ook iets 
willen doen. Als ik straks 
met pensioen ga en ik voel 
me nog net zo goed als nu, 
dan wil ik iets doen. En ik 
ben niet de enige.” 

Nog een kwestie waar 
zorgorganisaties zich over 
moeten buigen: wat te doen 
met gemeenschappelijke 
voorzieningen en ruimten? 
Verduijn: “Nu is het nog re-
latief normaal dat een zor-
ginstelling een eigen keuken 

‘onze uitdaging  
is: hoe komen  

We de komende  
tien jaar door?’
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heeft. Ook dat gaat veranderen. Je hebt andere 
partijen die dat net zo goed kunnen. Tegenover 
een van onze wooncomplexen zit een Albert 
Heijn XXL met een actieve filiaalmanager. Die 
bood concurrerende maaltijden aan tegen een 
lage prijs en het werd een succes.”

De scheiding van wonen en zorg betekent 
voor Nederlanders een cultuuromslag. Maar 
we zullen eraan wennen, denkt Verduijn. We 
zijn in zijn ogen nu de uitzondering die de regel 
bevestigt. Met een overheidsbemoeienis die 
onvergelijkbaar is met andere Europese landen. 
“Eigenlijk is het abnormaal dat ouders een pam-
per voor een baby moeten betalen, terwijl de 
overheid een pamper voor een oudere betaalt.” 

Verduijn denkt zelfs dat het goed kan zijn 
voor ouderen als zij wat minder afhankelijk 
worden. “Het kan zelfredzamer. We kijken te 
vaak naar de overheid. In alle omliggende lan-
den zijn senioren primair zelf verantwoordelijk. 
Zo ben ik in Zweden naar een woongroep ge-
weest met zorgbehoevende ouderen van gemid-

jan Veuger, 

lector maatschappelijk vastgoed 

Hanzehogeschool groningen

‘Je moet je visie helder hebben’

“Dat organisaties in de ouderenzorg het 

moeilijk krijgen door het scheiden van wonen 

en zorg, leidt geen twijfel”, weet vastgoedspe-

cialist Jan Veuger. Maar het is in zijn ogen nog 

wel de vraag waar de echte klappen vallen. 

“Organisaties met vastgoed in gebieden zoals 

Oost-Groningen krijgen het zwaar.” Niet alleen 

omdat ze kampen met ontvolking, maar ook 

omdat er voor het vastgoed weinig alternatie-

ven zijn. In de steden  staat daar volgens de 

kersverse lector maatschappelijk vastgoed 

aan de Hanzehogeschool Groningen een 

andere complicerende factor tegenover: de 

relatief hoge huren die verhuurders er moeten 

rekenen. De huurprijs wordt immers meer 

dan ooit maatgevend, zeker voor ouderen met 

alleen een AOW.

Instellingen moeten hun visie helder heb-

ben, aldus Veuger. “Een verzorgingshuis waar 

functioneel in dertig jaar niets is veranderd, 

loopt achter de feiten aan.” Flexibiliteit is het 

toverwoord van zorgvastgoed. Veuger vertelt 

over gemeenschapsruimten die je kunt omto-

veren tot appartementen en vice versa. En over 

organisaties die zowel individuele als aange-

paste badkamervoorzieningen bieden. “Zorg 

wordt maatwerk. De patiënt gaat zeer gericht 

inkopen. Je moet dus weten wat je concur-

renten en klanten willen, maar vooral ook: wat 

jij wilt. Ga je nog huishoudelijke hulp doen? Ga 

je specialiseren aan de verpleegkundige kant? 

Ga je samenwerken?” 
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De noodzaak voor zieken-
huizen om te veranderen 
staat onomstotelijk vast. 
Externe budgetten nemen 

af, opbrengsten zijn onzeker en veel 
ziekenhuizen anticipeerden met 
investeringen op groei. Deze spagaat 
zorgt ervoor dat alle professionals in 
ziekenhuizen zijn of haar steentje bij 
moet dragen aan de verbetering van 
zorg en haar onderliggende processen. 
Er zijn voldoende benchmarks die bij 
deze uitdaging helpen en informatie 
geven over kostenniveau, ligduur of 
aanvraaggedrag. Benchmarks zijn 
vaak een eenzijdige benadering van de 
werkelijkheid, waardoor het niet een-
voudig is voor managers of specialis-
ten om de juiste betekenis aan de cij-
fers te geven.  Een extra MRI kan 
immers tot doelmatiger behandelin-
gen leiden. Korte snijtijden tot meer 
complicaties. Een korte ligduur kan op 
haar beurt weer het gevolg zijn van 
het opnemen van (te) lichte patiënten. 

sturen op de 
juiste dimensie

van Performation overtrof de verwach-
ting. Er is een diversiteit aan informatie 
beschikbaar in één tool. Door de  eenvoud 
en gebruiksvriendelijkheid ontstaat een 
wereld aan inzichten waardoor de juiste 
beslissingen en keuzes gemaakt worden 
voor diverse disciplines in de organisatie”. 
Dimenzion is een nieuwe generatie 
benchmarking van Performation dat 
daadwerkelijk leidt tot stuurinforma-
tie voor zowel bestuurders, financi-
als, managers als specialisten. De 
kracht zit niet alleen in het grote 
aantal deelnemende ziekenhuizen 
waardoor zorgvuldige selecties rond-
om specifieke behandelingen of 
excellerende ziekenhuizen gemaakt 
kunnen worden. De kracht zit tevens 
in het feit dat verschillende dimen-
sies  zoals procesindicatoren, klini-
sche registraties, winstgevendheid, 
marktpotentie, doelmatigheid van 
aanvraaggedrag en behandelmix in 
één tool bijeen gebracht worden. 
Deze informatie wordt maandelijks 
geactualiseerd, online beschikbaar 
gesteld met gebruiker specifieke 
dimensies. Hierdoor kunnen specia-
listen en/of managers hun prestaties 
en verbeteringen in protocollen of 
processen binnen korte tijd terug 
zien op hun tablet. Met deze tool 
zorgt u ervoor dat uw ziekenhuis 
daadwerkelijk stuurt op de juiste 
dimensie!
U bent voor meer informatie van 
harte welkom op onze klantendag  
d.d. 16 januari 2014. Neemt u voor 
inschrijving, meer informatie of een 
persoonlijke afspraak contact op via 
info@performation.nl. 

De grote vraag is dan ook hoe 
benchmark informatie daadwerkelijk 
stuurinformatie wordt.
Bert van den Hurk - Manager Finan-
ce en Control van het Bronovo zie-
kenhuis over stuurinformatie in zie-
kenhuizen: “Sturen op rapportages is 
een ‘oude’ gewoonte voor financials. We 
zijn bijna vergeten waarom we het 
doen. Achteraf is maandelijks een batte-
rij financials bezig cijfers te analyseren. 
De dynamische omgeving waarin zie-
kenhuizen zich door de invoer van pres-
tatiebekostiging bevinden, vraagt om 
meer, tijdige en volledige informatie. 
Deze informatie moet relevant en her-
kenbaar zijn voor managers, specialis-
ten en controllers, zodat zij op basis 
hiervan direct kunnen (bij)sturen.  
De eerste kennismaking met Dimenzion 
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ad Huijsmans, 
toezichthouder ggz-instelling 

 Vincent van gogh:

 ‘Durf je continuïteit ter 
discussie te stellen’

Met het scheiden van wonen en zorg komt 

de raison d’être van verzorgingshuizen ter 

discussie te staan, stelt Ad Huijsmans. De er-

varen oud-zorgbestuurder en toezichthouder 

gelooft dat we aan de vooravond staan van het 

verdwijnen van traditionele verzorgingshuizen.  

“Als het puur aan de oudere ligt, valt de keuze 

niet op een verzorgingshuis. Ga maar na wat 

zo’n verhuizing betekent: van een huis naar 

een of twee kamers. En ze komen te wonen op 

een plek waar ze afhankelijk worden, passief en 

dus minder zelfstandig. Verder is de kans groot 

dat ze uit hun vertrouwde omgeving moeten, 

want de meeste instellingen liggen niet direct 

in de buurt. Ik zeg: verplant een oude boom 

niet onnodig.” 

Daarom gelooft hij niet zo in het zelfstandig 

bewoonbaar maken van verzorgingshuizen. 

Hij ziet meer perspectief in het aanpassen van 

bestaande woningen. Op dat punt is er volgens 

hem nog veel werk aan de winkel. “Het ‘oude-

renproof’ maken van woningen heeft bij veel 

corporaties laag op de agenda gestaan. Maar 

die achterstand is in te halen. Voeg daarbij een 

serviceabonnement voor zorg aan huis en je 

hebt een plek waar mensen zelf verantwoor-

delijk blijven voor hun leven. Uiteindelijk is dat 

ook beter voor hun geestelijke welzijn.” 

Voorwaarde voor het succes van de schei-

ding wonen en zorg is volgens Huijsmans wel 

dat de huur van een wooneenheid betaalbaar 

deld boven de 85. Toch kookten ze zelf. Om de 
tien weken moest je dat doen voor een aantal 
anderen.” 

Geen huurverlaging
Verduijn is realistisch genoeg om te beseffen 
dat de ouderenzorg een zware periode tegemoet 
gaat. Daar zal ook Woonzorg Nederland de 
gevolgen van merken. “Onze uitdaging is: hoe 
komen we de komende tien jaar door?” Hij ver-
wacht geen leegstand bij de 27.000 zelfstandige 
woningen van zijn organisatie. Maar met zo’n 
180 verzorgings- en verpleeghuizen kan Woon-
zorg Nederland wel in de problemen komen. 
Door het verdwijnen van de ruime subsidiëring 
van huisvesting en verblijf, kunnen zorgorgani-
saties (lees: huurders van Woonzorg Nederland) 
te maken krijgen met vraaguitval. Verduijn: 
“Als ze geen actie ondernemen, kan dat zomaar 
betekenen dat de helft van hun omzet wegvalt. 
Dat betekent dat ze in de problemen kunnen 
komen met het betalen van de huur. Dit leidt 
tot druk op ons om de huren te verlagen. Huren 
verlagen terwijl de kosten voor gebouwde voor-
zieningen wel doorlopen, is bedrijfseconomisch 
niet haalbaar. Er zullen dus andere oplossingen 
moeten komen. 

