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II - VOORWOORD
Allereerst zal ik mezelf in het kort introduceren. Mijn naam is Joris Weemaes en ik ben 22 jaar oud.
Inmiddels zit ik in de afrondende fase van mijn studie HBO Bouwkunde op de Avans Hogeschool in
Tilburg. Met name het herbestemmen en renoveren van vastgoed behoort op bouwkundig gebied tot
mijn interesses. Ter afronding van mijn studie heb ik deze afstudeerscriptie geschreven. Voor het
schrijven van deze scriptie heb ik de kans gehad om een afstudeeronderzoek uit te voeren, welke
behoort tot mijn bouwkundige interesses.

Met trots presenteer ik u bij deze mijn scriptie met de volgende hoofdvraag:
“In hoeverre is het mogelijk om de specifieke herbestemmingstool te upgraden naar een
herbestemmingstool die ook geschikt is voor gebruik in de zorgsector?”

Het afstuderen heb ik ervaren als een leuke, leerzame en interessante periode. Ik kan terug kijken op
een periode waarbij ik mijn opgedane kennis kan vertalen in één groot verhaal. In dat grote verhaal
heb ik nadrukkelijk gezocht naar betrekkingen met de beroepspraktijk. Mede hierdoor heb ik de kans
gehad om interessante en leuke mensen uit de beroepspraktijk te kunnen spreken. Naar mijn idee
heeft dit geresulteerd in een zeer relevante scriptie.
Het schrijven van deze afstudeerscriptie had niet tot stand gekomen zonder de hulp van bepaalde
personen. Graag wil ik in het bijzonder een aantal mensen bedanken. Allereerst wil ik Cordeel
Nederland bedanken voor het verschaffen van de afstudeermogelijkheid. Mede door de goede
voorzieningen en de betrokkenheid van het personeel heb ik de afstudeerperiode als een leuke
periode ervaren. In het bijzonder wil ik mijn afstudeerbegeleider Erik van den Berg bedanken. Door
zijn enthousiasme en goede begeleiding is mijn motivatie gedurende het afstuderen altijd goed
geweest. Mede door hem ik heb dit eindresultaat kunnen behalen.
Mijn dank gaat ook uit naar de begeleidende docenten vanuit Avans Hogeschool. Gedurende het
afstuderen zijn dhr. Habraken en dhr. van Alphen mijn begeleiders geweest. Door hun actieve
begeleiding, motivatie en kennis heeft het voor het afstuderen geresulteerd in uitdagende en vooral
leerzame periode. Mede door de begeleiding van beide docenten heb ik dit eindresultaat kunnen
behalen.
Naast de begeleiders gedurende het afstuderen heb ik nadrukkelijk de betrekking met mensen uit de
beroepspraktijk gezocht. Mede door hun inbreng en visie heb ik het afstudeeronderzoek
maatschappelijk gezien in kaart kunnen brengen. Daar wil ik hen allen voor bedanken.

Tilburg, 12 juni 2014

Joris Weemaes

III – SAMENVATTING
Het kabinet dient fors te bezuinigen op de uitgaven in de zorg. Daardoor is het essentieel dat
wijzigingen in het zorgstelsel worden doorgevoerd. De verwachting is hierdoor dat de
overheidsuitgaven beter beheersbaar zijn. In de huidige zorgsector ziet men dat er meer behoefte is
naar zorg aan huis en dat ouderen langer in hun vertrouwde woonsituatie blijven wonen.
De hervorming van het zorgstelsel houdt met name in dat bepaalde lagere ZZP’s worden afgeschaft.
Hierdoor vindt er een verplaatsing plaats van intramurale- naar extramurale zorg. Het gevolg hiervan
is dat er voor mensen met een lagere ZZP geen plaats meer is in de zorgcomplexen. Het is daarom
van belang dat deze mensen de verzorging aan huis ontvangen.
Om al deze hervormingen door te voeren, wilt het kabinet de AWBZ flink hervormen. Het kabinet wilt
op deze wijze haar verantwoordelijkheden afstaan aan de lagere overheden. Hierdoor is het
eenvoudiger om maatwerk te leveren en de cliënten op individueel niveau te voorzien van de
benodigde zorg.
De hervormingen in het zorgstelsel heeft met name op de woningbouwcorporaties en zorgverleners
een grote impact. Gezien het feit dat de vergrijzing toeneemt, hebben woningbouwcorporaties en
zorgverleners in het verleden geïnvesteerd in zorgvastgoed. Doordat de lagere ZZP’s zijn of worden
afgeschaft, gaan deze zorgbehoevenden niet meer naar een zorgcomplex.
Naar verwachting zal met name in de grootschalige zorgcomplexen leegstand gaan plaatsvinden. Het
is maatschappelijk gezien van groot belang dat leegstand zoveel mogelijk wordt voorkomen. Alle
belanghebbenden zijn immers niet gebaad bij leegstand van het vastgoed.
Leegstaand zorgvastgoed is gezien het maatschappelijke probleem ook Cordeel Nederland niet
ontgaan. Het bouwbedrijf heeft de mogelijkheden om te investeren in bestaand zorgvastgoed. Het is
voor Cordeel Nederland een kans om wellicht toe te treden tot de herbestemmingsmarkt.
Vanuit Cordeel Nederland is me de opdracht gegeven om een herbestemmingstool te updaten, zodat
deze geschikt is voor het gebruik in de zorgsector. In nauwe samenspraak met Cordeel Nederland
heeft dit geleid tot de volgende hoofdvraag:
“In hoeverre is het mogelijk om de specifieke herbestemmingstool te upgraden naar een
herbestemmingstool die ook geschikt is voor gebruik in de zorgsector?”
Cordeel Nederland heeft de ambitie om de werkzaamheden te vergroten en te groeien binnen de
herbestemmingsmarkt. Het is echter afhankelijk van vele factoren en belanghebbenden. Het is
daarom van belang om al deze factoren in kaart te brengen en te vertalen in een herbestemmingstool.
De herbestemmingstool analyseert meerdere herbestemmingsopties (hotel, starterswoningen,
studentenwoningen, upgrading zorgvastgoed en/of aanleunwoningen), waardoor de tool veel breder
inzetbaar is. Daarnaast wordt getracht om tot een nauwkeurige benadering van de totale
investeringskosten en het rendement te komen. Het is tevens mogelijk om meerdere gebouw/complexdelen te analyseren. Hierdoor onderscheidt deze herbestemmingstool zich volledig van de
andere reeds bestaande herbestemmingstools.
De herbestemmingstool houdt rekening met de factoren, welke de grootste invloed hebben op de
haalbaarheid. Reeds bestaande tools zijn in dit opzicht veel beperkter, deze tool benadert een breed
onderzoeksgebied.
Door de toevoeging van de herbestemmingsoptie studentenwoningen en de optie upgrade van het
zorgvastgoed i.c.m. aanleunwoningen is de tool uitgebreider geworden. De invoerder toetst daarom
het bestaande zorgvastgoed op meerdere herbestemmingsopties. Hierdoor is de herbestemmingstool
vollediger en heeft de invoerder meerdere keuzeopties.

In de herbestemmingstool is het mogelijk om een geheel zorgcomplex te analyseren in complexdelen.
Het is mogelijk om enkel een complexdeel te analyseren. Door het analyseren van complexdelen is
het enerzijds eenvoudiger voor de invoerder om de herbestemmingstool in te vullen, anderzijds kan
men nauwkeuriger de bouwkosten bepalen.
De herbestemmingstool rekent met verscheidene kengetallen. Al deze kengetallen zijn geüpdatet,
zodat de herbestemmingstool geschikt is voor het gebruik in 2014.
Door het verwezenlijken van al deze verbeterpunten is de herbestemmingstool geschikt geworden
voor het gebruik van zorgcomplexen. Het is hierdoor mogelijk om in een vroeg stadium een oplossing
te zoeken voor het bestaande zorgvastgoed.
Om een uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid van de herbestemmingstool en de
maatschappelijke relevantie van het onderzoek is gezocht naar een zorgcomplex uit de praktijk.
Hierbij gaat het over een zorgcomplex welke vermoedelijk in de toekomst met leegstand zal kampen.
In samenspraak met Cordeel Nederland hebben we een woningbouwcorporatie genaamd Vestia
hiervoor benaderd. In samenwerking met alle partijen fungeert zorgcomplex Stefanna als casus.
Een doelstelling voor de herbestemmingstool is het behalen van een betrouwbaarheid van +/- 10%.
Het is te lastig om alle factoren, welke uiteindelijk de IRV bepalen op betrouwbaarheid te toetsen. Het
is echter wel mogelijk om daarin een bepalende factor, middels een bouwtechnische toetsing te
controleren op de betrouwbaarheid. Daarbij heeft een toetsing plaatsgevonden omtrent de
gehanteerde bouwkosten in de herbestemmingstool. Daar is uiteindelijk een betrouwbaarheid van
3,6% behaald. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het onderdeel bouwkosten voldoet aan de
betrouwbaarheidseis van +/- 10%.
De herbestemmingstool resulteert uiteindelijk in een overzicht per herbestemmingsoptie, waarin het
volgende wordt weergegeven: de rendementspercentages, de investeringskosten, de medewerking
van de gemeente, de medewerking van de omwonenden en de geschiktheid van het gebouw.
Vervolgens is het aan de invoerder op welke wijze hij deze uitkomsten interpreteert.
Na invulling van zorgcomplex Stefanna in de herbestemmingstool is het aan de invoerder op welke
wijze hij deze uitkomsten interpreteert. Gezien het feit van de behaalde puntenscores adviseer ik dat
voor het zorgcomplex Stefanna de herbestemming naar starterswoningen het meest geschikt is.
Het bestaande zorgvastgoed heeft mede door dit afstudeeronderzoek de interesses van Cordeel
Nederland gewekt. Hopelijk kan deze herbestemmingstool hen overhalen om te investeren in deze
markt, zodat leegstand zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

IV – MANAGEMENT SUMMARY
The Dutch Government has a need to reduce the expenditure in the health care sector. Thereby it is
essential to reform the healthcare system. The expected result will be that the public expenditure will
be easier to manage. In the today's healthcare sector it is known that there is an increasing need to
deliver the care at home and that older people prefer to live longer in their familiar living situation.
The reform of the healthcare system shall include in particular that certain lower care burden packages
will be eliminated. The consequence of this is that people with a lower care burden packages will not
get a place in healthcare complexes. Therefore it is important that these people receive care at home.
To perform all of these reforms the Dutch Government will reform the AWBZ. The Dutch Government
would achieve this by shedding their responsibilities to the local authorities. By shedding the
responsibilities to the local authorities it will become easier to deliver customized care to clients.
Herewith it’s easier to deliver the necessary care on an individual level.
The reforms in the health care system have a huge impact on the housing associations and health
care providers. Because of the fact that people are increasing in age, housing associations and health
care providers have invested in healthcare properties in the past. Because the lower care burden
packages are or will be eliminated, they will not receive care in a health care complex.
It is expected that vacancy will happen in the large-scale health care complexes. For the society it is
important that vacancy will be prevented as much as possible. The vacancy of the health care
properties are not advantageous for all the stakeholders.
The vacancy of the health care properties is a big problem for the society which is also recognized by
Cordeel Nederland. The building company has the opportunity to invest in the existing health care
properties. It might a change for Cordeel Nederland to join the rezoning market.
Cordeel Netherland has given me the commission to update a yet developed tool. This update
includes that the tool should be suitable for use in the healthcare sector. In a close consultation with
Cordeel Netherland the main question is defined as:
In which degree is it possible to upgrade the tool for vacant properties to a tool which is also suitable
for the use in the healthcare sector? "
Cordeel Netherlands has the ambition to increase the work and growth within the rezoning market.
Although it depends on many factors and stakeholders. Therefore it is necessary for all of these
factors to do investigate their relevance and translate them into a tool.
The tool is analyzing a couple of rezoning options (hotel, starters homes, student homes and an
upgrade of the healthcare property in combination with elderly homes), which makes the tool much
more useable. In addition, efforts are made to achieve a precise approach of total investment costs
and return. In addition efforts are made to achieve a precise approach of the total investment costs
and the internal rate of return (IRR). It is even possible to analyze multiple parts of a building or
complex. Because of these facts this rezoning tool is a distinction between all the other existing tools.
It was decided to go for a comprehensive approach of research factors that have a large impact for a
feasibility analysis of a rezoning project. This has ensured that the tool has a wide research area,
which provides more integrity compared with other existing tools.
By the addition of the student housing and an upgrade of the healthcare property in combination with
elderly homes the tool has become more extensive. Therefore the importer analyses multiple possible
rezoning options for the existing healthcare property. This makes the tool more complete and provides
the importer multiple possibilities.