Volgens Verduijn is het niet zo dat er met zijn 
organisatie nergens over valt te praten. “We 
willen overleggen en samen werken aan nieuwe 
oplossingen. Maar eenzijdige huurverlaging 
alleen is geen optie. Dat is het verschuiven van 
het probleem naar ons, zonder te zoeken naar 
een structurele oplossing.” Hij gelooft dat er 
met de nodige creativiteit allerlei oplossingen te 
bedenken zijn. Woonzorg Nederland wil samen 
met zorgorganisaties werken aan aanpassing 
van het aanbod. Een optie kan zijn om ruimten >
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Assist
Betere zorg, tegen lagere kosten. Dat is waar Assist voor staat. Samen met u kijken we  hoe 
de processen in uw zorginstelling slimmer georganiseerd kunnen worden, hoe we prangende 
arbeidsmarktvraagstukken oplossen en hoe uw zorginstelling een gastvrije en onderscheidende 
uitstraling krijgt.

Slimmer organiseren
Slimmer organiseren gaat in onze ogen verder dan enkel het reduceren van kosten. Uitgangspunt is 
kwalitatief goede zorg, waarbij de cliënt centraal staat. Door ondersteunende en primaire processen 
te optimaliseren en op elkaar af te stemmen, realiseren we toegevoegde waarde op alle vlakken. Dit 
doen we met verstand van zaken, ondernemersgeest en een vrije blik. 

Arbeidsmarktvraagstukken
Wij bieden een passend antwoord op de steeds complexer wordende arbeidsmarktvragen. Hoe ga 
ik om met een tekort of overschot aan medewerkers? Hoe bind ik mijn personeel? Door structureel 
te flexibiliseren? Onze antwoorden hebben maar één doel: optimaal inspelen op de zorgvraag, met 
aandacht voor cliënt én medewerker. Wij kijken daarbij naar duurzame oplossingen.

Gastvrijheid
Door marktwerking en veranderende wensen van cliënten, wordt gastvrijheid steeds belangrijker. 
Gastvrijheid zit ‘m vooral in de kleine dingen, waar juist cliënten veel waarde aan hechten. Wij 
geven vorm en inhoud aan gastvrijheid, om het vervolgens te integreren in alle facetten van de 
zorgverlening. Uw zorginstelling weet zich zodoende te onderscheiden in deze turbulente markt.

Met onze proposities helpen wij de zorg vooruit. Wij richten ons daarbij op het organiseren van 
huishoudelijke hulp en thuiszorg. Ook hebben wij zorgondersteuningsconcepten ontwikkeld en 
bieden wij oplossingen op het gebied van facility management. Samen met zorgaanbieders zetten we 
daarnaast adequate flexpools op en dragen we zorg voor de optimalisatie van zorgprocessen. Wij doen 
dit veelal in langdurige samenwerkingsverbanden.

a Vebego company

Postbus 2458
5202 CL ‘s-Hertogenbosch
Nederland
T 073 - 640 15 70
I www.assistzorg.nl 
E info@assistzorg.nl 

Helpt de zorg vooruit

Assist_Adv 200x265 Skipr 9-2012.indd   1 11-09-12   16:20
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geschikt te maken voor de verzorging van men-
sen met een ZZP-5 indicatie of hoger. 

Een andere optie is om een deel van de zorg-
instelling geschikt te maken voor zelfstandig 
wonen. Zo kunnen verzorgingshuizen mogelijk 
toch nog plaats bieden aan mensen met een 
smalle beurs die zorg nodig hebben en beschut 
willen wonen. Verduijn verwacht daarbij veel 
van samenwerking met andere partijen, zoals 
verzekeraars, thuiszorgorganisaties, mantel-
zorgers en gemeenten. Maar Verduijn ziet nog 
meer mogelijkheden. Uit het oogpunt van effici-
ency is het voor de thuiszorg bijvoorbeeld gun-
stig dat ouderen bij elkaar wonen. “Misschien 
hebben de zorgverzekeraars daar wel iets voor 
over.” Daarnaast heeft Woonzorg Nederland 
een pilot lopen om in samenwerking met ge-
meenten woningen (via de WMO) aan te passen 
voor ouderen die slecht ter been zijn.

spekkoper
Verduijn is optimistisch. “Het bezit van Woon-
zorg Nederland biedt veel kansen. Maar de 
komende jaren gaan wel pijn doen door de 
problemen rond leegstand. Daarna kunnen wij 
spekkoper zijn.” Waarom hij dat denkt? Dat 
heeft te maken met Vergrijzing. Het aantal 
tachtigers verdrievoudigt de komende decen-
nia. De vraag naar passende woon-zorgvoorzie-
ningen neemt daardoor toe, verwacht Woon-
zorg Nederland. Ook de vraag naar goedkope 
oplossingen. Relatief worden ouderen welis-
waar minder afhankelijk van de AOW. Maar het 
aantal ouderen groeit snel, waardoor het abso-
lute aantal AOW’ers hetzelfde blijft. Verduijn: 
“Senioren blijven behoefte houden aan een 
betaalbare, beschermde, woonomgeving. Ons 
aanbod sluit straks heel goed aan op die vraag.”
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wordt. Denk aan prijzen van tussen 400 en 

680 euro. “Dat wordt lastig na de recente huur-

verhogingen als gevolg van maatregelen van 

staatssecretaris Stef Blok van Volkshuisves-

ting, maar het is niet onmogelijk.” 

De verschillende spelers in het zorgvast-

goed moeten de handen ineen slaan, vindt hij. 

“Daarbij moet niet de vastgoedvoorraad het 

uitgangspunt zijn, maar de wens om zo lang 

mogelijk zelfstandig te blijven.” Een partij als 

Woonzorg Nederland zou samen met partners 

op basis van die gedachte resultaten moeten 

definiëren, aldus Huijsmans. “Maak een 

gedetailleerde analyse per gebied? Wie wonen 

daar? Wat is hun toekomstige behoefte? In 

welke wijken kunnen we woningen aanpas-

sen? Wat willen we met de verzorgingshuizen? 

Welke kunnen we verbouwen? En dan blijven 

er nog genoeg over waarvoor je geen andere 

bestemming kunt vinden. Die moet je afwaar-

deren en slopen.” 

Er is volgens Huijsmans één belangrijk 

obstakel. “Dat is het gegeven dat stichtingen 

met verzorgingshuizen hun eigen continuïteit 

als een constante zien en willen overleven door 

hun omzet en bezettingsgraad op peil te hou-

den. Maar toezichthouders moeten zich afvra-

gen: is dit nog wel de goede huls van waaruit 

wij ouderen willen bedienen? Is een stichting 

met een samengestelde exploitatie waarin 

bestuur, administratie, verpleging, keuken 

etcetera met elkaar één eenheid vormen wel 

de goede vorm? Moeten we ons vastgoed niet 

afstoten en verder gaan als zorgspecialist, die 

bijvoorbeeld ook zorg aan huis levert? Daar-

voor moet je je eigen bestaansrecht en positie 

ter discussie durven stellen en onbevangen 

kunnen denken aan nieuwe combinaties of 

verzelfstandigingen. Dat is niet aan iedereen 

gegeven.”
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Hoofdpijn van 
vastgoed

Het onderwijs kampt al een aantal jaren met 
vastgoedproblemen. Sommige instellingen zijn er zelfs aan 

onderdoor gegaan. Wat kan de zorg hiervan leren?

tekst Fons van Lier | beeld ANP foto

over de  
muur

slotmanifestatie van onder-

wijsgroep Amarantis op de 

NDSM-werf in Amsterdam.
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N
et als in de zorg 
wordt er ook in 
het onderwijs al 
jaren gesproken 
over krimp. En 
nu is het dan 
zover. Vooral 

in het basisonderwijs, het voortge-
zet onderwijs en het mbo is dit een 
thema, vertelt Krijno van Vugt van 
M3V adviespartners, een in maat-
schappelijk vastgoed gespecialiseerd 
adviesbureau. Voor sommige regio’s 
wordt uitgegaan van een daling van 
het aantal leerlingen in het primair 
onderwijs van twintig tot vijfentwin-
tig procent. En dat kost geld. “Scholen 
worden bekostigd op basis van het 
aantal leerlingen. Dus de inkomsten 
dalen, maar de lasten zijn vaak niet zo 
snel naar beneden te krijgen: leraren 

moeten worden ontslagen, gebouwen 
afgestoten. Maar ja, wat als je maar 
één, veel te groot, gebouw hebt?” 

snel handelen
Er moet daarom snel worden gehan-
deld, meent Van Vugt. “Want zulke 
aanpassingen kosten tijd. Scholen 
moeten terug naar een kleinere kern: 
houd minder vastgoed in eigen bezit 
aan en vorm daar omheen een flexi-
bele schil van ruimte die je huurt of in 
medegebruik hebt.” Overigens geldt 
dit voor het hele onderwijs, zegt hij. 
Vooral in het mbo en in het hoger 
onderwijs zijn er veel mogelijkheden 
om gebruik te maken van maatschap-
pelijk vastgoed als bibliotheken, 
muziekscholen en stadions, zegt 
hij. “Zulke gebouwen staan vaak het 
grootste deel van de tijd leeg. Dus 

waarom zou je daar geen combinaties 
maken? Studenten aan de Haagse 
campus van de Universiteit Leiden 
krijgen bijvoorbeeld college in Dili-
gentia en andere niet-onderwijsge-
bouwen in Den Haag. Maar dat soort 
initiatieven zie ik nog veel te weinig.”
Dat is op zich niet zo vreemd, want 
krimp was nooit een thema. Het 
meest berucht is het voorbeeld van 
ROC Amarantis (afgeleid van ama-
rant, wat ‘eeuwige groei en bloei’ 
betekent), waar jarenlang de bomen 
tot in de hemel groeiden, met koorts-
achtige bouwactiviteiten en een luxe 
kantoor aan de Zuidas als gevolg. Tot 
er in 2012 een schuld van 92 miljoen 
euro bleek te zijn en grootschalig 
wanbeleid werd geconstateerd. Toen 
was het einde verhaal: de onderwijs-
groep werd opgesplitst. >
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A i, hoor ik u denken. Innova-
tie. Dat is nou juist zo’n the-
ma waar je vooral over leest 

dat het maar moeizaam van de grond 
komt.  Er zijn inderdaad allerlei oorza-
ken die remmend werken op innova-
tie. Financiële schotten en verkeerde 
prikkels, ‘not invented here’denken, 
de gesloten cultuur in de zorg en niet 
te vergeten de onbekendheid met in-
novaties. Want er is al zoveel beschik-
baar aan bewezen verbeteringen. Al-
leen vinden die nog veel te weinig 
navolging.

Inspiratie
Neem ‘best practises’. Die zijn er volop 
voor zowel de cure als de care. Kijk 

Innoveer!

pelig en in de wijk, dichtbij de men-
sen. De anderhalvelijn is bij uitstek 
een innovatie die méér biedt tegen 
minder kosten.  Integrale zorg uit cure 
en care, betere kwaliteit tegen lagere 
kosten, zo laat de business case zien.  

Eigen huis
Innoveren begint in eigen huis. Mede-
werkers hebben volop ideeën wat an-
ders kan. Ga het gesprek met hen aan 
en organiseer in uw bedrijf een open 
uitwisseling van ideeën en verbeter-
voorstellen. Zorg voor een klimaat 
waarin opbouwende kritiek gewaar-
deerd en aangemoedigd wordt. En wat 
dacht u van uw klanten? Bij De Fries-
land organiseren we regelmatig klein-
schalige bijeenkomsten met klanten.  
Die gesprekken leveren waardevolle 
input op voor verbetering en vernieu-
wing. Kortom, creëer openheid in uw 
organisatie. Luister en leer van feed-
back van medewerkers en klanten. 

Meer voor minder;  de noodzaak is 
helder, de mogelijkheden zijn er. Het 
begint met een open blik en nieuws-
gierige opstelling. Met de wil om van 
elkaar te leren, om met elkaar nieuwe 
wegen te verkennen.  Om te inspire-
ren en te co-creëren. Samen kunnen 
we passende en vernieuwende ant-
woorden vinden. De Friesland biedt 
daar graag een platform voor. Heeft u 
ideeën? Wilt u meer weten over inno-
veren of samenwerken? Laat het mij 
weten! 

DIANA 
MONISSEN

voorzitter Raad van Bestuur

Diana.Monissen@
defriesland.nl

Meer en betere zorg leveren terwijl er minder fi nanciële middelen beschikbaar zijn. 
Dat is de opgave waar we samen voor staan. Oude en bekende posities zullen verlaten moeten 

worden. Nieuwe manieren van zorg contracteren, zorg verlenen en samenwerken moeten 
verkend worden.  Innoveren dus en wel op alle fronten!

maar eens bij Vilans op de website of 
informeer eens bij ZonMw. Veel bewe-
zen beste werkwijzen of behandelme-
thoden worden echter nog maar spo-
radisch toegepast in de zorg. Er ligt 
nog een enorm potentieel aan innova-
ties die zich reeds  bewezen hebben. 
Laat u dus vooral ook inspireren door 
wat er al is. U kunt immers ook inno-
veren door het implementeren van 
reeds bewezen vernieuwingen. Dat is 
innoveren zonder risico.

Anderhalvelijn
Een mooi voorbeeld van innovatie is 
anderhalvelijnszorg. Een van de doe-
len van ons inkoopbeleid was het sti-
muleren van dergelijke initiatieven. 
De Friesland heeft dan ook aan de 
wieg gestaan van twee anderhalve-
lijnscentra in de provincie. Eén cen-
trum richt zich op mensen met chro-
nische pijn en het tweede centrum 
richt zich volledig op ouderen. Het 
concept is u vast bekend: in het cen-
trum komt zorg uit de eerste en twee-
de lijn samen en de patiënt staat wer-
kelijk centraal. In het centrum voor 
ouderen gaat het niet alleen om zorg. 
Er wordt een compleet palet aan wel-
zijn en diensten geboden. Laagdrem-
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instroom in de nabije toekomst in de 
knel kunnen komen, maar tot hele 
grote problemen heeft dat nog niet 
geleid, zegt Krijno van Vugt. “Er zijn 
in het hoger onderwijs natuurlijk 
minder instellingen dan in het mbo. 
Deze instellingen hebben vaak ook 
een professionele vastgoedafdeling die 
een actief portefeuillebeleid voert. En 
verder groeit het hoger onderwijs nog. 
De investeringen die zij hebben ge-
daan waren dus ook echt nodig.” Paul 
Thijssen is dat met hem eens. “Maar 
de vraag is wel: is daar geleerd van de 
fouten in het mbo? Want als je groeit, 
zul je ook een keer krimpen.”
Vastgoed moet gefinancierd worden. 
Dat gebeurt steeds vaker met behulp 
van derivaten. Bram Munnik: “Deri-
vaten hebben een slechte naam gekre-
gen, maar het is gewoon een manier 
om je te verzekeren tegen rentestij-
gingen. Je hebt een gebouw, je hebt 
een lening met variabele rente voor 
dat gebouw en door een zogenaamde 
renteswap zet je de rente vast.” 

Hooggestemde verwachtingen
Maar daar bleef het helaas vaak niet 
bij. Toen begin jaren 2000 de rente 
steeg, gebeurde het regelmatig dat di-
recties van onderwijsinstellingen met 
het oog op toekomstige nieuwbouw 
alvast een derivaat afsloten dat in 
de toekomst zou ingaan. Geen gekke 
gedachte, aldus Munnik. “Maar dan 
moet je wel zeker weten dat je dat 
gebouw ook echt gaat neerzetten en 
daarvoor moet gaan lenen.” Maar dat 
gebeurde niet altijd, omdat de groei 
van het aantal leerlingen achterbleef 
bij de hooggestemde verwachtingen. 
“Maar ondertussen zaten ze dus wel 
met dat derivaat opgescheept, met 
alle kosten van dien.” 

Ratjetoe
Maar ook andere roc’s gingen de 
afgelopen jaren in de fout met hun 
vastgoed. Mbo-instellingen werden 
in de tweede helft van de jaren ne-
gentig volledig verantwoordelijk voor 
hun eigen huisvesting – net zoals dat 
bij de hogescholen en universiteiten 
al eerder was gebeurd. Schoolbestu-
ren in het mbo kregen vanaf die tijd 
jaarlijks een vaste hoeveelheid geld 
per leerling, zodat hun autonomie 
sterk toenam.
Tegelijk met die overheveling van het 
gebouwenbestand naar de scholen, 
is bedongen dat ze moesten fuseren. 
Het gevolg was dat de pas gefuseerde 
instellingen een ratjetoe aan vastgoed 
hadden, van oud tot nieuw. Dit finan-
cieel in goede banen leiden vergde wel 
enige knowhow. En die was niet altijd 
aanwezig, zegt Bram Munnik, partner 
bij adviesbureau TreasuryZorg. “In-
eens kregen die instellingen een groot 
gebouwenbestand in de schoot ge-
worpen met nieuwe leningen erbij, de 
zogenaamde OKF-operatie. Tel daarbij 
op dat het om fusieorganisaties ging, 
met alle bijbehorende complicaties 
van dien, en dan begrijp je waarom 
dit bij een aantal scholen goed fout is 
gegaan.” 
Naar aanleiding van schandalen zoals 
bij Amarantis heeft de Onderwijs-
inspectie onderzoek gedaan naar de 
huisvesting in het mbo. Volgens het 
rapport, dat in mei dit jaar uitkwam, 
is bij 11 van de 66 mbo’s sprake van 
‘mogelijke risico’s die gerelateerd zijn 
aan huisvesting’. Die risico’s komen 
vooral voort uit het feit dat veel in-
stellingen geen rekening houden met 
een eventuele daling van het leerlin-
genaantal, noch met een daling van 
de waarde van het vastgoed. 

rijk in stenen

Nederlandse scholen hebben heel 

wat stenen in hun bezit. Zo lag de 

totale waarde van de materiële 

vaste activa van de 7.360 scholen 

in het basisonderwijs op ruim  

1,3 miljard euro (31 december 

2011). Voor de 653 scholen in het 

voortgezet onderwijs was dit  

2,1 miljard euro. De 66 mbo-instel-

lingen zijn nog rijker in gebouwen 

en terreinen: 2,8 miljard euro (31 

december 2012). Wat dat betreft 

is het hbo een stuk bescheidener: 

de 38 instellingen in het hoger be-

roepsonderwijs bezaten voor bijna 

1,3 miljard euro aan stenen en 

grond. De twaalf universitaire  

instellingen spannen de kroon, 

met bijna 3,3 miljard euro  

aan vastgoed.