In the rezoning tool it is possible to analyze a complete healthcare property in multiple parts. Therefore
it is even possible to analyze just one complex part itself. By analyzing the complex in part by part is
for the importer it is easier to fill in the rezoning tool, on the other hand is feasible to accurately
determine the construction costs.
The rezoning tool includes several indicators. All of these indicators are updated, so that the rezoning
tool is suitable for the use in 2014.
By achieving all of these improvements in the rezoning tool it become suitable for the use in
healthcare properties. With this tool it is feasible to search for a solution for the existing healthcare
properties.
To be able to do a pronunciation about the reliability of the rezoning tool and the social relevance of
the research, there has been searched for a case healthcare complex in practice. This is about a
healthcare complex which will presumably be vacant in the future. Together with Cordeel Netherland
we have approached a housing corporation called Vestia. In cooperation with all stakeholders we
reformed that healthcare complex Stefanna acts as a case study.
A target for the rezoning tool is reaching a reliability between +/- 10%. It is not possible to do a
research on the reliability of all the factors, which determine the IRR. However it is possible to
determine the reliability of a factor with a check by a technical review of the construction costs. With
this review a comparison has been made with the construction costs in the rezoning tool. This has
resulted in a reliability of 3.6%. The conclusion here is that the construction costs are within the
reliability between +/-10%.
The rezoning tool finally results in an overview for each rezoning option. The overview includes: the
internal rate of return (IRR), the investment costs, the collaboration of the local authorities, the
collaboration of the local residents and the suitability of the building. Finally it is up to the importer how
to interpret the results.
After checking healthcare complex Stefanna in the rezoning tool it is up to the importer to analyze the
final results. After seeing the points scores which healthcare complex Stefanna achieved, I advise that
the rezoning to starter homes is the most suitable option.
This graduation research has aroused the interests of Cordeel Netherlands in the existing healthcare
properties. Hopefully this rezoning tool will convince them to invest in this market, so vacancy can be
prevented as much as possible.
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1. INTRODUCTIE
1.1 Aanleiding
Vrijwel dagelijks komen er onderwerpen in het nieuws voorbij over de hervormingen in het zorgstelsel.
In tijden van crisis dient ook de overheid te bezuinigen. Uit vooronderzoek is gebleken dat door de
hervormingen in het zorgstelsel valt te verwachten dat de ouderen langer thuis blijven wonen. Een
indirect gevolg hiervan is dat ouderen met een lichte zorgvraag niet meer een plek in een zorgcomplex
innemen. Mede hierdoor valt er leegstand in de zorgcomplexen te verwachten.
Het maatschappelijke probleem van leegstand in de zorgcomplexen is ook Cordeel Nederland niet
ontgaan. Het is enerzijds een probleem, maar anderzijds kan het juist een kans zijn. Het leegstaand
zorgvastgoed is wellicht interessant voor een herbestemming. Hierdoor zou Cordeel Nederland
namelijk de bouwactiviteiten kunnen vergroten.
Markt
Het structurele aanbod van leegstand in het vastgoed is ook in 2013 gestegen. De leegstand in
2
kantoren is gestegen naar een hoeveelheid van 8,32 miljoen m in 2012 bedroeg deze hoeveelheid
2
7,84 miljoen m . Er is een stijging van 6,1% aan leegstand in de kantoorbranche, daarbij is een
nieuwe recordhoogte aan leegstand bereikt. Door deze toename stond 16,8% van de
1
kantorenvoorraad te huur of te koop in 2013, tegen 15,8% in het jaar 2012.
Het leegstandsprobleem in de kantoorsector blijft toenemen. Vandaar dat dit maatschappelijke
probleem moet worden aangepakt. Wellicht is het voor Cordeel Nederland interessant om in
leegstaand vastgoed te investeren. Dit afstudeeronderzoek zal zich verder richten op leegstand
vastgoed in de zorgsector.
Samenwerking Vestia
Om een uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid van de herbestemmingstool en de
maatschappelijke relevantie van het onderzoek zijn we op zoek gegaan naar een zorgcomplex uit de
praktijk. Hierbij gaat het over een zorgcomplex welke vermoedelijk in de toekomst met leegstand zal
kampen. In samenspraak met Cordeel Nederland hebben we een woningbouwcorporatie genaamd
Vestia hiervoor benaderd. In samenwerking met alle partijen is hierbij een zorgcomplex aangewezen,
welke zal fungeren als een casusproject gedurende het afstudeeronderzoek.
Hervorming in het zorgstelsel
Al jaren komen er berichten voor in het nieuws dat we te
maken met een toenemende vergrijzing, waardoor ook
2
de zorgvraag in de toekomst zal toenemen.
De komende jaren voert het kabinet hervormingen door
om de zorg van een goede kwaliteit te houden en
3
betaalbaar. Hierbij voert het kabinet veranderingen door
in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en
treffen ze maatregelen, waardoor mensen langer thuis Afb. 1.1: het organiseren van de zorg.
4
kunnen blijven wonen.
Gezien de hervormingen in het zorgstelstel valt er te verwachten dat door de hervormingen in het
zorgstelsel leegstand zal plaatsvinden in de zorgtehuizen. Door de hervorming van de langdurige zorg
5
wordt de trend van langer thuis wonen ondersteund en verder versterkt.

1

Nederlandse kantorenmarkt nog steeds in zwaar vaarwater, NVM, www.nvm.nl, 25 februari 2014
Vergrijzing, Heden, verleden en toekomst, Nationaal Kompas Volksgezondheid, www.nationaalkompas.nl, 21 maart 2014
Afbeelding 1.1: Vergrijzing, Heden, verleden en toekomst, Nationaal Kompas Volksgezondheid, www.nationaalkompas.nl
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Verantwoorde hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),
Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl
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Langer thuis wonen in de langdurige zorg, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl
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Het is zeer interessant om een zorgcomplex te toetsen in de tool. Hierdoor kan mogelijk een oplossing
worden gezocht voor dit leegstaand vastgoed.
Woningbouwcorporaties en zorgverleners hebben in het verleden massaal geïnvesteerd in
zorgvastgoed om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. Destijds hebben deze bedrijven
en instellingen deze hervorming niet aan zien komen, vandaar dat de hervorming ook een grote
impact heeft op de zorgtehuizen. Bij TBV Wonen zullen met name de oudere zorgtehuizen kampen
6
met leegstand. Het is dus de vraag wat de woningbouwcorporaties en instellingen het beste kunnen
doen met dit vastgoedbezit in de zorgsector.
Meerwaarde Cordeel Nederland
Binnen Cordeel Nederland is al langere tijd de interesse aanwezig om toe te treden tot de
herbestemmingsmarkt. Vooralsnog is het aantal herbestemmingen beperkt gebleven tot één project,
waarbij een bedrijfsverzamelgebouw is herbestemd tot een studentenhotel.
Bij het produceren van de herbestemmingstool was er al de interesse om een voormalig
schoolgebouw te gaan herbestemmen. Daarbij zou het voormalige schoolgebouw worden herbestemd
tot een hotel. De herbestemming van dit voormalige schoolgebouw heeft helaas tot op heden niet
plaatsgevonden, omdat hiervoor nog geen uitbater interesse heeft. Momenteel is het project daarmee
in de ‘wachtkamer’ gezet.
De interesse in herbestemmen is dus zeker aanwezig binnen Cordeel Nederland. Vandaar dat het
opstellen van een herbestemmingstool zo relevant is voor een bouwbedrijf als Cordeel Nederland.
Daarnaast is er de interesse om aan de slag te gaan met het vastgoed in de zorg. Gezien de
wijzigingen in het zorgstelsel verwacht men bij een woningbouwcorporatie als Vestia grootschalige
7
leegstand.
Enerzijds zou men binnen Cordeel Nederland het maatschappelijke probleem van leegstand kunnen
aanpakken, anderzijds is het wellicht een kans om als Cordeel Nederland hiermee de werkzaamheden
te kunnen uitbreiden. Vooralsnog is Cordeel Nederland gericht op utiliteitsbouw, industrie en
onderhoud. Wellicht zou men tevens een speler kunnen worden op de herbestemmingsmarkt.
De belangrijkste kenmerken voor dit afstudeertraject zijn, dat het enerzijds voor mij een leerzaam
traject is en dat het onderzoek ook voor het bedrijf een toegevoegde waarde heeft.

1.1.1 Voorgaand afstudeeronderzoek
Destijds hebben René Bakx en ik een onderzoek verricht naar het herbestemmen (een nieuwe functie
geven) van leegstaand vastgoed. Vanuit Cordeel Nederland was ons de opdracht gegeven om een
tool te ontwikkelen, waarmee leegstaand vastgoed kan worden getoetst. Het heeft uiteindelijk
geresulteerd in een herbestemmingstool, welke de financiële haalbaarheid toetst van het leegstaand
8
vastgoed.
Voor het afstudeeronderzoek van destijds is de volgende hoofdvraag gehanteerd:
“In hoeverre is het mogelijk om een tool te ontwikkelen voor de berekening van winstpercentages bij
een drietal herbestemmingsopties?”
Haalbaarheid herbestemmingsopties leegstaand vastgoed, R. Bakx & J. Weemaes, juni 2013

De voorgaande afstudeerperiode heb ik als zeer prettig ervaren, waarbij de samenwerking goed was
tussen Cordeel Nederland en mezelf. Voor dit afstudeeronderzoek zijn we tezamen op zoek gegaan
naar een aanvullend afstudeeronderzoek op het onderzoek van destijds.
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Interview TBV Wonen, Mevrouw Wittebol, Beleidsmedewerker, TBV Wonen, 13 maart 2014
Interview Vestia, dhr. Krens, Adviseur strategie en beleid, Vestia, 19 maart 2014
8
Haalbaarheid herbestemmingsopties leegstaand vastgoed, R. Bakx & J. Weemaes, 11 juni 2013
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Dit afstudeeronderzoek zal meer gespecificeerd zijn naar de hervormingen in het zorgstelsel en het
zorgvastgoed dat daarmee is gemoeid.
In sub-paragraaf 1.1.2 zal in kort de werkwijze van de herbestemmingstool nader worden toegelicht.
Hierdoor wordt de basis van het onderzoek van destijds nader toegelicht en wordt hetgeen weer
volledig inzichtelijk.

1.1.2 Werkwijze herbestemmingstool
Het afstudeeronderzoek destijds heeft geresulteerd in een goedwerkende en unieke tool. Deze
herbestemmingstool is toegespitst op een bouwbedrijf als Cordeel Nederland. De focus binnen
Cordeel Nederland ligt in het uitvoeren van grote bouwprojecten, waarbij vooralsnog de focus ligt op
utiliteitsbouw.
Voor een bouwbedrijf is het hoofddoel uiteraard bouwen. Vandaar dat men binnen Cordeel Nederland
de interesse heeft om wellicht in te spelen in de herbestemmings- of transformatiemarkt. Wanneer
daar een financiële winst valt te behalen kan het zeker overwogen worden binnen Cordeel Nederland
om in dit marktsegment toe te treden.
De werkwijze van de herbestemmingstool is zo dat de tool een resultaat weergeeft in
winstpercentages voor de herbestemmingsopties: hotel, starterswoningen en een zorgcomplex. Voor
een bouwbedrijf als Cordeel Nederland is het financiële resultaat het belangrijkst.
Bij herbestemmingsprojecten is de medewerking van de gemeente van groot belang. Wanneer geen
bestemmingsplanwijziging kan worden doorgevoerd, is het niet mogelijk om de herbestemming te
realiseren. In de herbestemmingstool wordt rekening gehouden met meerdere factoren, zoals de
samenwerking met de desbetreffende gemeente.
Voor het invullen van de tool zijn de volgende factoren van belang: een analyse van het leegstaand
vastgoed, de mogelijkheid tot een omvangvergroting, het huidige bestemmingsplan, het bouwbesluit
2012, een marktonderzoek, de rekenmethodes en het risicomanagement.
Met al deze factoren dient rekening te worden gehouden, wanneer men de herbestemmingstool wilt
invullen. Al deze factoren hebben invloed op de uiteindelijke winstpercentages, welke middels de tool
worden berekend.
De herbestemmingstool resulteert in een score voor de geschiktheid van de herbestemmingsoptie,
een resultaat in euro’s zowel met als zonder omvangvergroting en als laatste een uitkomst met het
hoogste rendementspercentage.
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1.2 Inleiding afstudeeronderzoek
Cordeel Nederland heeft de interesse om naast het realiseren van grootschalige nieuwbouwprojecten
en utilitaire werken de werkzaamheden uit te breiden. Bij Cordeel Nederland focust men zich
voornamelijk op utiliteitsbouw, industrie en onderhoud.
De ontwikkelingen in de herbestemmingsmarkt zijn ook Cordeel Nederland niet ontgaan. Gezien het
2
feit dat ook in 2013 het aantal m ´s leegstaand vastgoed is toegenomen, ziet men dit maatschappelijk
9
probleem alleen maar groter worden.
Door een hervorming in het zorgstelsel is een deel van de bekostiging van zorgcomplexen
weggevallen. Doordat deels een bekostiging wegvalt bij deze zorgcomplexen kunnen zorgverleners
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hun vastgoed niet meer financieren of worden de contracten met woningbouwcorporaties opgezegd.
Leegstand in zorgcomplexen heeft gevolgen voor meerdere partijen. Zo is de desbetreffende
gemeente niet gebaad bij leegstand, de woningbouwcorporaties weten momenteel niet wat men met
deze complexen aan moet. Het is een maatschappelijk probleem, wat wellicht Cordeel Nederland kan
aanpakken.
Cordeel Nederland heeft me gevraagd om de herbestemmingstool, welke gericht is op de
haalbaarheid van leegstaand vastgoed te upgraden. Hierbij moet de herbestemmingstool meer
inspelen op de hervormingen in het zorgstelsel. Hiermee komt de samenwerking tussen Vestia en
Cordeel Nederland ook beter tot zijn recht. In de onderstaande afbeelding 1.2 is een visualisatie van
de onderzoeksvragen weergegeven.
HOOFDVRAAG

“In hoeverre is het mogelijk om de specifieke herbestemmingstool te upgraden naar een
herbestemmingstool die ook geschikt is voor gebruik in de zorgsector?”
Sub-vragen
S1. Wat houdt de hervorming van het zorgstelsel in?
S2. Wat is de impact van deze hervormingen op de belanghebbenden?
S3. Welke herbestemmingsopties zijn het meest geschikt voor gebruik in de zorgsector?
S4. Welke herbestemmingsoptie is het meest geschikt voor zorgcomplex Stefanna?
S5. In welke mate is de geüpdatet herbestemmingstool valideer- en betrouwbaar?
Nevenvragen
N1. In welk opzicht onderscheidt dit afstudeeronderzoek zich t.o.v. het voorgaande?
Haalbaarheid herbestemmingsopties leegstaand vastgoed, R. Bakx & J. Weemaes, 11 juni 2013

N2. Waarin is de herbestemmingstool onderscheidend t.o.v. reeds bestaande tools?
N3. Is het bestaande zorgvastgoed een interessante markt voor Cordeel Nederland?
Afb. 1.2: Visualisatie onderzoeksvragen

9
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Nederlandse kantorenmarkt nog steeds in zwaar vaarwater, NVM, www.nvm.nl, 25 februari 2014
Interview TBV Wonen, Mevrouw Wittebol, Beleidsmedewerker TBV Wonen, 13 maart 2014
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1.2.1 Onderzoeksvragen afstudeeronderzoek
In samenspraak met Cordeel Nederland is gezocht naar een geschikte hoofdvraag voor het
afstudeeronderzoek, waarna vervolgens een aantal deelonderwerpen zijn geformuleerd. In
samenspraak met alle partijen is er gekozen om deze deelonderwerpen te vertalen naar sub- en
nevenvragen. De totstandkoming en keuze van deze sub- en nevenvragen zal nader worden
toegelicht.
Hoofdvraag:
HOOFDVRAAG

“In hoeverre is het mogelijk om de specifieke herbestemmingstool te upgraden naar een
herbestemmingstool die ook geschikt is voor gebruik in de zorgsector?”
Afb. 1.3: Hoofdvraag

Om uiteindelijk tot een gefundeerd antwoord op de hoofdvraag te komen, is het van belang om
bepaalde eisen te stellen. Daarvoor dient een betrouwbaarheidseis te worden opgesteld. De uitkomst
van de herbestemmingstool dient een betrouwbaarheid van +/- 10% te behalen. Het is dus van belang
om een betrouwbare update van de herbestemmingstool uit te voeren binnen een bandbreedte van
20%.
Sub-vraag 1:

S1. Wat houdt de hervorming van het zorgstelsel in?
Afb. 1.4: Sub-vraag 1

Om de hoofdvraag op een gefundeerde wijze te kunnen beantwoorden, is het van belang om de
geldende marktontwikkelingen in kaart te brengen. Momenteel zijn er marktonwikkelingen gaande,
waarbij het zorgstelsel wordt hervormd. Het is daarom belangrijk om informatie te vergaren over de
hervormingen in het zorgstelsel. Om deze sub-vraag op een fundeerde wijze te beantwoorden, is een
literatuuronderzoek essentieel.
Sub-vraag 2:

S2. Wat is de impact van deze hervormingen op de belanghebbenden?
Afb. 1.5: Sub-vraag 2

Naast de geldende marktontwikkelingen in de zorgsector is het van belang om de impact van deze
hervormingen in kaart te brengen. Om deze sub-vraag op een fundeerde wijze te beantwoorden, zijn
interviews afgenomen met belanghebbende partijen.
Sub-vraag 3:

S3. Welke herbestemmingsopties zijn het meest geschikt voor gebruik in de zorgsector?
Afb. 1.6: Sub-vraag 3

?