Bron: DUO

>

Hoofdpijndossier
Terwijl zowel een daling van het 
leerlingenaantal als een daling van de 
waarde van het vastgoed onafwend-
baar zijn, zegt registeraccountant 
Paul Thijssen. “Het leerlingenaantal 
in het mbo is over zijn hoogtepunt 
heen, terwijl veel schoolbesturen te 
lang op groei hebben gebouwd.” En 
als het mis gaat, kan het snel gaan, 
meent hij. “Als je ziet wat sommige 
roc’s voor enorme  bedragen aan 
vastgoed in portefeuille hebben. Als 
je daarmee uit de bocht vliegt, heb je 
meteen een groot probleem.” 
Ook in het hoger onderwijs zijn er 
instellingen die met hun vastgoed 
door bezuinigingen en een lagere 
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En dan is er nog het probleem dat 
een derivaat, of een lening met een 
vaste rente, vaak een lange looptijd 
heeft. Munnik: “Wat doe je dan als 
een gebouw verkocht, of door krimp 
afgestoten moet worden? Dan moet 
je ook de financiering kunnen aan-
passen. Daar is vaak niet over nage-
dacht, omdat veel onderwijsbesturen 
alleen maar uitgaan van groei.”
Weer anders is de situatie in het 
voortgezet onderwijs en in het basis-
onderwijs. Hier zijn de gemeenten 
verantwoordelijk voor de bouw, maar 
het onderhoud moeten scholen deels 
zelf doen. Munnik: “Gemeenten kun-
nen het vastgoed van middelbare scho-
len wel overdoen aan de betreffende 
instellingen, het zogenaamde ‘door-
decentraliseren’, maar in de praktijk is 
dit nauwelijks gebeurd. Zulke scholen 
zijn meestal te klein om professioneel 
met hun vastgoed bezig te gaan.”
Toch zijn ook hier problemen. Onlangs 
kwam de VO-raad met een rapport 
waarin stond dat zeventig tot negentig 
procent van de middelbare scholen de 
kosten niet meer kunnen opbrengen. 
Dat komt door de toegenomen perso-
neelskosten, maar ook door de kosten 
van het onderhoud van de schoolge-
bouwen. Dat blijkt ook uit een onder-

zoek dat het Onderwijsblad in 2010 
deed naar de uitgaven van de gemeen-
ten aan scholenhuisvesting.  “En die 
toegenomen onderhoudskosten gaan 
weer ten koste van het onderwijs,” zegt 
Robert Sikkes, hoofdredacteur van het 
Onderwijsblad. 
Volgens een uitgelekt onderzoek van 
het Ministerie van Onderwijs zouden 
er miljarden nodig zijn om alleen al 
de meest noodzakelijke aanpassin-
gen, zoals verbeteringen aan klimaat-
installaties, aan deuren en ramen en 
aan isolatie, uit te voeren. Dit komt 
niet omdat scholen niet met hun 
geld kunnen omgaan, maar omdat ze 
hiervoor te weinig geld krijgen van de 
gemeenten. Sikkes: “Gemeenten krij-
gen weliswaar een bepaalde hoeveel-
heid geld uit het gemeentefonds voor 
de huisvesting van scholen, maar ze 
zijn niet verplicht om het daar ook 
daadwerkelijk aan uit te geven.” 

flexibel
De verschillen bleken daarom groot. 
Waar gemeenten in Drenthe en Fries-
land gemiddeld meer uitgaven dan ze 
zelf van het rijk kregen (102 procent), 
lag dit percentage in hekkensluiter 
Noord-Holland op 72 procent. Veruit 
de meeste gemeenten gaven (veel) 

minder uit dan de rijksnorm. Boven-
dien was de tendens een dalende: ging 
in 2006 nog 87 procent van het budget 
voor onderwijshuisvesting daadwer-
kelijk naar schoolgebouwen, in 2009 
was dat gedaald naar 81 procent. En 
hielden gemeenten in 2006 samen 169 
miljoen euro over van het budget voor 
de schoolgebouwen, in 2009 was dat 
gestegen naar 303 miljoen. Er zijn geen 
redenen om te denken dat de trend 
sindsdien is gewijzigd.
Voor alle onderdelen van het onder-
wijs geldt dat meer flexibiliteit in de 
vastgoedportefeuilles noodzakelijk 
is. Daar zijn alle geïnterviewden het 
wel over eens. Bram Munnik: “Staar 
je als bestuur niet blind op bepaalde 
ontwikkelingen, want overheidsbe-
leid kan zo weer veranderen. In het 
mbo heeft het kabinet bijvoorbeeld 
in één klap alle inburgeringcursus-
sen wegbezuinigd.” Iets dergelijks, 
zoals de overheveling van de Wmo 
naar gemeenten, kan ook in de zorg 
gebeuren, meent hij. “Een combinatie 
van veranderingen in overheidsbeleid 
en technische innovatie maakt dat 
je als zorginstelling moeilijk kunt 
inschatten wat de vastgoedbehoefte 
over pakweg tien jaar zal zijn. Zorg 
dus dat je flexibel bent.”  
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Ook leerhotel Het Klooster 

was onderdeel van Amarantis.



over de  
grens

Zorggovernance in andere delen van de wereld

I
n ons land staat de 
markt voor com-
mercieel beheer van 
zorgvastgoed nog in 
de kinderschoenen. 

Syntrus Achmea – de eer-
ste en de grootste, gestart 
in 2008 - wil per 2015 500 
miljoen euro belegd heb-
ben in gebouwen met een 
zorgfunctie. Alle andere 
partijen zijn kleiner en 
vaak nog maar net gestart.

In België is dat anders. 
Daar kreeg het beursge-
noteerde vastgoedfonds 
Cofinimmo in 2005 oog 
voor zorgvastgoed.  Twee 
jaar deed men erover om 
die markt en de ermee 
samenhangende risico’s 
in kaart te brengen en 
vervolgens ging het hard. 

conservatief en gericht 
op de lange termijn, wat 
meebrengt dat ons rende-
ment gemiddeld vrij laag 
is. Maar bijgevolg zijn de 
risico’s dat ook”, aldus het 
hoofd van de Health Care 
Business Line  Sébastien 
Berden.
Maar in 2005 raakte de 
kantorenmarkt in België 
overstroomd door overaan-
bod. Het was het signaal, 
aldus Berden, om op zoek 
te gaan naar een alterna-
tieve pijler, ter diversificatie 
van de portefeuille.

Berden: “Al in 2005 kwa-
men we in contact met 
een instelling voor ou-
derenzorg – Restel Rési-
dence – die sterk aan het 
professionaliseren was.” 
Het Belgische zorgland-
schap werd bevolkt door 
veel kleine aanbieders 
van ouderenzorg, die in 
toenemende mate in de 
problemen kwamen door 
teruglopende subsidies 
en oplopende kwaliteitsei-
sen. Het was een markt 
die zou gaan consolideren 
en Restel Résidence werd 
een van de drijvende 
krachten in dat proces. 
Berden: “De eigenaar 
van Restel zag serieuze 
groeimogelijkheden door 
overnames en een sterke 
partij die daarbij de vast-
goedinvesteringen voor 
z’n rekening kon nemen, 
was daarbij zeer welkom.”

het belgische vastgoedfonds cofinimmo is een 
reus in zorgvastgoed en vast van plan een positie in 
de nederlandse zorgmarkt te verwerven. ““Wij zien 
in nederland een situatie die ons doet denken aan 

belgië acht jaar geleden.”

tekst Pierre de Winter

België 

Met 1,2 miljard euro, ge-
investeerd in woon-zorg 
complexen voor senioren, 
psychiatrische instellin-
gen, revalidatieklinieken 
en acute zorg klinieken, 
heeft het fonds ondertus-
sen 36 procent van z’n 
totale portefeuille geïn-
vesteerd in zorgvastgoed. 

Cofinimmo, dat in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw 
ontstond uit drie verze-
keraars, leidde jarenlang 
een voorspoedig bestaan 
in het zakelijk vastgoed, 
met name op de vleugels 
van de alsmaar uitdijende 
Europese instituties in de 
regio Brussel. “Wij sluiten 
contracten met grote 
partijen, voor de lange 
termijn. Onze strategie is 

de Belgen komen
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In 2008 ging Cofinimmo 
met de zorgaanbieder in 
zee. Het was het begin 
van een zeer succesvolle 
opmars. Daarbij wil Ber-
den graag een kantteke-
ning plaatsen: “Wij heb-
ben geconstateerd dat in 
geen andere branche de 
waarde van het vastgoed 
zo nauw gerelateerd is 
aan de kwaliteit en duur-
zaamheid van de gebrui-
ker ervan. Daarom kijken 
we bij mogelijke investe-
ringen altijd primair naar 
de organisatie, de zorg die 
ze verleent en de kwaliteit 
van de processen waar-
mee ze die verleent. Pas 
als dat ons bevalt, gaan 
we over vastgoed praten. 
Dat is een heel andere 
strategie dan in de kanto-
renmarkt, waar vastgoed 
en locatie leidend zijn.”

Sinds een jaar of vier is 
Cofinimmo ook groot-
schalig actief in Frankrijk. 
Maar waar het de mark-

ten voor ouderenzorg in 
België en Frankrijk al ver-
zadigd acht, ziet het fonds 
met name in ons land 
op dat gebied nog volop 
mogelijkheden. Sébastien 
Berden: “Wij zien in Ne-
derland een situatie die 
ons doet denken aan die 
in België acht jaar gele-
den. En dus zien we zeer 
veel potentieel.”
In 2012 sloot Cofinimmo 
een eerste ‘Nederlandse’ 
deal, met de verwerving 
van de Naardense vesti-
ging van Bergman Clinics 
– een van de grootste 
Zelfstandig Behandel Cen-
tra (ZBC) van Nederland. 
Ondertussen werd een 
tweede kliniek van Berg-
man verworven en zijn 
verdere plannen in voorbe-
reiding. Maar daar zal het 
niet bij blijven. Berden: “Ik 
hoop dat de Nederlandse 
zorgmarkt de komende 
jaren een aanzienlijk deel 
van onze portefeuille kan 
gaan uitmaken.” 

K
urt Stabel is eigenaar van een 
woonzorgcentrum in Brasschaat, 
waar 80 zorgbehoevende oude-

ren wonen. Daarnaast is hij ondervoor-
zitter van de Federatie Onafhankelijke 
Ouderenzorg (FOS) in België.  Hij heeft 
de opkomst van de vastgoedfondsen in 
de Belgische zorg – Aedifica is een an-
dere speler – van dichtbij meegemaakt. 
Volgens Stabel hebben ze ervoor ge-
zorgd dat het woonaanbod voor met 
name senioren met een zorgbehoefte 
in België is gegroeid. “Er zijn in Vlaan-
deren nog steeds wachtlijsten. Zonder 
deze vastgoedfondsen waren die onge-
twijfeld nog een stuk langer geweest. 
In een tijd waarin de banken niets meer 
deden, hebben zij een nieuwe financie-
ringsroute mogelijk gemaakt.”
Verhalen van gedupeerde instellings-
directeuren heeft Stabel nog nooit ge-
hoord, “maar wat niet is kan nog komen 
hoor. Belangrijkste is dat je als zorg-
bestuurder goed nadenkt voor je  voor 
twintig of dertig jaar een sale & lease 
back-contract aangaat.  Stel, je hebt 
een twintig jaar oud gebouw en sluit 
vervolgens een contract voor dertig 
jaar. Dan zit je al die tijd aan dat gebouw 
vast. Ik kan me voorstellen dat je daar 
spijt van krijgt.”

nieuwe  
financie-

ringsroute

België
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H.K. van den Beld en  
d. van zalk
Essenties voor samen-
werking in wonen en 
zorg
Bohn Stafleu van 
Loghum, 2010
Prijs € 46,99 

ISBN 9789031376292

essenties voor 
samenwerking 

in wonen en zorg is 
een oproep tot be-
tere samenwerking 
tussen vastgoed- en 
zorgondernemingen, 
om samen meer, 
beter en sneller 
woonzorgvastgoed 
te realiseren. De 
auteurs willen begrip 

kweken voor de pro-
blemen die ontstaan 
door alle spelregels 
waaraan 
de ver-
schillende 
partijen 
zich moe-
ten hou-
den, maar 
stellen ook 
vast dat 

de cultuurverschillen 
tussen vastgoed- en 
zorgondernemingen 

en de uit-
eenlopende 
financiële 
belangen 
lastiger te 
overbrug-
gen zijn. 
Met dit 
zeer goed 

onderbouwde be-
toog hopen zij de 
partijen dichter bij 
elkaar te brengen: 
een noodzakelijke 
ontwikkeling, gezien 
de steeds grotere en 
diversere vraag naar 
woonzorgvastgoed.

J
arenlang 
werden men-
sen met een 
zorgvraag 
gehuisvest in 

speciale instellingen ver 
buiten de stad, waar het 
nu eenmaal eenvoudi-
ger was om aangepaste 
huisvesting te realiseren. 
Dat leidde vaak tot een 
‘groen isolement’. Sinds 
het einde van de jaren 
negentig hebben zorg-
instellingen hun beleid 
omgegooid: mensen met 
een zorgvraag worden 
in toenemende mate 

weer nieuwe problemen 
met zich mee, zoals de 
beperkte mogelijkheden 
die je hebt bij monumen-
ten of de constructie van 
de gebouwen. Bergvelt 
en Van Rossum hebben 
die problematiek in beeld 
gebracht door de bespro-
ken projecten thematisch 
in te delen: bij sommige 
gebouwen zijn de belang-
rijkste hordes genomen 
in de aanloopfase, zoals 
bij de voormalige kerk 
De Daniël in Nijmegen, 
bij andere gebouwen 
leggen ze de nadruk op 

oproep  
tot samen-
werking

geïntegreerd in de sa-
menleving. Dat is geen 
gemakkelijke opdracht: 
de huisvesting voor men-
sen met een zorgvraag 
moet aan uiteenlopende 
eisen voldoen en vraagt 
veel ruimte. En ruimte in 
een stedelijke omgeving 
is duur.

Herbestemming
Een oplossing ligt in de 
herbestemming van grote 
gebouwen die niet langer 
in gebruik zijn: kerken, 
kantoren, kazernes en 
dergelijke. Dat brengt 

boeken

de planvormingsfase, 
de uitvoeringsfase of de 
beheerfase.
Die aanpak heeft geleid 
tot een zeer informatief 
boek. De auteurs hebben 
oog voor de belangen van 
alle betrokken partijen: 
niet alleen de zorgin-
stellingen, maar ook 
gebruikers, architecten, 
gemeenten, projectont-
wikkelaars en corpo-
raties. Er staan schit-
terende voorbeelden in 
van geslaagde projecten, 
zoals het project Nieuwe 
Energie in Leiden, waar 

Hans van der Klis bespreekt thematisch gekozen boeken

inspiratie voor  
tweede leven

Dirk bergvelt en hans van Rossum verzamelden praktijkvoorbeelden  
van herbestemming van gebouwen voor de zorg. 
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overige 
 titels

Jolein Heinen e.a.
zorgarchitectuur/
zorgvastgoed. stra-
tegie en concept voor 
rendement en waarde
Sdu Uitgevers, 2012
Prijs € 39,95 
ISBN 9789012585118

Met de ruim 
260.000 

mensen die in 

zorginstellingen 
wonen is de pro-
blematiek van het 
zorgvastgoed veel-
omvattend, zeker 
nu de financiering 
sinds 2009 voor 
eigen risico van de 
zorginstellingen 
komt. Volgens 
Jolien Heinen en 
haar coauteurs is 

daarom 
een afge-
wogen en 
goed on-
derbouwde 
strategie 
nodig om 
zowel het 
rendement als de 
architectonische 
waarde van de 
gebouwen te waar-

borgen. 
Zorgarchi-
tectuur/
Zorgvast-
goed is 
een busi-
nesscase, 
waarin 

de auteurs helder 
uiteenzetten hoe je 
je strategie moet 
bepalen. 

strategie

1 george muller e.a.
Rekenen aan zorgvastgoed
KCWZ Aedes-Actiz, 2013
€ 14,50 

2 marc van leent, Publiek 
vastgoed. Analyses, con-
cepten, voorbeelden
Trancity, 2012, € 22,50

3 leo Uittenbogaard en 
Hans Veldman
strategie en vastgoed
Noordhoff, 2013
€ 34,95 ISBN 
9789001823665

4. Willem Verbaan
Nieuw krachtenveld,  
nieuwe paradigma’s. 
Blauwdruk, 2012
€ 17,90 ISBN 
9789075271560

5. ad van driel
strategische inzet van 
vastgoed. 
Weka, 2010
€ 39,75 ISBN 
9789058833488

6 p.C. van arnhem e.a.
taxatieleer Vastgoed 1, 
Noordhoff, 2013
€ 62,95 ISBN 
9789001823795

7 Frank van de Waeter e.a.
Vastgoed exploitatiewijzer
Sdu, 2013, € 169,-  
ISBN 9789012585514

8 peter j. Vlek
Investeren in vastgoed, 
grond en gebieden
Management Producties, 2011
€ 100,70 ISBN 
9789080249776

9 C.a.j. Beukering
Vastgoedmanagement en 
-ontwikkeling
Sdu, 2010
€ 65,- ISBN 9789012384131

10 Hans schut
Het palet voor maatschap-
pelijk vastgoed
Cobalt Consult, 2011
€ 15,- ISBN 9789081760904

oude poort van de ka-
zerne is gehandhaafd als 
toegang voor een nieuwe 
woonwijk en nu wordt 
gebruikt als huisvesting 
voor autistische jongeren. 

Tegelijk laten ze niet na 
te wijzen op problemen 
die na de herbestemming 
ontstaan: hun kritische 
opstelling maakt het boek 
extra waardevol.

een opvang voor daklozen 
en een dagbestedings-
centrum zijn gerealiseerd 
in een oude textielspinne-
rij. Of de Kornputkazerne 
in Steenwijk, waar de 

‘De huisvesting voor mensen met een  
zorgvraag moet aan uiteenlopende eisen  
voldoen en vraagt veel ruimte’ 
dirk Bergvelt en Hans van rossum in 'een 2de leven'

dirk Bergvelt en Hans 
van Rossum
Een 2de leven. de 
bijzondere praktijk 
van zorg en herbe-
stemmen
Aedes-Actiz / Architec-
tuur Lokaal, 2012
Prijs € 27,80 
ISBN: 9789491429019

leestips
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Juridisch

Juridische zaken voor bestuurders en toezichthouders

D
oor de vast-
goedsector 
wordt zorg-
vastgoed ge-
zien als een 

nieuwe categorie waar de 
kansen en mogelijkheden 
van nu zouden moeten lig-
gen. Daarbij gaat het niet 
om de herontwikkeling van 
zorgvastgoed tot kantoren 
of woningen, maar om de 
verdere ontwikkeling van 
de oorspronkelijke functie 
van dat vastgoed: het her-
bergen van zorgprocessen. 
Een andere mogelijkheid 
die de sector ziet, is het 
herontwikkelen van be-
staande kantoren of wo-

ningen, juist zodat deze ge-
schikt worden voor een 
zorgfunctie.
De zorgsector daarente-
gen lijkt zich om hele 
andere redenen druk te 
maken om zijn vastgoed. 
Men is bang dat dit vast-
goed een blok aan het 
been gaat worden door de 
recente ontwikkelingen in 
de zorg. Dit onder invloed 
van met name twee 
belangrijke ontwikkelin-
gen: de zogenaamde 
extramuralisering, onder 
meer onder de naam 
‘Scheiding van Wonen en 
Zorg’ en de opheffing van 
het aloude Bouwregime. 

Vraag is nu hoe die ver-
schillende wensen en zor-
gen bij elkaar gebracht 
kunnen worden, zodanig 
dat vastgoed en zorg hun 
voordeel mee kunnen 
doen. En is de oplossing 
ook nog financierbaar?
Om met dat laatste te be-
ginnen: wat betreft finan-
ciering liggen er bij zorg-
vastgoed in beginsel juist 
veel mogelijkheden. Dat 
komt doordat er bij zorg-
vastgoed twee interessan-
te kasstromen te identifi-
ceren zijn die ander vast-
goed moet ontberen. Eén 
daarvan bestaat uit de 
vorderingen op de verze-
keraars bij de ziekenhui-
zen, de ander uit vorderin-
gen op de overheid bij de 
AWBZ-instellingen. De 
vastgoedcomponent daar-
van is een interessante 
kasstroom waarop veel 
vaker gefinancierd zou 
kunnen en moeten wor-
den. Met name de kas-
stromen uit de AWBZ kun-
nen worden gekwalifi-
ceerd als ‘government 
debt’. Dat wil zeggen: vor-
deringen op de overheid 
waarbij kan worden aan-
genomen dat er slechts 
een verwaarloosbare  
theoretische kans op 
wan betaling bestaat.