De hoofdvraag van het afstudeeronderzoek richt zich op het herbestemmen van zorgvastgoed. Het is
daarom interessant om referentieprojecten uit de praktijk nader te onderzoeken. Hierdoor is het
mogelijk om gedane herbestemmingen van zorgvastgoed in kaart te brengen. Middels
praktijkvoorbeelden is het mogelijk om de herbestemmingstool geschikter te maken voor
zorgvastgoed.
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Sub-vraag 4:

S4. Welke herbestemmingsoptie is het meest geschikt voor zorgcomplex Stefanna?
Afb. 1.6: Sub-vraag 4

Voor het afstudeeronderzoek zal zorgcomplex Stefanna fungeren als een casusproject. Zorgcomplex
Stefanna zal daarbij worden getoetst in de herbestemmingstool. Uiteindelijk zal dit resulteren in een
uitspraak over de meest geschikte herbestemmingsoptie voor het zorgcomplex.
Sub-vraag 5:

S5. In welke mate is de geüpdatet herbestemmingstool valideer- en betrouwbaar?
Afb. 1.7: Sub-vraag 5

Het is belangrijk om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de valideer- en betrouwbaarheid
van de herbestemmingstool. Hierdoor is het mogelijk om uitspraak te doen over de nauwkeurigheid
van de uitkomsten uit de herbestemmingstool. Middels een bouwkundige toetsing zal de
betrouwbaarheid nader worden getoetst.
Nevenvraag 1:

N1. In welk opzicht onderscheidt dit afstudeeronderzoek zich t.o.v. het voorgaande?
Haalbaarheid herbestemmingsopties leegstaand vastgoed, R. Bakx & J. Weemaes, 11 juni 2013
Afb. 1.8: Nevenvraag 1

Dit afstudeeronderzoek fungeert als een ‘toevoeging’ op het voorgaande afstudeeronderzoek. Het is
belangrijk om het onderscheid tussen beide afstudeeronderzoeken nadrukkelijk in kaart te brengen.
Hierdoor is het mogelijk om dit afstudeeronderzoek als een volwaardig en losstaand
afstudeeronderzoek te beoordelen.
Nevenvraag 2:

N2. Waarin is de herbestemmingstool onderscheidend t.o.v. reeds bestaande tools?
Afb. 1.9: Nevenvraag 2

Voor het afstudeeronderzoek is het van belang dat een unieke herbestemmingstool wordt ontwikkeld.
Door het onderscheid tussen de reeds aanwezige (herbestemmings)tools en de herbestemmingstool
voortkomend uit dit afstudeeronderzoek aan te kaarten, kan een uitspraak worden gedaan over de
onderscheidenheid.
Nevenvraag 3:

N3. Is het bestaande zorgvastgoed een interessante markt voor Cordeel Nederland?
Afb. 1.10: Nevenvraag 3

Voor Cordeel Nederland kan het interessant zijn om investeringen in leegstaand zorgvastgoed uit te
voeren. Het is dan wellicht een interessante markt om herbestemmingsprojecten in het zorgvastgoed
te realiseren. De beantwoording van deze nevenvraag zal resulteren in een opgesteld advies voor
Cordeel Nederland.
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1.2.2 Opzet afstudeeronderzoek
Het afstudeeronderzoek is meer dan enkel research naar de huidige ontwikkelingen in de markt. Het
omvat meer dan het in kaart brengen van de beslissingen op politiek niveau, maar het breidt zich uit
tot de impact van deze ontwikkelingen op de belanghebbende partijen, zoals de zorgverleners en de
woningbouwcorporaties.
Om een beeld te vormen van herbestemmingen in de zorgsector heeft hier nader onderzoek naar
plaatsgevonden. Hierdoor is een het gelukt om beeld kunnen vormen van de geschiktheid van dit
vastgoed in de zorgsector.
Zorgcomplex Stefanna
Het casusproject van Vestia is het zorgcomplex Stefanna. Dit zorgcomplex is gelegen in Delft in de
wijk Voorhof Zuidwest. Het zorgcomplex biedt momenteel huisvesting aan ouderen met een
zorgvraag. Het omvat een groot zorgcomplex, waarbij momenteel de zorginstelling Pieter van Voreest
het grotendeels beheert. Om het zorgcomplex gedegen in kaart te brengen, is een bezoek gebracht
aan het zorgcomplex.
De doelstelling van het afstuderen is om enerzijds de situatie van zorgcomplex Stefanna te
onderzoeken en anderzijds de marktsituatie van zorgcomplexen in het algemeen. Hiermee wordt
specifiek een uitspraak gedaan over mogelijk de toekomstige invulling van het zorgcomplex Stefanna.
Maatschappelijke relevantie
Maatschappelijke relevantie is van groot belang bij afstudeeronderzoeken. Om te zorgen dat de tool
ook in de toekomst bruikbaar is, is er nader onderzoek gedaan naar toekomstige ontwikkelingen en is
hierin de relevantie van het onderzoek te benadrukt. Door het betrekken van de beroepspraktijk
middels onder andere het afnemen van interviews is getracht de maatschappelijke relevantie van het
onderzoek in kaart te brengen.

“De klant is niet veranderd, enkel het systeem eromheen is veranderd.”
Interview BrabantWonen, Dhr. Bom, beleidsmedewerker BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed,15 maart 2014

Onderscheidend
Het is belangrijk om ervoor te waken dat dit afstudeeronderzoek fungeert als een waardig
afstudeeronderzoek, welke geldt als een toevoeging op het afstudeeronderzoek van destijds. Het is
dus van belang dat dit afstudeeronderzoek als een onderzoek op zich fungeert. Het is daarom van
belang om het onderscheid hierin goed aan te kaarten, zodat misverstanden hierover worden
gewaarborgd.
De uiteindelijke herbestemmingstool moet ook onderscheidend zijn ten opzichte van reeds bestaande
herbestemmingstools. Het moet een unieke herbestemmingstool worden, welke uitermate geschikt is
voor een bouwbedrijf als Cordeel Nederland.
Afbakening
Met name met het updating van de herbestemmingstool heeft een afbakening plaatsgevonden. In de
voorgaande tool was gekozen voor een drietal herbestemmingsopties: hotel, starterswoningen en
zorgcomplex. Voor dit afstudeeronderzoek is het van belang om de herbestemmingstool geschikt te
maken voor zorgvastgoed, vandaar dat de herbestemmingsoptie zorgcomplex niet relevant is. Daarom
is de keuze gemaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe herbestemmingsoptie, namelijk
studentenhuisvesting.
Mede door het afnemen van interviews in de beroepspraktijk is de keuze gemaakt om niet enkel één
herbestemmingsoptie te veranderen. Bij BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed is een
samenwerking aanwezig tussen BrabantWonen en BrabantZorg, waarbij het concept ‘zorgwonen’ van
toepassing is. Het is een succesvol concept waarmee leegstand in de zorgcomplexen wordt
voorkomen.
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Vandaar dat een upgrading van een zorgcomplex tot de mogelijkheden behoort, deze is tevens
toegevoegd in de herbestemmingstool. Er is geen keuze gemaakt om een nieuwbouwoptie in de tool
toe te voegen. Hier is voor gekozen, omdat het om een herbestemmingstool gaat en niet een
nieuwbouwtool.
Binnen het onderzoek zal ook een afbakening worden gemaakt in het aantal te interviewen personen.
Het aantal interviews is enerzijds afhankelijk van het animo binnen de beroepspraktijk.

1.2.3 Fasering afstudeeronderzoek
Gedurende het afstudeerproces is een bepaalde fasering aanwezig geweest, waarin vier fasen zijn
gehanteerd. Allereerst heeft er een oriënterende fase plaatsgevonden. Vervolgens een analyserende
fase, optimaliserende fase en een toetsende fase.
In de onderstaande afbeelding 1.11 is de fasering gedurende het onderzoek gefaseerd. Daarbij zijn de
belangrijkste deelonderzoek per fase weergegeven.

Fase 1
Oriënterende fase
- Hervorming zorgstelsel
- Impact belanghebbenden

Fase 2
Analyserende fase
- Herbestemmingen
zorgvastgoed
- Gemeente Deflt
- Analyse Zorgcomplex
Stefanna
- Opstellen verbeterpunten

Fase 3
Optimaliserende fase
Optimalisatie tool

Fase 4
Toetsende fase
Toetsing tool
Afb. 1.11: Fasering afstudeeronderzoek
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1.3 Inleiding zorgcomplex Stefanna
De eigenaar van het zorgcomplex Stefanna (zie
afbeelding 1.12) is de woningbouwcorporatie Vestia.
Daarbij huurt de zorginstelling Pieter van Foreest een
groot gedeelte van het totale complex. Daarbij gaat
het over de verhuur van woningen, kamereenheden,
ruimten voor dienstverlening en een restaurant. In het
zorgcomplex worden naast de verhuur van woningen
aan de zorgverlener ook woningen verhuurd aan
particulieren. De particulieren hebben hierbij een
huurcontract met de woningbouwcorporatie, waarbij
de bewoners zorg kunnen afnemen van de
zorgverlener.
Toch zijn niet alle voorzieningen in het bezit van
Vestia. Er is namelijk een kerkelijke bijgebouw
(zie afbeelding 1.13 (
)), deze is in bezit van de
stichting Anne te Drieën en de zorginstelling Pieter
van Foreest. Gezien de omvang het gehele
zorgcomplex bedraagt het slechts een beperkt
gedeelte van het totaal.

Afb. 1.12 Aanzicht zorgcomplex Stefanna
: Uitstraling zorgcomplex Stefanna

In het gehele zorgcomplex is een totaal van 241
woningen, 23 kamereenheden en 8 groepswoningen
aanwezig. Daarvan zijn alle kamereenheden en
groepswoningen in het beheer van de zorgverlener.
Van de 241 woningen zijn er 118 in het beheer van de
zorginstelling.
Afb. 1.13: 3D visualisatie zorgcomplex Stefanna.

Wanneer de zorgverlener het zorgcontract opzegt, zit
Vestia mogelijk zonder huurder. Het is niet alleen dat een groot gedeelte van het complex leeg komt te
staan, maar er valt dan ook leegstand in de particuliere woningen te verwachten. De bewoners zijn in
het complex komen wonen, omdat men verzorging en begeleiding dichtbij kan verkrijgen. Wanneer de
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zorgverlener uit het complex trekt, is het nog maar de vraag of de particulieren hier blijven wonen.
Het zorgcomplex is opgedeeld in een aantal delen, waarbij het hoogste gedeelte bestaat uit zeven
bouwlagen. Op de begane grondvloer zijn allerlei voorzieningen en diensten aanwezig, zoals een
restaurant, een kapper en een fysiotherapeut. Op deze bouwlaag zijn voornamelijk de
gemeenschappelijke voorzieningen en diensten aanwezig.
Het zorgcomplex Stefanna is gelegen inde
stad Delft, daar bevindt het zich in de wijk
Voorhof Zuidwest. De wijk kenmerkt zich door
de vele hoogbouw flats, welke daar in de
jaren ‘60 zijn gerealiseerd. In de wijk heeft
Vestia een tweetal zorgcomplexen in bezit,
waar ook PBC een zorgcomplex in bezit
12
heeft.

Zorgcomplex:

Stefanna

Eigenaar:

Woningbouwcorporatie Vestia

Zorgverlener:

Zorginstelling Pieter van Foreest

Plaats:

Delft

Ligging

Aart van der Leeuwlaan

Ouderenzorg
Bij de gemeente Delft is de visie aanwezig om Functie:
het zorgcomplex Stefanna te herontwikkelen Tabel 1.1: Gegevens Zorgcomplex Stefanna
naar een laagbouw woonmilieu (gericht op
gezinnen met kinderen).

11
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Interview Vestia, Dhr. Krens, Adviseur strategie en beleid, Vestia, 19 maart 2014
Gebiedsvisie Voorhof Zuidwest, Gemeente Delft, 31 mei 2007
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1.4 Inleiding Cordeel Nederland
Cordeel is van origine een schrijnwerkerij uit België, welke is opgericht in het jaar 1934. Dhr. Gishlain
Cordeel richtte deze schrijnwerkerij op in Sint Niklaas. Door het instappen van zijn beide zonen Dirk
en Mark in 1953, breidde Cordeel zich snel uit tot een groep van bouwbedrijven in België.
Cordeel is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal bouwbedrijf wat actief is in de industrie, de
civiele bouw, utiliteitsbouw, de kantoorsector, het commerciële vastgoed en waterbouwkundige bouw.
Inmiddels heeft de Cordeel Groep naast de vestigingen in België ook vestigingen in Nederland,
Duitsland, Frankrijk en Bulgarije.
In Nederland heeft men inmiddels een drietal vestigingen. Daarbij
bevindt hoofdkantoor zich in Zwijndrecht. De nevenvestigingen
bevinden zich in Vlissingen en Roermond. De nevenvestiging in
Roermond is sinds 2013 een vestiging van Cordeel Nederland.
Ondanks het feit dat veel bouwbedrijven het lastig hebben in deze
tijd van economische crisis, is Cordeel Nederland een groeiende
onderneming. In 2013 heeft Cordeel Nederland een record omzet
behaald van € 95 miljoen euro. Daarbij is een stijging aanwezig Afb. 1.14: vestigingen Cordeel
13 14 15
van € 10 miljoen ten op zichtte van het jaar 2012.
Van 1970 tot op heden staat dhr. Dirk Cordeel ‘aan het roer’ als directeur van de Cordeel Groep.
Inmiddels heeft Cordeel in Europa meer dan 900 personeelsleden en behalen ze een omzet van meer
dan 400 miljoen per jaar. Hierbij komt grotendeels de omzet tot stand door de betrokkenheid van
Cordeel Nederland bij voornamelijk grootschalige bouwwerken. Hieronder zullen een tweetal projecten
worden uitgelicht, welke momenteel in uitvoering zijn door Cordeel Nederland. Daarbij is tevens het
ontwerp van de EBS Trade Wind door de Design & Build van Cordeel geëngineerd.

Nieuw hoofdkantoor 3M
Project:
Plaats:
Opdrachtgever:
Sector:
Architect:
Oppervlakte:

Nieuw hoofdkantoor 3M
Delft
Panor3ma b.v.
Kantoren
Architectenbureau Cepezed b.v.
2
4.950 m
Afb.1.15: Realisatie hoofdkantoor 3M

EBS Trade Wind
Project:
Plaats:
Opdrachtgever:
Sector:
Ontwerp:
Oppervlakte:

EBS Trade Wind
Europoort Rotterdam
European Bulk Services BV
logistiek
Design & Build Cordeel
2
7.600 m
Afb.1.16: Realisatie EBS Trade Wind

Afbeelding 1.14: Website Cordeel, www.cordeel.eu
Afbeelding 1.15: Realisatie hoofdkantoor 3M, website Cordeel, www.cordeel.eu
Afbeelding 1.16: Realisatie EBS Trade Wind, website Cordeel, www.cordeel.eu
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2. METHODIEK
2.1 Wijze van onderzoek
Gedurende het onderzoek zijn diverse manieren van informatievergaring gehanteerd. In dit hoofdstuk
wordt nader uitgelegd op welke wijze deze informatie is vergaard en wat de intentie is van deze
informatiewinning.

2.1.1 Literatuuronderzoek
Voor het afstudeeronderzoek is gebruik gemaakt van diverse boeken, afstudeerscripties, artikelen en
websites. Alle gehanteerde literatuur is terug te vinden in de literatuurlijst. De gehanteerde literatuur
heeft met name betrekking op: de hervormingen in het zorgstelsel, de woningbouwcorporaties, de
zorgverleners en de gemeenten etc.
Middels het gebruik van scripties zijn inzichten verkrijgen in de opbouw van een scriptie.

2.1.2 Interviews
Gedurende het afstudeeronderzoek is nadrukkelijk de beroepspraktijk betrokken bij het
afstudeerproces. Hierdoor is met name de impact van de hervormingen in het zorgstelsel in kaart
gebracht.

Geïnterviewd persoon
Functie

Bedrijf
Plaats
Datum

Besproken zaken

Mevrouw Wittebol
Beleidsmedewerker

TBV Wonen
Tilburg
13 maart 2014

Hervormingen zorgstelsel
Impact woningbouwcorporatie
Zorgvastgoed

Dhr. Krens
Adviseur strategie en
beleid

Vestia
Hoofddorp
19 maart 2014

Impact woningbouwcorporatie
Zorgvastgoed

Dhr. von Meding
Directeur & Architect

KAW Architecten
Rotterdam
25 maart 2014

Herbestemming Roggeveenhof

Dhr. Bom
Beleidsmedewerker

BrabantWonen Maatschappelijk
Vastgoed
Oss
28 maart 2014

Hervormingen zorgstelsel
Impact woningbouwcorporatie
Impact zorgverleners
Zorgvastgoed

Mevrouw Broekema
Beleidsmedewerker

’t Heem
Udenhout
28 maart 2014

Hervormingen zorgstelsel
Impact zorgverleners
Zorgvastgoed

Vastgoedoverleg
Meerdere medewerkers

Vestia
Hoofddorp
8 april 2014

Hervormingen zorgstelsel
Zorgvastgoed

Tabel 2.1: Lijst met afgenomen interviews

14

2.1.3 Analyse zorgvastgoed
Naast het in kaart brengen van de marktontwikkelingen en de impact op de belanghebbenden, heeft
ook een analyse van zorgvastgoed plaatsgevonden. Hierbij is het casusproject zorgcomplex Stefanna
geanalyseerd. Om het zorgcomplex te analyseren en uiteindelijk te beoordelen, heb ik het
zorgcomplex daadwerkelijk bezocht.

2.1.4 Onderscheidendheid tool
Voor het afstudeeronderzoek is het van belang om een unieke herbestemmingstool te genereren. Het
is daarom van belang om het verschil met reeds bestaande tools in kaart te brengen. Op deze wijze
kan uiteindelijk een uitspraak worden gedaan over de mate van onderscheidendheid.

Analyse meerdere gebouwdelen / complexdelen
Toetsing huidige staat gebouw
Investeringskosten
Meerdere herbestemmingsopties
Marktonderzoek herbestemmingsopties
Risicoanalyse
Te verwachten rendement
Tabel 2.2: Onderscheidendheid herbestemmingstool
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Herbestemmen zorgvastgoed
J. Weemaes
12 juni 2014

Vergeet je wonen in kantoren niet?!
M. Krols & J. Scheenstra

Transformatie van leegstaande
kantoorpanden
R.v. Bloois & W.v.d. Burgt
2005

In vele afstudeeronderzoeken zijn herbestemmingstool gerealiseerd. Om onderscheid te kunnen
tussen bestaande herbestemmingstools is het van belang daar vergelijkbare tools in te zoeken.
Daarbij komt ik uit op de tools weergegeven in tabel 2.2. Daarin wordt het onderscheid tussen deze
herbestemmingstool weergegeven.

3. ORIËNTERENDE FASE
De oriënterende fase is opgedeeld in een aantal paragrafen. In deze fase van het onderzoek heeft
allereerst onderzoek plaatsgevonden naar de hervormingen in het zorgstelsel. Vervolgens wordt de
impact van deze hervorming beschreven per belanghebbende.

3.1 Het zorgstelsel
Om de hervorming in het zorgstelsel duidelijk in kaart te brengen is allereerst onderzoek verricht naar
de oorzaken en de gevolgen van deze hervorming. Om dit alles gedegen in kaart te brengen, zijn
diverse partijen hiervoor geïnterviewd, zodat op deze wijze de beroepspraktijk bij dit deel van het
onderzoek is betrokken.

3.1.1 De vergrijzing
Naarmate men ouder en minder mobiel wordt, zal de zorgvraag van deze persoon toenemen.
Wanneer er een toename van het aantal ouderen te verwachten valt, zal de zorgvraag toenemen.
Vandaar dat ook de behoefte naar begeleiding en verzorging toeneemt.
Het aantal ouderen zal volgens het CBS (Central
Bureau voor de Statistiek) alleen maar blijven stijgen.
In 2013 hadden we een aantal van 2,8 miljoen aan 6516
plussers in Nederland. Naar verwachting zal dit aantal
toenemen tot een hoogtepunt in 2041, waarbij een
aantal van 4,7 miljoen aan 65-plussers in Nederland
17
woont. Naar verwachting zal in een tijdsbestek van 28
18
jaar het aantal 65-plussers met 1,9 miljoen stijgen.
In 2013 bedroeg in Nederland het inwonersaantal 16,7
19
miljoen. De verwachting is dat dit aantal stijgt tot een
hoogtepunt bereikt in 2040, dan zal het inwonersaantal
20
17,8 miljoen bedragen. In een vergelijkbaar tijdsbestek Afb. 3.1: Stijging van het aantal 65- en 80plussers.
zal het inwonersaantal stijgen met 1,1 miljoen.
Het aantal 65-plussers stijgt in een vergelijkbaar tijdsbestek met 1,9 miljoen, waarbij het inwonerstal
stijgt met 1,1 miljoen.
Voor deze toenemende vergrijzing zijn een aantal oorzaken te beschrijven. De eerste oorzaak hiervan
is afkomstig uit de babyboomgeneratie (1946-1970), waarbij deze generatie vanaf 2011 de
leeftijdsgrens van 65 zal bereiken. Daarnaast neemt ook de gemiddelde levensverwachting toe,
21
waardoor het aantal ouderen blijft stijgen.
Uit deze cijfers kan worden geconcludeerd dat we in de toekomst te maken hebben met een flinke
vergrijzing binnen de bevolking van Nederland. We hebben hierbij te maken met een flinke toename
van het aantal 65- en 80-plussers (zie afbeelding 3). Deze groep ouderen heeft uiteraard een
bepaalde zorgvraag.

16

Bevolking; kerncijfers, Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, www.cbs.nl, 21 oktober 2013
Vergrijzing: Wat zijn de belangrijkste verwachtingen voor de toekomst?, Nationaal Kompas Volksgezondheid, www.nationaalkompas.nl,
17 maart 2014
Afbeelding 3.1: Vergrijzing: Wat zijn de belangrijkste verwachtingen voor de toekomst?, Nationaal Kompas Volksgezondheid,
www.nationaalkompas.nl, 17 maart 2014
19
Bevolking; kerncijfers, Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, www.cbs.nl, 21 oktober 2013
20
Vergrijzing: Wat zijn de belangrijkste verwachtingen voor de toekomst?, Nationaal Kompas Volksgezondheid, www.nationaalkompas.nl,
17 maart 2014
21
Neemt de levensverwachting toe of af?, Nationaal Kompas Volksgezondheid, www.nationaalkompas.nl, 20 maart 2014
17
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3.1.2 De overheid
In november 2008 was er voor het eerst sprake van een economische recessie (een fase welke wordt
22
gekenmerkt door een teruglopende groei van de economische activiteiten) in de Eurozone. Sinds de
start van de economische crisis in 2008 moet ook de overheid van Nederland bezuinigingen
doorvoeren. Deze economische achteruitgang heeft direct invloed op het Bruto Binnenlands Product
(som van de bruto toegevoegde waarden van alle bedrijven en de overheid in één jaar) van
Nederland.
Een gevolg van de economische crisis is dat ook de overheid
zal moeten snijden op haar uitgaven. De grootste kostenpost
van de overheid zijn de uitgaven voor de gezondheids- en
welzijnszorg. Daarbij is het zo dat de uitgaven tot op heden in
de zorg blijven stijgen. De overheid is er tot op heden niet in
geslaagd om de zorgkosten te laten dalen. In 2012 werd bijna
23
€ 93 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg.
Daarbij bedraagt deze € 93 miljard aan zorguitgaven voor een
aandeel van 15,4% van het BBP (Bruto Binnenlands
24 25
Product).
De overheid is daarom op zoek gegaan naar een manier om
de grote van deze uitgavenpost beter te beheersen en te
voorkomen dat de stijging van de zorguitgaven zal
doorzetten. Daarom is overheid bezig om het zorgstelsel
rigoureus te hervormen, waarbij diverse taken van nationaal
Afb. 3.2: De zorguitgaven in 2000-2012
niveau worden overgedragen naar een ander en lager
bestuursniveau.

3.1.3 Wijzigingen in de zorg
Het is essentieel dat wijzigingen in het zorgstelsel worden gerealiseerd. Hierdoor is de verwachting dat
de overheidsuitgaven beter beheersbaar zijn en dat de zorgvraag per individu, dus op cliëntniveau
wordt bekeken.
In de huidige zorgsector ziet men dat er meer behoefte is naar zorg aan huis. Daarnaast speelt er een
trend onder de generatie ouderen, waarbij de behoefte aanwezig is om zo lang mogelijk in de huidige
woonsituatie te blijven wonen. Ouderen hebben de behoefte om langer in hun vertrouwde omgeving te
26
blijven wonen.

“Momenteel ligt het niet meer voor de hand dat de ouderen gaan wonen in een verzorgingstehuis. De
nieuwe generatie ‘ouderen’ is momenteel bezig om hun woning zo aan te passen, dat zij zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen.”
Interview TBV Wonen, Mevrouw Wittebol, beleidsmedewerker TBV Wonen,13 maart 2014

De trend van het langer thuis blijven wonen is ook de overheid niet ontgaan. Met de daarbij oplopende
uitgaven in de zorgsector zijn volgens het huidige kabinet hervormingen in het zorgstelsel benodigd.
Gezien de jaarlijkse groei van de uitgaven is het stelsel financieel vrijwel onhoudbaar geworden. Het is
27
daarom zo van belang om het zorgstelsel rigoureus te hervormen.
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Economische crisis in Europa, Europa Nu, www.europa-nu.nl
Totale zorguitgaven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, www.gezondheidszorgbalans.nl, 26 september 2013
24
Zorguitgaven en bruto binnenlands product, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, www.gezondheidszorgbalans.nl, 26
september 2013
Afbeelding 3.2: Totale zorguitgaven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, www.gezondheidszorgbalans.nl, 26 september 2013
26
Interview TBV Wonen, Mevrouw Wittebol, Beleidsmedewerker TBV Wonen, 13 maart 2014
27
Verantwoorde hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst, Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl, 25 april 2013
23
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De AWBZ
De AWBZ (Algemenen Wet Bijzondere Ziektekosten) is een vergoeding voor de mensen die leiden
aan een ernstige beperking. Hier gaat het om beperkingen in de vorm van een handicap, ouderdom of
een chronische ziekte.
De AWBZ is een vergoeding voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling,
langdurig of kortdurend verblijf in een zorginstelling. De zorginstellingen zijn instellingen waar mensen
(tijdelijk) wonen en de benodigde zorg krijgen die is vereist. Onder deze instellingen wordt verstaan:
verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor
28
gehandicapten.
Met name de AWBZ kent een zeer sterke groei gekend vanaf de invoering. Bij de invoering van de
AWBZ werd er gebruik gemaakt van een budget van € 275 miljoen. In 2011 is het bedrag opgelopen
tot € 25,1 miljard. Het kabinet acht het van groot belang om deze stijging aftevlakken gedurende de
periode 2014-2017. Hierdoor is het mogelijk om de zorguitgaven beter te beheersen en blijft de
29
ondersteuning hiervan ook beter houdbaar voor de toekomstige generaties.
De komende jaren voert het kabinet hervormingen door om de zorg van een goede kwaliteit te houden
en betaalbaar. Hierbij voert het kabinet veranderingen door in de AWBZ en treffen ze maatregelen,
waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Hiermee zorgt men ervoor dat de mensen
langer thuis kunnen blijven wonen. Hierbij voldoet de overheid enerzijds aan een bezuiniging in de
zorguitgaven, anderzijds speelt men in op de behoefte van de ouderen.
Één van de grote veranderingen in het zorgstelsel is dat er een wijziging plaatsvindt, waarbij een
extramuralisering optreedt in de lagere ZZP’s (zorgzwaartepakketen). Dit houdt in dat er een
verplaatsing plaatsvindt van intramurale zorg naar extramurale zorg. Hierbij komt het erop neer dat
men eerst naar een verzorgingstehuis moest voor de benodigde zorg, maar men zal deze zorg nu aan
30
huis ontvangen.
Vanaf 2015 wilt het kabinet de AWBZ flink hervormen. Lichtere zorg gaat dan naar de
zorgverzekeraars of de gemeenten. In 2015 zal de taakverdeling tussen de gemeenten,
31
zorgverzekeraars en de rijksoverheid er als volgt uitzien:
-

Gemeenten
De gemeenten gaan de zorg dragen voor de persoonlijke verzorging en begeleiding aan huis.
Hierbij moet men denken aan hulp bij het aan- en uitkleden en het wassen van de haren.