Casus

de paradox van 
het zorgvastgoed

De zorgsector maakt zich zorgen, de vastgoedsector 
ziet volop mogelijkheden. hoe kunnen die twee  
bij elkaar worden gebracht zodat beide er hun  

voordeel mee kunnen  doen?

 ‘Wat betreft 
de financiering 
liggen er juist 
veel mogelijk-
heden’

door Werner 
runge, partner bij 
allen & overy te 
Amsterdam
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Advies

E
en zorginstelling die ge-
confronteerd wordt met 
extramuralisering, zal 

zich twee vragen moeten stel-
len: hoe financier ik de extra-
muralisering en wat doe ik met 
de mogelijke leegstand in mijn 
bestaande gebouwen? 

Indien de zorginstelling de extra-
muralisering binnen de instelling 
zelf wil oplossen door woningen 
te huur aan te bieden waar een 
zorgpakket bij wordt aangebo-
den, dient men zich te realiseren 
dat zowel de huur als de vergoe-
ding van verzekeraar of overheid 
een interessante kasstroom 
vormt voor een financier. De fi-
nancier zal een zeer grote mate 
van zekerheid willen hebben dat 
de kasstroom in stand blijft, zo-
dat daaruit rente en aflossing 
kunnen worden voldaan. Dat 
vraagt om goed gestructureerde 
financieringsoplossingen. Hoe 
zekerder de kasstroom, des te 

beter zal het financieringsaan-
bod van de geldverstrekkers zijn. 
De taak om de kasstromen over-
zichtelijk te houden, rust daarbij 
voornamelijk op de overheid.

Indien bestaande gebouwen leeg 
komen te staan als gevolg van 
extramuralisering, wordt een in-
stelling voor de keuze gesteld 
om de gebouwen zelf te heront-
wikkelen of deze af te stoten. 
Aangezien vastgoed geen onder-
deel is van het primaire proces in 
de zorgsector, is het wellicht ver-
standiger om die risico’s bij een 
partij te leggen die daartoe is uit-
gerust. Vastgoedpartijen zijn be-
ter in staat de herontwikkelings-
mogelijkheden te beoordelen. 

Overigens is vaak ook een tus-
senweg mogelijk, waarbij de 
vastgoedpartij de woningen re-
aliseert en exploiteert en de 
zorginstelling het zorgpakket 
aanbiedt. 

Tip Het goed structureren van de geld-
stromen verhoogt de financier baarheid 
van geëxtramuraliseerde zorgwoningen. 
Het herontwikkelen van vastgoed brengt 
risico’s mee die wellicht beter bij andere 
partijen neergelegd kunnen worden.

fotogRAfie: istockphoto

Echter, als het extramurali-
seren betekent dat er veel 
kasstromen ontstaan van-
uit verschillende bronnen 
richting de zorginstelling, 
dan wordt het wel weer 
heel ingewikkeld. Wie krijgt 
dan welke vergoeding van 
wie? Financiers houden 
niet van dergelijke ondui-
delijkheden. De eerste uit-
daging van de overheid is 
om bij de ontwikkeling van 
‘Scheiding van Wonen en 
Zorg’ heel duidelijk vast te 
stellen wie waarop recht 
heeft. En hoe meer er on-
derscheid kan worden ge-
maakt tussen de vastgoed-
component van de vergoe-
ding en de component die 
is bedoeld om de overige 
kosten van de zorgaanbie-
der te dekken, hoe beter. 
Kortom, er dient sprake te 
zijn van eenduidige en 
transparante kasstromen. 
Dat komt de financierbaar-
heid ten goede.
Dan resteert de vraag: wat 
te doen met het vastgoed 
zelf? Zal zorgvastgoed in-
derdaad kunnen worden 
herontwikkeld tot ‘wonin-
gen met een zorgfunctie?’ 
Of zijn juist ‘gewone’ leeg-
staande kantoorpanden 
veel beter geschikt te ma-
ken voor deze woon- en 
zorgfuncties? 

zekere kasstroom



56 | Lucide 04 2013

Carrières in de zorggovernance

Waarom heeft VU-VUmc u gevraagd?
“Drie redenen. Ik ben van protestants-
christelijke huize en ga nog altijd elke 
zondag naar de kerk. Daarnaast 
beschik ik hopelijk over juridische 
kennis waar een instituut als VU-VUmc 
veel baat bij kan hebben en ten slotte 
heb ik expertise op een zeer actueel 
onderwerp voor universiteiten en 
ziekenhuizen: fusies en overnames en 
andere vormen van samenwerking.”

Waarom heeft u ja gezegd?
“Ik voel me betrokken bij de Vrije 
Universiteit als instituut, omdat het 
staat in de traditie van het protestants-
christelijk gedachtengoed. Daarnaast 
was ik al als docent bij de VU betrok-
ken. Maar doorslaggevend is misschien 
wel de behandeling van mijn vader in 
het VUmc geweest. Hoewel hij daar is 
overleden, was ik zeer onder de indruk 
van de zorg die hij ontving –zowel 
medisch als qua begeleiding. Ik heb 
toen een grote waardering voor dat 
ziekenhuis opgevat.”

Er is een hoop onrust geweest bij 
het VUmc de afgelopen anderhalf 
jaar. Wat wilt u voor het ziekenhuis 
betekenen?
“Wat ik in eerste instantie vooral wil 
brengen – en dat natuurlijk samen 

met de andere leden van de RvT en 
de RvB –is rust. En verder dat we met 
elkaar piketpalen gaan slaan voor de 
toekomst voor zowel de VU als het 
VUmc. En dat betekent fundamentele 
discussie over de vraag waar we met 
die instituten op langere termijn 
naartoe willen.”

Er staat een bestuurlijke fusie met 
het AMC voor de deur.
“Daar wordt inderdaad over nage-
dacht. Als groter worden betekent dat 
het beter en efficiënter wordt, vind ik 
dat prima. Maar als groter worden 
alleen maar gaat om groter worden, 
heeft het geen enkele zin. Begrijp me 
goed: ik verwacht dat er een vorm van 
samenwerking al dan niet in de vorm 
van een fusie gaat komen, maar de 
nieuwe RvT gaat er zeer zorgvuldig 
naar kijken.”

Wouter Bos al gesproken?
“Jazeker, dat lijkt me een gedreven, 
verstandige en zeer intelligente man.”

wie wat  
waar

❝
als groter Worden 
alleen maar gaat 

om groter Worden, 
heeft het geen 

enkele zin

❞

‘Wat ik hoop te  
brengen is rust’

Jan Louis burggraaf – partner bij Allen & overy - is een van de meest 
succesvolle M&A juristen van nederland. op 6 september trad hij toe tot  

de raad van toezicht van vU-vUmc. 

Naam Jan Louis Burggraaf
functie lid raad van toezicht
Organisatie VU-VUmc
Aangetreden per 6 september 2013
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transfer
top 10

1 Christ-Jan danen en  
Ruud dijkers
Waren leden MT, Thuiszorg 
West-Brabant
zijn bestuurders TWB, 
Thuiszorg met aandacht

2 Clemens dijkers
Was lid raad van toezicht 
reva lidatiecentrum Roessingh, 
Enschede
Wordt voorzitter raad van 
toezicht Roessingh, Enschede

3 fenna Heyning
Was internist-hematholoog MC 
Haaglanden
Wordt directeur Stichting 
Topklinische Ziekenhuizen

4 Marianne ten Kate-Booij
Is universitair opleider voorzit-
ter Rotterdamse Gynaecologen 
Opleidings Cluster
Wordt voorzitter Raad 
Opleiding van de Orde van 
Medisch Specialisten

5 Rinus van Riel
Is associé Boer & Croon
Is interim-lid raad van bestuur 
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

6 Peter Weeda
Is zelfstandig consultant
Is lid raad van toezicht Gezond-
heidscentrum Randweg

7 Anton Renting
Is interim-bestuurder en 
adviseur
Wordt interim-bestuurslid 
NOVO, Promens Care en Cosis

8 Bert Bruggeman
Was voorzitter raad van 
bestuur UMCG
Is voorzitter raad van toezicht 
MCA Gemini Groep

9 Marieke schuurmans
Is hoogleraar Verplegings-
wetenschap
Is chief nursing officer minis-
terie van VWS

10 Aart Bogerd
Was bestuurder Syndion
Is benoemd tot lid raad van 
toezicht Humanitas DMH

10 transfers op een rij

 
Bestuur
Naam Erik dannenberg 
Organisatie Nederlandse 
Vereniging van Toezichthou-
ders in de Zorg functie voor-
zitter van het bestuur treedt 
toe per 1 november 2013

Op 1 november 2013 is 
Erik Dannenberg door 

de algemene ledenverga-
dering van de NVTZ voor-
gedragen als nieuwe 
voorzitter van het bestuur. 
Dannenberg is 
sinds maart 2005 wethou-
der van de Gemeente 
Zwolle waar hij onder 
andere de portefeuilles 
Wmo/zorg, publieke 
gezondheid, wonen en 
bedrijfsvoering onder zich 
heeft. Daarnaast is hij 
voorzitter van het bestuur 
van GGD IJsselland en 
bestuurslid van de Vereni-
ging van Nederlandse 
Gemeenten. Voor zijn 
wethouderschap heeft 
Dannenberg gewerkt in de 
verslavingszorg, maat-
schappelijke opvang en 
-dienstverlening en jeugd-
gezondheidszorg. Hij 
vervulde er taken op 
operationeel, tactisch en 
strategisch management.