-

Zorgverzekeraars
De zorgverzekeraars dienen de medische zorg te regelen. Hierbij moet men denken aan
langdurige geestelijke gezondheidszorg en verpleging.

-

Rijksoverheid
De rijksoverheid blijft de zorg dragen voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten in
instellingen.

Het kabinet wilt op deze wijze haar verantwoordelijkheden deels afstaan aan de lagere overheden.
Hierdoor is het eenvoudiger om maatwerk te leveren en de cliënten op individueel niveau te voorzien
van de benodigde zorg.

“Gezien de hervorming in het zorgstelsel is het nu zeer belangrijk om goed te gaan samenwerken met
de gemeenten. Het is een maatschappelijke opgave waar we met zijn allen aan mee moeten werken.”
Interview BrabantWonen, Dhr. Bom, beleidsmedewerker BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed,15 maart 2014

28

AWBZ-zorg, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl
Verantwoorde hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst, Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl, 25 april 2013
30
Cliënten met lichte zorgvraag wonen langer thuis, Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl, 28 september 2012
31
Veranderingen in de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl
29
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Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het voldoen van de zorgvraag van de inwoners.
Het is van belang dat voor 1 januari 2015 de gemeenten daar op voorbereid zijn. De hervormingen
van het zorgstelsel zijn voornamelijk gericht op de lagere ZZP’s. Het kabinet acht het mogelijk dat
deze doelgroepen zelfstandig kunnen blijven wonen in hun woning. Voor het nader in kaart brengen
van de gevolgen voor deze specifieke ZZP’s, zullen de ZZP’s nader worden toegelicht.
Zorgzwaartepakketen (ZZP’s)
Mensen met een bepaalde zorgvraag krijgen van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een
bepaalde zorgzwaartepakket toegewezen. Een zorgzwaartepakket is een beschrijving van welke soort
32
zorg en/of begeleiding een persoon recht heeft.
De zorgzwaartepakketen zijn onderverdeeld in een drietal sectoren:
- Verpleging en verzorging
- Geestelijke gezondheidszorg
- Gehandicapten zorg
Binnen deze pakketten zijn classificaties van 1 tot en met 10 aanwezig. Daarbij is classificatie 1 de
lichtste vorm van begeleiding oplopend tot ZZP 10 met een zeer intensieve vorm van zorg.
Wat eerder in dit stuk naar voren kwam is dat de overheid de intramurale zorg deels extramuraal gaat
maken. Allereerst heeft dit invloed op de lagere ZZP’s, welke gekenmerkt worden door het beschut
wonen. Bij het beschut wonen is er sprake van zorg, waarbij enig toezicht wordt geboden. Hierbij
wordt de zorgverlening conform afspraak of een directe oproep geleverd. Mocht het noodzakelijk zijn,
33
kan de zorgverlening voortdurend in de nabijheid van de cliënt plaatsvinden.
Voor een schematisch overzicht van de te komen vervallen classificaties binnen het zorgstelsel verwijs
ik u naar bijlage 2 - Zorgzwaartepakketen. Daarbij is ook in kaart gebracht in welke jaar deze ZZP’s
vermoedelijk zullen vervallen.
34

Hervorming ZZP’s
De eerste fase van de hervorming in het zorgstelsel heeft op 1 januari 2013 plaatsgevonden in de
ZZP’s 1 & 2, deze worden gekenmerkt door de vorm van beschut wonen, waarbij enige begeleiding en
een lichte vorm van verzorging is benodigd. Daarbij heeft een extramularisering van de zorg
plaatsgevonden, welke van toepassing was op de sectoren: VV (verpleging & verzorging), GGZ
(geestelijke gezondheidszorg) en Gehandicaptenzorg. Hierbij gaat het om nieuwe cliënten, welke een
minimale leeftijd van 23 jaar bezitten.
In 2014 is de klasse ZZP 3 voor verpleging of verzorging van ouderen komen te vervallen, daarbij
wordt deze klasse gekenmerkt door een vorm van beschut wonen met begeleiding en intensieve
verzorging. Per 2015 vervalt ook de klasse ZZP 3 voor mensen met een verstandelijke beperkingen of
een psychiatrisch probleem.
In 2016 vervalt ook de klasse ZZP 4 voor de nieuwe cliënten en het herclassificeren voor ouderen en
mensen met een verstandelijke functiebeperking. Hierbij gaat om een vorm van beschut wonen met
een intensieve begeleiding en een uitgebreide verzorging.
Na de transitie van deze hervorming in het zorgstelsel zal de kern-AWBZ overgaan in een nieuwe wet,
35
namelijk de wet LIZ (wet Langdurige Intensieve Zorg). De LIZ omvat daarbij alleen de zwaarste en
langdurige zorg. De begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis wordt overgeheveld naar de
Wmo (Wet maatschappelijke ontwikkeling). Daarnaast wordt de langdurige ggz (geestelijke
36
gezondheidszorg) en de extramurale verpleging opgenomen in de Zvw (Zorgverzekeringswet).
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Wat is een zorg zwaarte pakket (ZZP) en wat is de betekenis van de zorgzwaartepakketen, Plazilla, www.plazilla.nl
Zorgzwaartepakketen, Zorgzwaarte Bekostiging, zzp.hhm.nl, 27 november 2009
34
Wijzigingen AWBZ en Wmo: een overzicht, Movisie, www.movisie.nl, 20 januari 2014
35
Veranderingen in de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl
36
Kern-AWBZ gaat over in LIZ, Skipr redactie, Skipr, www.skipr.nl, 10 oktober 2013
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In de onderstaande afbeelding 3.3 is de verandering van de wetgeving weergegeven, welke in 2015
van toepassing zal zijn.

AWBZ

LIZ

Kern-AWBZ
Zwaarste en langdurige zorg

Zvw

Langdurige ggz
Extramurale verpleging en behandeling

Begeleiding en verzorging aan huis
Jeugdzorg

Wmo
Afbeelding 3.3: De verandering in de wetgeving

Maatschappelijke impact
Door de hervorming van het zorgstelsel zorgt het kabinet voor een scheiding van het wonen en zorg.
Het komt er op neer dat de cliënten zelf verantwoordelijk worden voor de betaling van hun huurlasten.
Hierdoor zullen de bewoners meer keuzevrijheid hebben en zijn er meer varianten voor de huisvesting
37
aanwezig.

“De overheid heeft in de hervorming van het zorgstelsel vastgesteld dat ze alleen nog betalen voor
zorg en dat ze niet betalen voor het wonen en welzijn van de mensen. Het is inderdaad de vraag of
we als samenleving verantwoordelijk zijn voor het wonen en welzijn van ouderen.”
Interview TBV Wonen, Mevrouw Wittebol, beleidsmedewerker TBV Wonen,13 maart 2014

38

In Nederland heeft ruim een derde van de zestigplussers geen hypotheek op de eigen woning.
Hierbij is de woning volledig afbetaald, waarbij maandelijks dus geen kosten aan een hypotheek
dienen te worden gemaakt. Deze groep zestigplussers zal veelal eerder geneigd zijn om de eigen
woning mobiel te maken, dan maandelijks een huurbedrag te betalen aan de woningbouwcorporatie.
Door de scheiding van het wonen en zorg is het maar de vraag of de cliënten zich staande kunnen
houden in de huidige woning.

“Het probleem is dat door de afschaffing van bepaalde ZZP’s, mensen met een bepaalde zorgvraag in
de wijken blijven wonen. Hierdoor is het zo dat mensen met een zorgbehoefte zich staande moeten
houden op een ander niveau dan voorgaand.”
Interview BrabantWonen, Dhr. Bom, beleidsmedewerker BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed,15 maart 2014

De transitie van de zorg heeft niet alleen impact op de woningbouwcorporaties en zorgverleners, maar
ook op de samenleving. Hierdoor zal ook in de woonwijken een vergrijzing optreden, aangezien
39
ouderen langer in hun woning zullen blijven wonen.
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Welke gevolgen heeft het scheiden van wonen en zorg?, JSO, www.jso.nl
Ouderen vaker aflossingsvrije hypotheek, Trosradar, www.trosradar.nl, 05 juni 2013
39
Verantwoorde hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst, Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl, 25 april 2013
38
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3.2 Impact hervorming zorgstelsel
De hervorming van het zorgstelsel heeft ook een grote impact op de daarbij betrokken partijen.
Woningbouwcorporaties en zorgverleners hebben destijds flink geïnvesteerd in zorgvastgoed. Het is
de vraag wat de gevolgen zijn van deze hervormingen omtrent hun vastgoedbezit in de zorg.
Daarnaast bekijken we nader naar het belang van Aedes (branchevereniging van
woningbouwcorporaties) en ActiZ (branchevereniging van zorginstellingen). Vervolgens zal de impact
van de transitie in de zorg op gemeentelijkniveau in kaart worden gebracht.

3.2.1 Woningbouwcorporaties
Door het toepassen van een literatuurstudie en het afnemen van interviews is getracht een zo duidelijk
mogelijk beeld te verschaffen van de woningbouwcorporaties. Hierbij is de keuze gemaakt om enkele
woningbouwcorporaties te benaderen, welke ook vastgoedbezit hebben in de zorgsector.
Er zijn woningbouwcorporaties welke zich met name focussen op de reguliere woningbouw. In het
kader van het afstudeeronderzoek wordt er gekeken naar woningbouwcorporaties welke ook
vastgoedbezit hebben in de zorgsector. Hierdoor is het mogelijk om de impact van de hervorming in
het zorgstelsel in kaart te brengen.
Ambitie woningbouwcorporaties
Het is de ambitie van woningbouwcorporaties om te zorgen voor huisvesting van de maatschappij.
Daarbij richten de woningbouwcorporaties zich op diegene, welke hulp nodig hebben bij de
huisvesting. Het gaat hierbij niet om één specifieke doelgroep, maar het gaat over de huisvesting van
alle doelgroepen in de maatschappij. Bepaalde mensen hebben toch een bepaalde zorgvraag, daarbij
is het van belang om deze hulpbehoevende groep te ondersteunen met goede zorg en de daarvoor
40
benodigde huisvesting.
Naast het verschaffen van huisvesting hebben de woningbouwcorporaties nog een aantal ambities als
het gaat om de beleidsvoering. Binnen de verschillende woningbouwcorporaties zijn toch verschillen
aanwezig als het gaat om de focus op bepaalde doelgroepen.

“TBV Wonen heeft de ambitie om te zorgen voor huisvesting van de maatschappij, voornamelijk
gericht op mensen die daarbij hulp nodig hebben. De doelgroep ouderen met een zorgvraag is daarbij
zeer belangrijk. Met name kwetsbare ouderen hebben bij ons de prioriteit.”
Interview TBV Wonen, Mevrouw Wittebol, beleidsmedewerker TBV Wonen,13 maart 2014

De woningbouwcorporatie BrabantWonen en de zorginstelling BrabantZorg zijn een samenwerking
opgestart in 2006. Daarbij is het geheel in beheer van BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed.
Daarbij huren de bewoners hun appartement van BrabantWonen en neemt men de benodigde zorg af
41
van BrabantZorg.

“BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed focust zich op de mensen die de zorg het hardst nodig
hebben. Daarbij ligt de focus naar mensen met een hoge zorgvraag, verpleeghuiszorg.”
Interview Brabant Wonen, Dhr. Bom, beleidsmedewerker BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed,15 maart 2014
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Woningbouwcorporaties en zorgverleners hebben jaren geleden massaal geïnvesteerd in vastgoed in
de zorgsector. Hierbij is met name geïnvesteerd in zorgvastgoed, welke geschikt is voor de lager
geklasseerde ZZP’s. Mede door de trend van de toenemende vergrijzing is grootschalig geïnvesteerd
42
in zorgcomplexen met de daarbij behorende voorzieningen.

Woningbouwcorporaties

Stijgend aantal
ouderen
Zorgvastgoed
Zorgverleners
Afb. 3.4: het investeren in zorgvastgoed door woningbouwcorporaties en zorgverleners.

De hervorming in het zorgstelsel heeft op een woningbouwcorporatie als Vestia een grote impact.
Vestia bezit voornamelijk zorg gerelateerd vastgoed. Hierbij heeft Vestia tussen de 7000 en 8000
wooneenheden in bezit. Door het wegvallen van de lagere ZZP’s valt er toch grootschalige leegstand
43
te verwachten. Hierbij mag toch worden uitgegaan van 3000 wooneenheden.

“Grootschalige leegstand valt er grotendeels te verwachten in de zorgcomplexen. Dit is enerzijds te
verklaren, doordat zorgverleners de zorgcontracten opzeggen en toekomstige contracten worden
afgezegd.”
Interview Vestia, Dhr. Krens, Adviseur strategie en beleid, Vestia, 19 maart 2014

Ook bij TBV Wonen is een vergelijkbare situatie aanwezig. Daar worden ook lopende zorgcontracten
opgezegd en toekomstige contracten worden afgezegd. De hervormingen in het zorgstelsel hebben
voor beide woningbouwcorporaties een grote impact.
Bij BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed voorzag men deze hervormingen echter. Door een
nauwe samenwerking tussen de zorgverlener en woningbouwcorporatie voorkomt men grootschalige
leegstand. Het grote voordeel wat BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed heeft, is dat men in het
opererende gebied geen concurrentie ervaart van andere zorgverleners. Zij hebben zeker de strategie
moeten veranderen door de transitie in de zorg. Echter heeft de hervorming minder impact op de
44
woningbouwcorporatie.
Wegvallen AWBZ
Door de hervorming in het zorgstelsel is de bekostiging vanuit de AWBZ al weggevallen voor
zorgcomplexen met de lagere ZZP’s. De staat is daarbij niet meer verantwoordelijk voor bekostiging
45
van het wonen en het welzijn van de bewoners.
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De gemeenschappelijke ruimten werden destijds massaal uit de AWBZ-pot vergoed, nu deze
vergoeding is weggevallen, zal het op een andere manier moeten worden gefinancierd. Deze ruimten
zullen links- of rechtsom moeten worden betaald. Huurders kunnen en willen veelal deze kosten
bovenop hun kale huur niet betalen. Dat betekent dat de woningbouwcorporaties voor een soort
46
splitsing staan.

“Maatschappelijk gezien hebben we met zijn allen de AWBZ-pot ontzettend leeg gegraaid, omdat het
kon. Het werd immers betaald door de overheid. Nu heeft de overheid daarin hervormingen
doorgevoerd, waardoor deze pot volledig is komen te vervallen.”
Interview TBV Wonen, Mevrouw Wittebol, beleidsmedewerker TBV Wonen,13 maart 2014

Het grote probleem blijft nog altijd het feit dat de centrale voorzieningen dienen te worden bekostigd.
Door de ruimten op te stellen voor de buurt is een financiële redzaamheid zeker mogelijk. Mensen zijn
veelal niet bereid om een extra huursom te betalen voor de huur van hetzelfde appartement. Het is
47
daarom wellicht interessant om deze ruimten meer commercieel te benutten.