Bestuur
Naam Albert van Esterik 
Organisatie GGz Centraal 
functie lid raad van 
bestuur Per 1 januari 2014

Albert van Esterik 
studeerde gezond-

heidswetenschappen in 
Maastricht. Hij begon zijn 
loopbaan bij de advies-
groep gezondheidszorg van 
Twynstra Gudde in Amers-
foort. Daarna is hij werk-
zaam geweest als divisie 
directeur in het AMC. Sinds 
2007 werkt van Esterik als 
manager bedrijfsvoering in 
Tergooi ziekenhuizen.
Hij volgt Henk ter Avest op, 
die met pensioen gaat. Ter 
Avest heeft 35 jaar in de 
gezondheidszorg gewerkt. 
Hij is sinds 1995 bestuur-
der van GGz Centraal en 
haar rechtsvoorgangers. 
GGz Centraal is eind 2010 
ontstaan uit een fusie 
tussen Symfora en Meer-
kanten. Het werkgebied 
van de organisatie strekt 
zich uit over Flevoland, 
Gooi en Vechtstreek, 
Oostelijk Utrecht, Veluwe & 
Veluwe Vallei. Jaarlijks 
behandelt GGz Centraal 
ongeveer 40.000 cliënten.

toezicht
Naam Marlies Veldhuij-
zen van zanten-Hyllner 
Organisatie Antes functie 
voorzitter raad van toezicht 
Per 1 september 2013

Oud-staatssecretaris 
van VWS Marlies 

Veldhuijzen van Zan ten-
Hyllner is de nieuwe 
voorzitter van de raad van 
toezicht van Antes. Zij volgt 
Cora van Steenderen- 
Koornneef op. Ook Rob 
Rötscheid treedt toe tot de 
raad van toezicht van de 
ggz-instelling. Veldhuijzen 
van Zanten was van 2010 
tot 2012 staatssecretaris 
van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport in het 
eerste kabinet Rutte. 
Daarnaast heeft zij veel 
relevante werkervaring in 
de gezondheidszorg op 
zowel bestuurlijk als 
medisch vlak. Rötscheid is 
partner van Finance Ideas 
en is vanwege zijn ervarin-
gen in de financiële en 
vastgoedwereld toegetre-
den tot de raad van 
toezicht van Antes.
Antes ontstond op 1 juli 
2012 en komt voort uit een 
fusie tussen Bouman GGZ 
en Delta Psychiatrisch 
Centrum. De organisatie 
telt 2.800 medewerkers.



Zorgvastgoed
De waarderingsvraagstukken bij zorgcomplexen en ziekenhuizen 
zijn door wet- en regelgeving en door het specifieke karakter 
van zorgvastgoed vaak zeer complex. Er is meer keuzevrijheid en 
verantwoordelijkheid als het gaat om zorgvastgoed.

Uw raadgever
Deskundigheid is van groot belang.
Troostwijk staat voor integraal meedenken in het analyseren en 
implementeren van de juiste vastgoedbeslissing in de zorggerelateerde 
organisaties. Wij onderzoeken welke eigendomsvormen er mogelijk/
wenslijk zijn en welke vastgoedstrategie men kan formuleren en 
verantwoorden. Onze toegevoegde waarde hebben wij bij diverse 
zorginstellingen al bewezen.

Wilt u meer weten over
onze werkwijze? 

Neem contact met ons op:
088-666 66 66

AMSTERDAM 
GRONINGEN
ROTTERDAM

Troostwijk uw RAADGEVER
                                            in de zorg 

www.troostwijk.nl

Organisator:

‘Er zijn maar weinig zorgsectoren zo innovatief 

als het diabetesveld. Samen in beweging blijven, 

dat is onze kracht!’

Inge de Weerdt, directeur NDF

NDD partner:

Volg de groei van NDD 2014  www.nationalediabetesdag.nl   www.nationalediabetesdag.nl    NDF Diabeteskoepel   #NDD2014  @diabetesdag   NDD Nieuwsbrief

www.nationalediabetesdag.nl

NIEUW
NDF COLLEGE TOUR

Vroegboekkorting
tot 15 januari 2014

Dynamisch
en divers

NDD_2014_adv_160x114.indd   1 26-11-13   16:15
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Het vastgoedvraagstuk is voor veel bestuurders 
en toezichthouders complex en onoverzichtelijk. 

Nieuwe partijen zoals vastgoedbeleggers kunnen 
hier mogelijk een rol in spelen. Maar beleggers en 

zorginstellingen weten elkaar nog maar mondjesmaat 
te vinden. Een zoektocht naar slimmere vormen van 

vastgoedfinanciering en -exploitatie. 

tekst Ingrid Janssen en Ron van Bloois
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e zorgsector is een ‘markt’ die richting 2040 in omvang 
flink zal toenemen. De Nederlandse bevolking zal de 
komende jaren groeien tot circa 18 miljoen inwoners, het 
aantal geboorten stagneert, de beroepsbevolking (20-65) 
daalt en het aantal 65-plussers stijgt.
Nederland heeft bovendien te maken met dubbele vergrij-
zing aangezien we niet alleen meer ouderen krijgen, maar 
deze ouderen ook ouder worden. De verdubbeling van het 
aantal dementerenden en complexere ziektebeelden vor-
men een belangrijke oorzaak voor de extra behoefte aan 
intensieve zorg.

Alle sectoren in de zorg kennen hun eigen uitdagingen. 
Binnen de cure (van 1e lijns tot en met zelfstandige behan-
delcentra, kortdurende geestelijke gezondheidszorg en 

ziekenhuizen) dienen vooral kleinschalige complexen dicht bij de consument te worden gerealiseerd 
en grootschalige renovaties te worden gepleegd. De care-instellingen (ouderenzorg, gehandicapten-
zorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg) staan als gevolg  van de extramuralisering vooral 
voor de uitdaging om hun bestaande portefeuille geleidelijk aan te passen aan de veranderende 
vraag, via transformatie en sloop-nieuwbouw. 

De forse groei van het aantal 65-plussers leidt tot een extra behoefte aan huisvesting met het stem-
pel ‘ouderenzorg’. De extramuralisering is door het ‘scheiden van wonen en zorg’ in een versnelling 
geraakt en speelt in op de behoefte van consumenten om langer thuis te wonen, met zorg op afroep. 
Kleinschalige woonvoorzieningen zullen de voorkeur hebben van de consument. Indien de zorgbehoefte 
te zwaar is om zelfstandig te blijven wonen, zal alsnog sprake zijn van een intramurale setting. 

De demografische ontwikkelingen, de veranderende vraag van de consument en de veranderde 
regelgeving met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg vergroten de behoefte aan vast-
goedfinanciering. Dit betreft een mix van herfinanciering van lopende contracten op bestaand vast-
goed tot transformatie- en nieuwbouwprojecten. Het verkrijgen van het benodigde kapitaal is ech-
ter een probleem, gezien de ontwikkelingen in de financiële wereld.

VERANDERD RISICOPROFIEL
 In de tijd van het Bouwcollege en het bouwregime werden de kapitaallasten van zorginstellingen (rente 
en afschrijvingskosten van investeringen in gebouwen en grond) gegarandeerd vergoed via nacalculatie, 
ongeacht de geleverde zorg. Het risicoprofiel was daarmee nihil. Voor financieringsaanvragen gingen 
zorginstellingen naar de banken. Vastgoed financieren via de eigen balans was normaal. 

Ook huren zorginstellingen momenteel zo’n 50.000 wooneenheden van woningcorporaties op 
basis van langjarige huurcontracten. Doordat deze verzorgingshuizen leeg dreigen te lopen als 
gevolg van de scheiding van wonen en zorg en de aanscherping van het zorgzwaartepakketten-cri-
terium, kleeft aan dit type vastgoed voor de corporatie een groot risico. Onder deze omstandighe-
den lijken huurcontracten van tien tot twintig jaar een utopie. De vanzelfsprekende huur-verhuur 
relatie is in een ander daglicht komen te staan. Zorgaanbieders en corporaties staan gezamenlijk 
voor de vraag welk vastgoed voor de functie van verzorgingstehuis te behouden, wat te transforme-

D
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ren en wat wellicht te slopen voor vervangende nieuwbouw. De verhuurdersheffing die aan corpora-
ties is opgelegd maakt dat corporaties de financieringsopgave die hiermee samenhangt niet van-
zelfsprekend op zich zullen nemen. 

Zorgbestuurders en toezichthouders trachten hun organisatie richting te geven in dit transitiepro-
ces. De zorg voor adequate huisvesting is momenteel een hoofdpijndossier. Een ‘goed huis’ is essen-
tieel in een concurrerend speelveld waarbij de cliënt keuzevrijheid heeft. Het bekostigen, realiseren en 
exploiteren van huisvesting kan anno 2013 echter alleen in samenwerking met derden worden 
gedaan. De risico’s die kleven aan zelf vastgoed in eigendom hebben, zijn flink toegenomen door het 
leegstandvraagstuk en de wensen van een veranderende doelgroep. Toezichthouders stellen zich in 
toenemende mate de vraag in hoeverre de zorginstelling is ingericht op het dragen van de verant-
woordelijkheid voor het vastgoed, zowel vanuit organisatorisch, bestuurlijk als strategisch perspec-
tief. Bestuurders worstelen met bestaand, verouderd vastgoed en verkennen de mogelijkheden van 
nieuwbouwtrajecten, maar merken dat banken en corporaties terughoudender zijn geworden.

NIEUWE FINANCIëLE PARTIJEN
De mogelijkheden voor additionele zorgfinanciering door banken is als gevolg van wetgeving (Basel 
III), de huidige leningenportefeuille en het veranderde risicoprofiel van zorginstellingen beperkt. 
Daarnaast zijn de voorwaarden minder aantrekkelijk geworden: hogere inbreng van eigen vermo-
gen, kortere leningen en hogere rentepercentages. Deze situatie impliceert dat er nieuwe financiële 
aanbieders noodzakelijk zijn binnen de zorgsector om voldoende en geschikt kapitaal beschikbaar 
te krijgen voor de vastgoedopgave in de zorg.

Een interessante optie voor zorginstellingen is een vastgoedfonds, waarbij de zorginstelling het 
vastgoed huurt van dit fonds. Het kapitaal van het fonds wordt verschaft door particuliere en/of 
institutionele beleggers (denk aan verzekeraars en pensioenfondsen). Afhankelijk van het fonds en 
de wensen en mogelijkheden kan de zorginstelling zelf ook participeren in het fonds. De zorginstel-
ling loopt bij een vastgoedfonds geen financieringsrisico, is in staat om flexibiliteit op te bouwen in 
haar vastgoedportefeuille, houdt meer liquide middelen over om aan primaire zorgtaken te beste-
den en bepaalde kosten (het buitenonderhoud voorop) worden gedragen door de verhuurder. Daar-
bij kunnen in het huurcontract maatgerichte afspraken worden gemaakt over de zeggenschap en 
vrijheidsgraden van de zorginstelling als huurder. 

Enkele voorbeelden uit het buitenland laten zien dat een vastgoedfonds een volwaardig alternatief 
kan zijn ten opzichte van bancaire financiering. Zo zijn er in de VS beursgenoteerde vastgoedfondsen 
zoals Health Care REIT (NYSE en lid S&P 500) en dichterbij in België het vastgoedfonds Cofinimmo 
(Euronext: COFB en BEL20-index). Laatstgenoemde verkent ook de mogelijkheden op Nederlandse 
bodem. Als Nederlandse speler kennen we het Achmea Dutch Health Care Property Fund, dat vanaf 2008 
een beleggingsportefeuille van 180 miljoen euro in de zorg heeft opgebouwd in de care-sector. Een recent 
voorbeeld van een nieuwe speler is het institutionele Apollo Zorgvastgoedfonds, waarvan pensioenfond-
sen de kapitaalverschaffers zijn. Het fonds is uniek in Nederland door de focus op cure en care. 

WEERSTAND EN ONBEGRIP
Voor zorginstellingen is het waardevol om te begrijpen waarom beleggers geïnteresseerd zijn in zorgvast-
goed. Bekijken we het vanuit een negatieve benadering, dan zoeken beleggers een nieuwe beleggings-
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recruitment & executive search
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Goede zorg is het resultaat van de juiste mensen op de 
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categorie buiten de segmenten waar zij traditioneel in beleggen, zijnde vrije sector woningen, winkels, 
kantoren en industrieel vastgoed. De prestaties van deze vastgoedportefeuilles staan zwaar onder druk 
en een alternatief is gewenst. Vanuit een positieve benadering zien beleggers de zorgsector als een groei-
markt (denk aan de demografische ontwikkelingen). Daarnaast blijkt zorgvastgoed een diversificator te 
zijn binnen een gemengde vastgoedportefeuille omdat de rendementen weinig correleren met die van 
andere vastgoedbeleggingen (zie tabel: BK: welke tabel?). Een belegger is hierdoor in staat om op porte-
feuilleniveau de risico’s te spreiden. De zorgsector is ook aantrekkelijk vanwege de lange termijn huur-
contracten, waaruit een stabiele kasstroom komt. Ten slotte vinden beleggers de zorgsector aantrekkelijk 
vanuit een imago-optiek. Sociale betrokkenheid speelt bij diverse beleggers een rol.

Vanuit een positieve benadering dienen zorginstellingen - zoals ook in België, Frankrijk en 
Duitsland gebeurt - in gesprek te gaan met particuliere en institutionele beleggers over de moge-
lijkheden om in samenwerking hun vastgoed te realiseren en te exploiteren. In de praktijk is er tus-
sen zorginstellingen en beleggers onnodig veel weerstand en onbegrip. Vanuit de zorgsector wor-
den beleggers nog steeds gezien als het laatste loket en koestert men een veelal negatief, 
rendementgedreven beeld. De overtuiging dat vastgoed in eigendom moet zijn om kwalitatief 
hoogwaardige zorg te kunnen leveren en strategisch te kunnen opereren, leeft onder bestuurders 
en toezichthouders nog altijd. De bancaire oplossing heeft daarom veelal de voorkeur. 

Waar beleggers tegenaan lopen, is dat het hen ontbreekt aan kennis van de zorgsector. Hierdoor ligt 
een verkeerde risicoperceptie op de loer. Dit is mede een verklaring voor het feit dat beleggers beginnen 
met relatief eenvoudige woongerelateerde zorgbeleggingen. De alternatieve aanwendbaarheid is hierbij 
een tweede factor. Beleggers eisen van zorginstellingen scherpe businesscases, welke gebaseerd zijn op 
een efficiënte zorg- en vastgoedexploitatie en gedegen markt- en concurrentieanalyse. Deze voor hen 
basisinformatie ontbreekt nog wel eens bij een (nieuw)bouwinitiatief, evenals een gedegen risicoanalyse. 
In hoeverre zijn de risico’s in kaart gebracht en welke beheersmaatregelen worden er gehanteerd? 

UITDAGINGEN 
Uit de recente praktijk blijkt dat beleggers vooral geïnteresseerd zijn in nieuw, courant vastgoed dat 
Randstedelijk ligt. Daarentegen is het bestaande vastgoed veelal in bezit van de zorginstellingen en 
corporaties, al dan niet gefinancierd met vreemd vermogen. Zorginstellingen zouden vastgoedbeleg-
gers kunnen uitnodigen om mee te denken over oplossingen voor het bestaande vastgoed. Partijen 
zullen elkaars situatie en belangen om te beginnen eerst goed moeten verkennen. Zorginstellingen 
dienen hun strategisch vastgoedbeleid goed op orde te hebben, zodat duidelijk is voor welke business 
cases zij staan. Hierbij moeten zij vertrouwen kunnen hebben in een overheid welke vasthoudt aan de 
koers die ze nu vaart. Als het goed is zullen we de komende tijd verrast worden door nieuwe initiatie-
ven waarbij vastgoedbeleggers aanschuiven om scherpe business cases met transparante risico’s zijn 
mede te financieren. Goed voorbeeld zal vervolgens goed doen volgen. De vastgoedbeleggingsmarkt is 
er inmiddels van overtuigd dat zorgvastgoed potentie heeft. De weg er naartoe moet alleen nog goed 
worden geplaveid.  
 
dr. ir. ingrid janssen is Associate professor of Real estate bij tiasnimbas business 
school. Daarnaast is zij werkzaam als onderzoeker van het vastgoedLAb. 
ir. ing. ron van Bloois werkt als projectmanager/adviseur bij hevo. hij is tevens 
marktsegmentleider ‘financiers & beleggers’.
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D
e tijd is versneld, zo beweert  

Alvin Toffler in Future Shock. 

Eerst bouwde men kathedra-

len in tientallen, of zelfs hon-

derden jaren. Nu bouwt men 

wolkenkrabbers binnen een paar jaar. Een 

pelgrimstocht duurde weken of zelfs jaren. 

Nu is iedere plek op aarde in principe bin-

nen 24 uur te bereiken. Hoe sneller de tijd 

gaat, hoe minder goed je aan lange termijn 

planning kunt doen. Je denkt iets te kun-

nen voorzien, maar voor je het weet is de 

politieke, sociale of economische context 

alweer veranderd. 

Vaak wordt vastgoed strategisch inge-

zet, onder de noemer – jawel – strategisch 

vastgoed. Vastgoed wordt daarbij gebruikt 

als een vast punt (letterlijk als een vast 

‘goed’) om op de lange termijn een vaste 

financiële basis veilig te stellen. Het nadeel 

van vastgoed is alleen dat het weinig flexi-

bel is. Als het gebouw er eenmaal staat, 

haal je het niet zomaar meer weg. Vandaar 

de term ‘onroerend’ goed. 

Vastgoed moet in onze tijd een andere 

invulling krijgen. We moeten het vaste punt 

van de organisatie niet zozeer zoeken in ge-

bouwen, maar in ideeën en visies die aan-

sluiten op maatschappelijke patronen. In 

een roerige zorgwereld moet ook het vaste 

punt waar de organisatie op leunt flexibeler 

zijn. ‘Flexibel vastgoed‘ is een tegenstelling 

Het komt 
Vast goed!?

Marius buiting  
directeur NVTZ

❝
het nadeel van 
vastgoed is dat 

het Weinig 
flexibel is

❞

in termen. Niet dat je vastgoed niet flexibel 

in kunt zetten, maar je kunt het vastgoed 

als zodanig niet als ankerpunt gebruiken. 

Daarvoor is de omgeving te ‘roerend’. Wat 

kan dan wel als ‘vast goed’ dienen?  

Het water stroomt altijd naar het laag-

ste punt. Zoals de zaken er nu voor staan, 

richt de zorg van de toekomst zich niet op 

intramurale zorg, maar vooral op ‘de thuis-

wonende mens’, die in de eigen omgeving 

met ondersteunende thuishulp en techno-

logie zorg ontvangt. Dit is misschien geen 

vast punt op de horizon, maar het lijkt wel 

die kant op te gaan. Geen gebouw, maar 

een idee over hoe we vandaag en morgen 

voor verschillende generaties goede zorg 

kunnen (blijven) leveren. Gebouwen zullen 

nodig blijven, maar ze vormen niet meer 

de basis. 

De intramurale zorg in Nederland is een 

relatief behoudende sector, die graag haar 

kaarten zet op stabiliteit en voorspelbaar-

heid, zoals gebouwen. Hierbij zijn we wel 

eens vergeten dat een bepaalde mate van 

flexibiliteit van wezenlijk belang is. Daar-

voor betalen we nu de rekening. Laten we 

daarom vanaf nu, als we grote (des)inves-

teringen gaan doen in gebouwen, direct 

rekening houden met de roerende wereld, 

en een vast ankerpunt zoeken in een idee 

en een visie, en niet in een gebouw. Dan 

komt het – jawel – vast goed.  