Kosten voor de huur van
het appartement

Eigen portemonnee

Wonen

Bijkomende kosten:
water, gas en elektra

Eigen portemonnee

Zorg

Kosten voor de
zorgverlening

Wmo

Welzijn

Gemeenschappelijke
ruimten & voorzieningen

Wonen

Toeslag

Bijdrage

Dilemma woningbouwcorporaties

Afb. 3.5: Financiering van het zorgvastgoed door het scheiden van wonen en zorg

Het grote dilemma waar woningbouwcorporaties (zie afbeelding 3.5) mee kampen, is het feit dat men
niet weet waar men de financiering vandaan moet halen. Bijvoorbeeld de bekostiging van onder
andere de recreatieruimten en de verkeersruimten. Bij Vestia verwacht men de verkeersruimten (trap
en lift) door te rekenen in de huurprijs van de bewoners, deze ruimten zijn immers nodig om de woning
te bereiken. Daarnaast zal men de recreatieruimten doorrekenen in de huurprijs van de bewoners. Het
gevolg hiervan is wel dat voor de bewoners de huurprijs wordt verhoogd. Echter kan hierdoor het
48
welzijn van de bewoners worden gewaarborgd.
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“Mensen moeten welwillend zijn om maandelijks een bijdrage te betalen voor de gemeenschappelijke
ruimten en voorzieningen.”
Interview TBV Wonen, Mevrouw Wittebol, beleidsmedewerker TBV Wonen,13 maart 2014

Voor de ouderen in een zorgcomplex zijn een drietal grote kostenposten aanwezig. Daarbij gaat het
over huisvestings-, verblijfs- en zorgkosten. De verblijfskosten werden volledig door de AWBZ gedekt.
Hierbij mocht iedereen uit de wijk deelnemen aan het restaurant en alle andere voorzieningen. Het
vastgoed was namelijk al betaald en hier mocht iedereen gebruik van maken. Het gaat dus
voornamelijk over de variabele kosten (denk hierbij aan maaltijden) welke nu extra zullen kosten,
omdat de kosten voor het vastgoed hierin dienen te worden verwerkt.

“Mensen met een ZZP 1&2 kunnen juist thuis blijven wonen, waarbij de thuiszorg langskomt voor de
verzorging. Vandaar dat door de hervorming ook het probleem van de ‘grote wachtlijsten’ kan worden
aangepakt. BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed biedt ook liever de benodigde ruimte aan
mensen met een grote zorgvraag.”
Interview Brabant Wonen, Dhr. Bom, beleidsmedewerker BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed,15 maart 2014

Zorgcomplexen
Door het wegvallen van de lagere ZZP’s staan woningbouwcorporaties voor een dilemma. Mede door
het feit van een toenemende vergrijzing is destijds grootschalig geïnvesteerd in zorgcomplexen. Het is
daarom de vraag wat de woningbouwcorporaties met dit vastgoed moeten doen. Gezien de
49
marktontwikkelingen zullen grootschalige zorgcomplexen gaan sluiten.
Momenteel heeft Vestia 30 grote zorgcomplexen in bezit, welke geschikt zijn voor de lagere ZZP’s.
Daarbij zijn er momenteel problemen aanwezig bij 8 grote zorgcomplexen. Dat komt voornamelijk,
omdat zorgverleners contracten opzeggen of toekomstige zorgcontracten afzeggen. Daarbij is er
momenteel één zorgcomplex waarbij leegstand plaatsvindt. Één ander complex komt in de nabije
toekomst ook leeg te staan. Bij de andere zes zorgcomplexen loop het zorgcontract af en is nog geen
nieuw zorgverlener gevonden. Het is daarom van belang om voor deze acht complexen een zo goed
50
mogelijk alternatief voor de toekomst te ontwikkelen of nieuwe zorgpartijen te vinden.

“Het grote probleem is dat het vastgoed leeg komt te staan en de financiering wegvalt. Veel van het
zorgvastgoed is toch ietwat verouderd en er zijn daar weinig beleggers in geïnteresseerd.”
Interview Vestia, Dhr. Krens, Adviseur strategie en beleid, Vestia, 19 maart 2014
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3.2.2 Zorgverleners
De hervorming in het zorgstelsel heeft ook impact op de partijen die daadwerkelijk de zorg verlenen.
Ook zorgverleners hebben in het verleden geïnvesteerd in zorgvastgoed geschikt voor de lagere
ZZP’s. Hierbij hebben de zorgverleners het vastgoed in eigen bezit. Daarnaast zijn er ook
zorgverleners, welke het vastgoed huren van woningbouwcorporaties.
Ook voor het in kaart brengen van de zorgverleners is de beroepspraktijk hierbij betrokken. Daarvoor
is een interview afgenomen met de Woon- en zorgstichting ’t Heem en BrabantWonen
Maatschappelijk Vastgoed. Daarnaast is middels het afnemen van interviews met
woningbouwcorporaties de samenwerking tussen beide belanghebbenden in kaart gebracht.
Ambitie zorgverleners
Bij de zorgverleners is de ambitie aanwezig om de diensten en producten aan te bieden, welke van
belang zijn voor het welbevinden en het welzijn van degene die zorg, begeleiding en/of verpleging
nodig hebben. Het gaat hierbij om diegene die een bepaalde zorgvraag hebben, daar kunnen
51
zorgverleners aan voldoen.

“’t Heem richt zich met name op het welzijn en welbevinden van de doelgroep ouderen. Daarbij richt
’t Heem zich op ouderen met zowel een lichte als een zware zorgvraag. Wij vinden het belangrijk om
het zo lang mogelijk zelfstandig wonen te kunnen faciliteren, gelet op de ontwikkelingen.”
Interview ’t Heem, Mevrouw Broekema, Beleidsmedewerker ’t Heem, 28 maart 2014

Doordat de lagere ZZP’s zijn afgeschaft, heeft dit
ervoor gezorgd dat de focus van de
zorgverleners ook veel meer verplaatst is naar de
hogere ZZP’s. Zorgcomplexen werden destijds
massaal gebouwd om er ook voor te zorgen dat
mensen met een lichte zorgvraag gezamenlijk in
een complex konden wonen. Nu is de trend van
het gezamenlijke wonen verplaatst naar het
langer wonen in de huidige woning. Vandaar kan
worden verklaard dat ook ’t Heem niet meer
52
bewoners met een ZZP’s 1,2 of 3 huisvest.
De cliënten zullen langer in hun woning en
vertrouwde omgeving blijven wonen. Het doel
hierbij is om de cliënt meer te betrekken in de Afb. 3.6: Naar een betrokken samenleving
5354
samenleving.
Samenwerking
Tussen zorgverleners en woningbouwcorporaties is het van belang dat een goede samenwerking
aanwezig is tussen beide partijen. De hervorming in het zorgstelsel heeft ervoor gezorgd dat door
financiële omstandigheden de contractuele samenwerkingen worden opgezegd.

“De samenwerking tussen woningbouwcorporaties en zorgverleners is zeer belangrijk."
Interview TBV Wonen, Mevrouw Wittebol, beleidsmedewerker TBV Wonen,13 maart 2014
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Zorgvastgoed
Hedendaags worden verzorgingstehuizen (geschikt voor ZZP 1, 2 en/of 3) niet meer gebouwd. De
combinatie tussen voorzieningen en zorgcomplexen is in deze tijd niet meer mogelijk, omdat de
bekostiging vanuit de AWBZ is weggevallen. Bij BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed is dit
55
doorslaggevend om hier niet meer in te investeren.

“Momenteel wordt er nog geïnvesteerd en gebouwd, maar het worden geen zorgcomplexen meer.
Hedendaags worden enkel nog woonzorgcentra gebouwd.”
Interview ’t Heem, Mevrouw Broekema, Beleidsmedewerker ’t Heem, 28 maart 2014

Door deze tweetal voorbeelden uit de beroepspraktijk komt duidelijk naar voren dat de zorgcomplexen
van nu niet geschikt zijn voor het huidige zorgsysteem. Financiële haalbaarheid voor zowel de
woningbouwcorporaties en zorgverleners is mogelijk wanneer de samenwerking in het
financieringsmodel veranderd.
Woningbouwcorporaties worden verantwoordelijk voor de individuele huur van de bewoners. Zij gaan
zich hierbij richten op de huisvesting van de bewoners. Daarbij zullen de bewoners ook moeten
bijbetalen voor de bekostiging van de recreatieruimten en voorzieningen.
Binnen het nieuwe financieringsmodel huurt de zorgverlener een gedeelte van het complex van de
woningbouwcorporatie, waarbij de zorgverlener over het gehuurde gedeelte huur betaald. De
bewoners die in het complex wonen, kunnen vervolgens de benodigde zorg verkrijgen van de
zorgverlener.

“De bewoners huren de woning van BrabantWonen en men neemt zorg af van BrabantZorg. Men zit
dus nog steeds in de oude setting, maar de setting van een verzorgingstehuis. Maar wel met een
eigen huur, servicekosten en nog een stukje aanvullende kosten. Ze dragen bij aan de
basisvoorzieningen (zoals restaurant, de bingo etc.) door het aankopen van een arrangement.”
Interview Brabant Wonen, Dhr. Bom, beleidsmedewerker BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed,15 maart 2014

Het concept wat hierboven wordt beschreven, is het nieuwe concept van het ‘zorgwonen’ binnen
BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed. Met dit concept wordt ervoor gezorgd dat mensen toch in
56
een zorgomgeving kunnen wonen als zij daar behoefte aan hebben.
Naast het basisarrangement is er een optioneel arrangement aanwezig, waarbij men kan worden
voorzien van eten, wasserij en dagactiviteiten. Het is geheel aan de bewoners of zij hier gebruik van
57
willen maken.

“Alleen de financiering is veranderd. De klant met zijn zorgvraag is hetzelfde gebleven.”
Interview Brabant Wonen, Dhr. Bom, beleidsmedewerker BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed,15 maart 2014
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3.2.3 Aedes & Actiz
De woningbouwcorporaties en zorgverleners hebben beide een branchevereniging. Aedes is de
daarbij de branchevereniging voor de woningbouwcorporaties en Actiz is de branchevereniging in de
zorgsector. De brancheverenigingen behartigen daarbij de belangen van de desbetreffende branche.
Bij Aedes & Actiz is een samenwerking tussen beide verenigingen aanwezig, welgekend het Aedes58
Actiz kenniscentrum Wonen-Zorg.
De brancheverenigingen zijn de belangenbehartiging vanuit de desbetreffende branche, waarbij ze de
ontwikkelingen op politiekniveau nauwlettend in de gaten houden.
De brancheverenigingen zijn opgebouwd uit leden binnen de branche. Iedere woningbouwcorporatie
of zorgverlener vaardigt een lid af (mits zij aangesloten zijn bij de brancheverenigingen), welke
stemrecht heeft binnen de branchevereniging. De brancheverenigingen bestaan voornamelijk uit
directieleden van de woningbouwcorporaties of zorgverleners.
Aedes
Aedes is een branchevereniging voor de woningcorporaties en zet zich in voor zo optimaal mogelijke
omstandigheden, waarin woningcorporaties hun werk kunnen doen. De branchevereniging komt
daarbij op voor de woningbouwcorporaties. De woningbouwcorporaties zorgen voor huisvesting van
ruim 2,4 miljoen huishoudens. Ongeveer 91% van alle corporaties is aangesloten bij de
59
branchevereniging.
Woningcorporaties dienen voldoende ruimte te geven aan de branchevereniging om de belangen van
de corporaties zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Daarnaast voert de werkgroep van Aedes vele
60
gesprekken met organisaties die nauw met de woningbouwcorporaties en klanten te maken hebben.

“TBV Wonen heeft als een kleine woningbouwcorporatie niet een grote afdeling, waarbij het beleid kan
worden bepaald. Het is daarom erg handig om aangesloten te zijn bij Aedes. Zij geven sturing en daar
hebben kleine corporaties zeker profijt van."
Interview TBV Wonen, Mevrouw Wittebol, beleidsmedewerker TBV Wonen,13 maart 2014

Gezien de hervormingen in het zorgstelsel is het belangrijk om de standpunten van deze
branchevereniging mee te nemen in het onderzoek. De vereniging staat immers het dichtst bij politiek
in Den Haag en kan daar het woord voeren namens de gehele branche.
De vereniging is het ermee eens dat er meer vrijheid voor de zorgbehoevenden moet komen, waarbij
men pleit dat men de keuze heeft voor hoe men wilt wonen en wat voor zorg men wilt ontvangen.
Aedes pleit voor een gescheiden financiering van zorg en wonen. Het is wel van belang om deze
gescheiden financiering geleidelijk in te voeren. Het kabinet wilde ook op 1 januari 2013 de ZZP 3
61
afschaffen, maar door aandringen van Aedes en Actiz heeft men dit kunnen uitstellen tot 2014.

“Aedes verschaft veel informatie en bekleedt een netwerkfunctie. Daarnaast is er veel
kennisoverdracht onderling en is er veel slagkracht door het opereren als een groep. Daarom is TBV
Wonen met name lid van de branchevereniging."
Interview TBV Wonen, Mevrouw Wittebol, beleidsmedewerker TBV Wonen,13 maart 2014
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Bij Aedes acht men het belangrijk om op gedegen wijze de zorg en het wonen te scheiden.

“Het vraagstuk van de scheiding van wonen en zorg is niet zozeer een nieuwbouwopgave. Het is
voornamelijk over het hergebruik: het herorganiseren van het bestaande vastgoed. Dit kan ook
betekenen dat mensen met een zorgvraag binnen hun buurt moeten verhuizen naar een woning die al
62
aangepast is, in plaats van dat elke woning op aanvraag wordt aangepast."
Erik Jan van Kempen, manager Publieke Zaak Aedes, 12 juni 2012

ActiZ
Actiz is een branchevereniging in de zorgsector, waar ruim 440 leden bij zijn aangesloten. Deze
branchevereniging biedt werk aan 450.000 medewerkers en biedt zorg aan 2 miljoen
hulpbehoevenden. Als vereniging heeft ActiZ de taak om de collectieve belangen van al haar leden te
behartigen. ActiZ is voornamelijk actief in de ouderenzorg, zorg voor chronisch zieken, kraamzorg en
63
jeugdgezondheid.
De branchevereniging heeft een krachtige en oorspronkelijke visie als het gaat om de ontwikkelingen
in de zorgbranche. In deze visie staat het bieden van individuele zorgbehoevenden en het
terugdringen van de traditionele zorgvraag centraal. Het bieden van maatwerk aan de cliënten staat
hierin centraal. Bij de cliënten wordt zelfredzaamheid bevorderd, doordat de cliënt zelf bepaalt hoe en
64
waar hij zijn budget aan besteedt.

“Steeds meer ouderen zullen in de thuissetting blijven en daar zorg nodig hebben. Voor
zorgorganisaties is het een kans om steeds vaker zorg in de thuissituatie te gaan verlenen. Dit
betekent niet dat de zorgvorm moet volgen uit de zorgvraag, maar dat de zorg zich moet aanpassen
aan de woonomgeving van de zorgvrager. Er is behoefte aan (deels) nieuwe zorgarrangementen in
het eigen sociaal systeem van de zorgvrager. Hierin spelen wijkverpleegkundigen in samenwerking
65
met huisartsen een centrale rol."
Erik Jan van Kempen, manager Publieke Zaak Aedes, 12 juni 2012

Door hervormingen in het zorgstelsel verdwijnen de lagere zorgzwaartepakketen en de instroom in de
hogere ZZP’s wordt beperkt. Voor veel instellingen valt hierdoor deels de bekostiging van het
vastgoed weg. Daarnaast neemt de vraag naar verzorgingshuizen fors terug. Op de korte termijn leidt
dit tot leegstand van verzorgingstehuizen en een derving van de inkomstenbronnen. Hierdoor ontstaat
de vraag of investeringen in het verleden of aangegane verplichtingen nog wel terugverdiend kunnen
66
worden.
Bij ActiZ is men bezig om een aantal scenario’s op te stellen omtrent het leegstaand vastgoed. Er zijn
namelijk andere manieren dat zorgaanbieders hun vastgoed kunnen exploiteren. Door bijvoorbeeld
zwaardere zorg te gaan verlenen of door het vastgoed te verhuren aan een andere doelgroep. Een
doelgroep die het niet redt in de eigen woning of niet de mogelijkheid krijgt om een plaats te
bemachtigen in een verzorgingstehuis.
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3.2.4 De gemeente
De hervorming in het zorgstelsel heeft ook zijn gevolgen op gemeentelijkniveau. De gemeenten
67
worden daarbij verantwoordelijk voor het organiseren van de zorg en begeleiding aan huis. Een
gevolg van het feit dat de ouderen langer thuis blijven wonen, is dat de zorgcomplexen met leegstand
zullen kampen. Deze gevolgen hebben een grote impact op de maatschappij. Het is daarom van groot
belang dat de gemeente hierin een leidende rol heeft.
Hervorming zorgstelsel
De gemeente heeft een leidende rol gekregen als het gaat over de toekomst in de zorg. Om alles in
goede banen te leiden, organiseert de gemeente bijeenkomsten met de zorginstellingen en
woningbouwcorporaties. De gemeente is namelijk het orgaan wat alle maatschappelijke
68
ontwikkelingen overziet.

“Samenwerking tussen alle belanghebbenden is benodigd, doordat alle partijen hierin
samenhangende belangen hebben. Het is een gezamenlijke opgave waarin eenieder belangen heeft."
Interview TBV Wonen, Mevrouw Wittebol, beleidsmedewerker TBV Wonen,13 maart 2014

Leegstand zorgvastgoed
69
Naar verwachting zal leegstand in met name de grootschalige zorgcomplexen gaan plaatsvinden.
De gemeenten zijn ook niet gebaad bij leegstand. Enerzijds is het esthetisch gezien niet aantrekkelijk
dat gebouwen met leegstand kampen. Anderzijds resulteert de leegstand in een afname van de
levendigheid rondom het zorgcomplex.
Het is maatschappelijk gezien van groot belang dat leegstand zoveel mogelijk wordt voorkomen. Alle
belanghebbenden zijn immers niet gebaad bij leegstand van het vastgoed.

“Gemeenten zijn zeer bereid om mee te denken, zodat leegstand kan worden voorkomen en dat de
cliënten de benodigde zorg en huisvesting krijgen. Het is dus van belang om met alle partners rond de
tafel te zitten en alle plannen te bespreken en door te lichten.”
Interview Brabant Wonen, Dhr. Bom, beleidsmedewerker BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed,15 maart 2014

Het voorkomen van leegstand is een maatschappelijke opgave waar de gemeente een leidende rol in
heeft. Daarom is het zo belangrijk dat de gemeente daadkrachtig optreedt en alle belanghebbenden
hierin betrekt. Afbeelding 3.7 weergeeft hetgeen waar de gemeente voor moet zorgen.

Afb. 3.7: Belang van de gemeente
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Veranderingen in de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl
Interview TBV Wonen, Mevrouw Wittebol, beleidsmedewerker TBV Wonen,13 maart 2014
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Leegstand in legbatterijen, de toekomst van zorgvastgoed, Gebiedsontwikkeling, www.gebiedsontwikkeling.nu, 07 februari 2014
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4. ANALYSERENDE FASE
Gedurende de analyserende fase hebben een aantal deelonderzoeken plaatsgevonden. Allereerst is
er onderzoek verricht naar herbestemmingen, welke hebben plaatsgevonden in het zorgvastgoed.
Daarbij is daadwerkelijk gezocht naar voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens is een onderzoek
verricht naar de visie van de gemeente Delft. Daarna is het zorgcomplex Stefanna nader bestudeerd
en in kaart gebracht. Middels het onderzoek uit de oriënterende fase en de herbestemmingen van het
zorgvastgoed zijn vervolgens een aantal verbeterpunten opgesteld voor de herbestemmingstool.

4.1 Herbestemmingen zorgvastgoed
Niet elk vastgoed is geschikt voor een herbestemming tot een nieuwe functie-invulling, dit geldt
uiteraard ook voor zorgvastgoed. Wanneer we te maken hebben met kansloos of kansarm vastgoed is
de kans zeer klein dat er wordt geïnvesteerd in dit vastgoed. Het is daarom interessant om de
herbestemmingen van andere zorgcomplexen in kaart te brengen. Des te meer referentieprojecten in
kaart worden gebracht, des te betrouwbaarder en gefundeerder wordt de keuze voor een nieuwe
herbestemmingsoptie.
Niet ieder vastgoed is geschikt voor een herbestemming. Het kan zo zijn dat het gebouw functioneel
gezien niet geschikt is voor een herbestemming, anderzijds is het vastgoed niet geschikt voor een
herbestemming wegens locatie-eigenschappen. Wanneer leegstand optreedt in bepaalde
zorgcomplexen is het maar de vraag of het vastgoed daadwerkelijk interessant en geschikt is voor een
herbestemming. Voornamelijk middelgroot vastgoed wat centraal is gelegen, wordt kansrijk geacht
voor een herbestemming.

“De leegstand is een maatschappelijk probleem, welke we als bouwwereld dienen op te lossen. Door
samenwerking van partijen is dit zeker op te lossen. Leegstand kost immers geld en zorgt voor
verpaupering van het straatbeeld."
Interview KAW Architecten, Dhr. von Meding, Directeur & Architect KAW Architecten, 25 maart 2014

Toch blijven zorgorganisaties en woningcorporaties beschikken over voldoende zorgvastgoed. Door
een toenemende vergrijzing, stijging van het aantal mensen met dementie blijft de vraag naar zorg
stijgen. In de zorgsector beseft men dat met alleen nieuwbouw niet kan worden voldaan aan de
toenemende vraag in de zorg. Daarnaast vergt het veelal een stuk minder tijd wanneer een gebouw
wordt herbestemd tot een gebouw, welke geschikt is voor een zorgfunctie. Enerzijds kan er tijd worden
bespaard, omdat het minder weerstand van de omgeving oproept. Daarnaast is herbestemming goed
70
vanuit het perspectief van cultuur, milieu en duurzaamheid.
Een combinatie van herbestemmen en zorg komt voor in de volgende varianten:
-

71

Vastgoed en gebouwen zonder zorgfunctie worden geschikt gemaakt voor de zorgsector.
Vastgoed en gebouwen, welke een zorgfunctie bekleden, worden geschikt gemaakt voor een
andere vorm van zorg.
Vastgoed en gebouwen, welke een zorgfunctie bekleden, worden geschikt gemaakt voor een
andere functie dan zorg.

De eerste variant speelt voornamelijk in op het streven naar een in de omgeving geïntegreerde
woonvorm, waar wordt ingespeeld op een kleinschalige woonvorm met bijbehorende zorg. De tweede
en de derde variant is een weerspiegeling van het feit dat de zorgvisies aan het veranderen zijn,
waardoor bestaand zorgvastgoed niet langer voldoet en dient te worden herbestemd/geüpgraded.
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Zorg en herbestemming, een goede combinatie, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, www.kcwz.nl, 23 augustus 2013
Zorg en herbestemming, een goede combinatie, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, www.kcwz.nl, 23 augustus 2013
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Het herbestemmen van zorgvastgoed is niet eenvoudig, maar het brengt zeker voordelen met zich
mee. Het levert zelfs extra kwaliteiten op. Het geeft een impuls aan wijken en buurten en er is een
goede kans om woonzorgfuncties op geschikte en goed gelegen locaties te realiseren.

“Herbestemmen vindt hedendaags op een andere manier plaats dan 15 jaar geleden. In die periode
waren er nog flinke budgeten beschikbaar. Tegenwoordig moet de architect veel meer rekening
houden met het budget van de opdrachtgever.”
Interview KAW Architecten, Dhr. von Meding, Directeur & Architect KAW Architecten, 25 maart 2014

In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om het vastgoed en de gebouwen te herbestemmen tot een
wooncomplex of een hotel. De kans is groter dat het vastgoed of de gebouwen over het algemeen
worden hergebruikt binnen de zorgsector.
Ook in de tijd voor de hervormingen van het zorgvastgoed bleek dat het lastig is om in dit vastgoed
een herbestemming te realiseren. In de jaren 2006 en 2007 heeft Aedes-Actiz Kenniscentrum WonenZorg een analyse gemaakt naar zorgvastgoed. In totaal zijn er 38 projecten geanalyseerd, welke
destijds kampten met leegstand en daardoor in de verkoop/verhuur werden geplaatst. Vervolgens is in
2011 bij de eigenaren nagevraagd wat er uiteindelijk met dit vastgoed is gebeurd. Hierbij zijn de
72
volgende resultaten kenbaar gemaakt:
-

8 complexen zijn niet verkocht/verhuurd en bekleden nog altijd de zorgfunctie van destijds;
15 complexen zijn gesloopt. Daarbij zijn 9 locaties herontwikkeld voor een combinatie tussen
zorg en wonen. De andere 6 locaties bekleden nu een andere functie;
8 complexen zijn veranderd van eigenaar, maar bekleden nog altijd de zorgfunctie van
destijds;
In 6 complexen heeft een uitbreiding plaatsgevonden, waarbij nieuwe appartementen zijn
gecreëerd voor de verkoop of verhuur;
In 1 complex heeft een sanering plaatsgevonden, waarna er een hotel in is gekomen.

De laatste jaren hebben er ook geslaagde herbestemmingen van zorgcomplexen plaatsgevonden.
Deze initiatieven kwamen tot stand door een goede samenwerking van alle stakeholders, namelijk: de
opdrachtgevers (woningbouwcorporaties en zorgverleners), architecten en alle andere betrokken
partijen.
Een groot deel van de geanalyseerde complexen hebben plaatsgemaakt voor nieuwbouw. In de tijd
van crisis is het lastiger geworden om nieuwbouw te laten plaatsvinden, daarnaast is een
73
herbestemming niet eenvoudiger geworden.
De afgelopen jaren hebben er toch initiatieven plaatsgevonden, waarbij zorgcomplexen zijn
herbestemd. Hierbij zijn bijzondere resultaten gerealiseerd. Voor de nadere bestudering van de
herbestemmingen in de zorgcomplexen verwijs ik u naar bijlage 12 - referentieprojecten.
Er is met name een uitgebreide uitwerking aanwezig van het project De Roggeveenhof. Om dit project
gedegen in kaart te brengen, heeft een interview met de architect, namelijk dhr. von Meding
74
plaatsgevonden. Bij dit project is met een budget van € 3,5 miljoen een herbestemming naar
studentenhuisvesting gerealiseerd.
Voor de herbestemming van zorgcomplexen is gekozen om de herbestemmingsoptie
studentenwoningen en een upgrade van het zorgvastgoed i.c.m. aanleunwoningen te verwezenlijken
in de herbestemmingstool (in overleg met Cordeel Nederland). Verdere uitleg over deze keuzes is
beschreven in paragraaf 4.4.
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Zorg en Herbestemming, een goede combinatie, D. Bergvelt & H. van Rossum, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, november 2011
Zorg en Herbestemming, een goede combinatie, D. Bergvelt & H. van Rossum, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, november 2011
74
Bijlage 1.3 – interview KAW Architecten
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4.2 Gemeente Delft
Om het zorgcomplex Stefanna volledig in kaart te brengen, wordt ook de visie van de gemeente Delft
meegenomen. Hierdoor is het mogelijk om rekening te houden met de structuurvisie van de
gemeente. Tevens kan hieruit de mogelijke medewerking van de gemeente worden bepaald
betreffende de herbestemmingsopties.

4.2.1 Voorhof Zuidwest
Zorgcomplex Stefanna is gelegen in de wijk Voorhof Zuidwest,
deze wijk ligt ten zuidwesten van het centrum van Delft. De wijk
Voorhof Zuidwest maakt deel uit van de Voorhof. De Voorhof is
in het jaar 1960 ontworpen met de toen heersende moderne
stedenbouwkundige principes. De totale wijk is ontworpen als
een functioneel schema met een scheiding van het wonen,
75
werken en de voorzieningen.
De Voorhof Zuidwest wordt gekenmerkt door de hoogbouwflats,
gelegen aan de rand van de wijk. Laagbouwwoningen zijn te
vinden in het midden van de wijk.
In de Voorhof Zuidwest zijn veel voorzieningen aanwezig. In de
wijk is onder andere een winkelcentrum met 87 winkels, een
supermarkt, een gebouw voor begeleid wonen, de markuskerk,
een
kinderopvangcentrum,
een
kinderdagverblijf,
drie
zorgcomplexen en een drietal scholen.
De omsluiting van de wijk vindt plaats door een aantal grote
wegen, welke de begrenzing van de wijk bepalen. Dit zijn de
volgende wegen: de Provincialeweg, de Kruithuisweg, de Afb. 4.5: Wijk Voorhof Zuidwest
Voorhofdreef en de Martinus Nijhofflaan.
In afbeelding is 4.5 is de wijk Voorhof Zuidwest afgebakend in de zwarte punten. Daarbij is in het roze
de bebouwing zichtbaar met het omringende groen en open water.
De wijk bezit 4200 inwoners en is daarmee dichtbevolkt. Het aantal inwoners per hectare bedraagt 96,
waarbij in Delft gemiddeld 67 inwoners per hectare wonen. In de wijk wonen relatief veel ouderen dat
is met name verklaarbaar door de aanwezigheid van drie zorgcomplexen Marcushof, Abtswoude en
Stefanna. Daarbij is zorgcomplex Stefanna volledig in bezit van Vestia. Verzorgingstehuis Abtswoude
is deels in bezit van de zorgverlener Pieter van Foreest (133 verzorgingsplaatsen) en Vestia (61
76
verzorgingsplaatsen).

4.2.2 Ruimtelijke visie
Hedendaags geldt er een ruimtelijke concept voor de stad Delft. Hierbij geldt: ‘de complete en
compacte kennisstad’. Het betekent dat Delft de ruimte moet bieden voor kennisgeoriënteerde
bedrijven en werkgelegenheid. Delft moet ook de ruimte bieden voor de huisvesting van bewoners en
de werknemers van deze bedrijven. Daarbij moet Delft zorgen voor voldoende recreatiemogelijkheden
met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Daarnaast moet er in Delft meer variatie plaatsvinden
77
in het woningaanbod.
Voor de wijk Voorhof Zuidwest geldt tevens dat er meer ruimte voor openbaargroen en open water
dient te worden gecreëerd. Dit betekent dat er gezocht moet worden naar een verdunning van het
aantal inwoners per hectare in de wijk Voorhof Zuidwest.
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Gebiedsvisie Voorhof Zuidwest, Gemeente Delft, 31 mei 2007
Nota ‘Richtingennotitie Wonen en Zorg in Delft’, R. de Prez, Wethouder Zorg en Wijken, Gemeente Delft, 08 januari 2014
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Gebiedsvisie Voorhof Zuidwest, Gemeente Delft, 31 mei 2007
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Voorhof Zuidwest is een wijk waar de komende jaren enkele herstructureringsopgaven zullen worden
gerealiseerd. Door het opstellen van een ruimtelijke opgave is het mogelijk om op een gedegen wijze
de wijk te herstructureren.
Wonen en zorg
Door de extramuralisering van de zorg en de vergrijzing ontstaat een nieuwe vraag in de wijk. Delft
streeft erna om in iedere wijk een woonservicezone te realiseren. In een woonservicezone kan 24 uur
zorg aan huis worden geleverd, daarnaast zijn allerlei voorzieningen aanwezig (winkels en
gezondheidscentra). De omgeving is zo ingericht dat deze voor eenieder toegankelijk en veilig is.
Tevens is er een maaltijdvoorziening en voldoende activiteiten voor ouderen en jongeren.
Vooralsnog zijn er in de wijk drie zorgcomplexen aanwezig. Gezien de structuurvisie van de gemeente
Delft is het nog maar de vraag of deze verzorgingstehuizen ook binnen deze visie passen. Twee van
drie zorgcomplexen zijn deels of volledig in bezit van Vestia.
78

Zorgcomplex Marcushof
Het zorgcomplex Marcushof heeft in 2009 een flinke renovatie
ondergaan. Bij het complex zijn ook een groot aantal huurwoningen
gerealiseerd. Het principe van dit complex met de daarbij behorende
79
aanleunwoningen past binnen de visie van de gemeente Delft.
Het zorgcomplex valt binnen de woonservicezone gesteld door de
gemeente Delft. De visie hierbij is dat gebied geschikt is voor een
combinatie tussen wonen en zorg met laagbouw. Kortom het
zorgcomplex Marcushof is geschikt, gezien de toekomstvisie van de Afb. 4.6: Zorgcomplex Marcushof
gemeente Delft.
80

Zorgcomplex Abtswoude
Het zorgcomplex Abtswoude heeft van de gemeente code ‘rood’
gekregen en men verwacht dat hierdoor het complex uitkomt op een
gehele sloop of renovatie van het zorgcomplex. Deze rode codering geldt
echter niet voor de aanwezige aanleunwoningen. Het is echter wel zo dat
het complex niet binnen de woonservicezone van de gemeente Delft valt.
Het huidige zorgcomplex Abtswoude valt niet binnen de visie van de Afb. 4.7: Zorgcomplex Abstwoude
gemeente Delft. De locatie van dit zorgcomplex past echter wel binnen
het scheiden van wonen en zorg. Waarbij deze scheiding van wonen en
81
zorg geschikt is voor een laagbouwmilieu.
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Zorgcomplex Stefanna
Het zorgcomplex Stefanna heeft van de gemeente code ‘oranje’
gekregen. Daarbij geldt de oranje codering niet voor de
aanleunwoningen. De zorginstelling heeft voor de verpleegafdeling een
afkeuring gehad, waardoor een sloop met nieuwbouw het meest voor de
hand ligt. Daarnaast is het zo dat het complex niet binnen het
woonservicezone van de gemeente Delft valt.
Het huidige zorgcomplex valt niet binnen de visie van de gemeente Delft.
De huidige locatie van het zorgcomplex is aangewezen als ruimte Afb. 4.8: Zorgcomplex Stefanna
geschikt voor de functie wonen. Daarbij is de locatie aangewezen voor
een functie wonen met laagbouw.
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Gebiedsvisie Voorhof Zuidwest, Gemeente Delft, 31 mei 2007
Afbeelding 4.6: Marcushof (Roland Holstlaan 652), panoramio, www.panoramio.nl
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Gebiedsvisie Voorhof Zuidwest, Gemeente Delft, 31 mei 2007
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Afbeelding 4.7: Abtswoude - Pieter van Foreest, Pieter van Foreest, www.pietervanforeest.nl
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Gebiedsvisie Voorhof Zuidwest, Gemeente Delft, 31 mei 2007
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4.3 Zorgcomplex Stefanna
Op 8 april 2014 heb ik een bezoek gebracht aan het zorgcomplex Stefanna. Hierbij is getracht om het
gebouw visueel in kaart te brengen. In dit hoofdstuk zal het zorgcomplex visueel en tekstueel worden
weergegeven en beschreven.
Allereerst zullen een aantal foto’s van het zorgcomplex Stefanna worden weergegeven. Hierdoor kan
men een beeld vormen van het zorgcomplex.

Afb. 4.9: Fotocollage zorgcomplex Stefanna

Zorgcomplex Stefanna is opgebouwd uit een aantal verschillende gebouwdelen, welke een
verscheidene hoeveelheid bouwlagen bevatten. In de onderstaande afbeelding 4.10 is het aantal
bouwlagen per complexdeel weergegeven.

\

3

4
5
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7
1

Aantal bouwlagen
per complexdeel:

9
10

Afb. 4.10: Situatietekening zorgcomplex Stefanna
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 bouwlaag
4 bouwlagen
2 bouwlagen
3 bouwlagen
3 bouwlagen
4 bouwlagen
7 bouwlagen
1 bouwlaag
4 bouwlagen
3 bouwlagen

De eigenaar van het zorgcomplex Stefanna is
de woningbouwcorporatie Vestia. Daarbij Zorgcomplex:
Stefanna
huurt de zorginstelling Pieter van Foreest een
Woningbouwcorporatie Vestia
groot gedeelte van het totale complex. Daarbij Eigenaar:
gaat het over de verhuur van woningen, Zorgverlener:
Zorginstelling Pieter van Foreest
kamereenheden, ruimten voor dienstverlening
Delft
en een restaurant. In het zorgcomplex worden Plaats:
naast de verhuur van woningen aan de
Ligging
Aart van der Leeuwlaan
zorgverlener ook woningen verhuurd aan
particulieren. De particulieren hebben hierbij Functie:
Ouderenzorg
een
huurcontract
met
de
woningbouwcorporatie, waarbij de bewoners Tabel 4.5: Algemene gegevens zorgcomplex Stefanna
zorg kunnen afnemen van de zorgverlener.
In het totale zorgcomplex is een totaal van 241 woningen, 23 kamereenheden en 8 groepswoningen
aanwezig. Daarvan zijn alle kamereenheden en groepswoningen in het beheer van de zorgverlener.
Van de 241 woningen zijn er 118 in beheer van de zorginstelling.
Zoals zichtbaar in afbeelding 4.11 bevat het zorgcomplex diverse eigenaren. Het bezit per eigenaar is
in deze afbeelding weergegeven.

Afb. 4.11: Bezit eigenaren in zorgcomplex Stefanna

Voornamelijk op de begane grondvloer zijn de gemeenschappelijke voorzieningen aanwezig, waarbij
deze voorzieningen en ruimten in het beheer zijn van de zorgverlener. In afbeelding 4.12 is de
plattegrond van de begane grondvloer weergegeven.
2

2

Op de begane grondvloer is een restaurant (626 m ), ruimte voor dienstverlening (460 m ) en een kerk
(bezit zorginstelling Pieter van Foreest en stichting Anne te Drieën) aanwezig.
Er zijn verschillende woninggroottes aanwezig. De kleinste woning heeft een BVO (bruto
2
2
vloeroppervlakte) van 59 m . De grootste woning op deze bouwlaag heeft een BVO van 93 m .
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Afb. 4.12: Plattegrond begane grondvloer zorgcomplex Stefanna

Op de andere bouwlagen zijn ook verschillen oppervlaktes van woningen aanwezig. Op de eerst
verdieping zijn naast woningen ook kamereenheden en gezamenlijke groepswoningen aanwezig.
In de onderstaande tabel 4.5 zijn al de verschillende ruimten inclusief het aantal en de grootte in
BVO’s weergegeven.
Benaming ruimte
Restaurant
Dienstverlening
BOG/ZOG
Algemene ruimte
Kamereenheid
Groepswoning
Woning
Totaal

2

Aantal
1
2
2
23
8
241
-

Totale BVO (m )
626
460
768
4080
536
475
12219
19164

Tabel 4.5: Algemene projectgegevens zorgcomplex Stefanna

De woningen in het zorgcomplex hebben zeer afwijkende formaten. De kleinste woningen hebben een
2
2
BVO van 28 m en de grootste woning heeft een BVO van 110 m . De kleinste kamereenheid heeft
2
2
een BVO van 17 m , waarbij de grootste kamer een BVO heeft van 26 m . Kortom in het zorgcomplex
zijn zeer afwijkende oppervlakten toegepast. Voor de nadere uitwerking van zorgcomplex Stefanna
verwijs ik u door naar bijlage 13 - Zorgcomplex Stefanna.
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4.4 Verbeterpunten
Het voornaamste van dit afstudeeronderzoek is het behalen van een zo compleet mogelijk en goed
gefundeerd antwoord op de hoofdvraag (zie afbeelding 4.13). Anderzijds is het van belang om de
herbestemmingstool zo te upgraden dat deze geschikt is voor het vastgoed in de zorgsector.
HOOFDVRAAG

“In hoeverre is het mogelijk om de specifieke herbestemmingstool te upgraden naar een
herbestemmingstool die ook geschikt is voor gebruik in de zorgsector?”
Afb. 4.13: Visualisatie hoofdvraag afstudeeronderzoek

De reeds bestaande herbestemmingstool is gebaseerd op de herbestemming van een voormalig
schoolgebouw. Het is van belang om een aantal verbeterpunten te formuleren, waardoor de
herbestemmingstool ook geschikt wordt voor de herbestemming van een zorgcomplex. Zorgcomplex
Stefanna wordt hierbij het casusproject voor de toetsing van de geüpdatet herbestemmingstool. Het
zorgcomplex Stefanna zal in de toekomst mogelijk kampen met leegstand. Vandaar dat het wellicht
interessant is om het zorgcomplex te herbestemmen tot een nieuwe functie.
De huidige herbestemmingstool toetst het vastgoed aan de hand
herbestemmingsopties, namelijk: hotel, starterswoningen en een zorgcomplex.

van

een

drietal

Zorgcomplex Stefanna is al een zorgcomplex. Vandaar dat voor dit complex deze
herbestemmingsoptie vervalt. Met name de herbestemming van het Roggeveenhuis naar de
Roggeveenhof heeft de interesse van Cordeel Nederland gewekt. Gezien het feit dat door een
beperkte investering (€ 3,5 miljoen) de herbestemming van een zorgcomplex naar
studentenhuisvesting heeft plaatsgevonden. Daarbij gaat het over de realisatie van zelfstandige
studentenwoningen.
VERBETERPUNT 1
Toevoeging herbestemmingsoptie Studentenwoningen
Afb. 4.14: Visualisatie verbeterpunt 1

In de voorgaande hoofdstukken is getracht zo duidelijk mogelijk de hervormingen in het zorgstelsel in
kaart te brengen met daarbij de impact op de belanghebbenden. Door een literatuurstudie en
interviews kwam naar voren dat hedendaags het zorgvastgoed (geschikt voor ZZP 1,2,3 en/of 4)
anders wordt bekostigd. Een mooi voorbeeld daarvan is het concept ‘zorgwonen’ van de instelling
83
BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed.
Daarbij huurt de bewoner een zelfstandige woonruimte van woningbouwcorporatie BrabantWonen en
neemt men de nodige zorg af van de zorginstelling BrabantZorg (principe zorg aan huis). Daarbij
wordt hedendaags het zorgcomplex (geschikt voor de ZZP’s 1,2,3 en 4) geschikt gemaakt voor de
hogere ZZP’s (geüpgraded). De mensen met een lagere ZZP worden dan gehuisvest in
aanleunwoningen, waar de zorgverlening dicht in de buurt aanwezig is.
Voor het bestaande zorgvastgoed is het zeker interessant om deze upgrading toe te voegen in de
tool. Vandaar dat deze wordt opgenomen in de verbeterpunten (zie afbeelding 4.15).
VERBETERPUNT 2
Toevoeging upgrade zorgvastgoed en/of aanleunwoningen
Afb. 4.15: Visualisatie verbeterpunt 2
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Interview BrabantWonen, Dhr. Bom, beleidsmedewerker BrabantWonen Maatschappelijk Vastgoed,15 maart 2014
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In de onderstaande afbeelding 4.16 is de uiteindelijke opzet van de herbestemmingstool
weergegeven. In bijlage 3 is de volledige visualisatie van de herbestemmingstool weergegeven.

Herbestemmingsoptie

Herbestemmingsopties

Studentenwoningen

Hotel

Upgrading zorgvastgoed

Starterswoningen

Zorgvastgoed geschikt
voor de lagere ZZP’s
(Zorgzwaartepakketen)

Zorgvastgoed geschikt
voor hogere ZZP’s

Zorgcomplex
En / Of

BESTAAND

Aanleunwoningen

TOEVOEGING
Afb. 4.16: Opzet herbestemmingstool geschikt voor zorgvastgoed

Om ervoor te zorgen dat de herbestemmingstool voldoet aan de huidige bouwkosten (prijspeil 2013),
is het van belang om de kengetallen voor de herbestemmingsopties hotel, starterswoningen en
zorgcomplex te updaten.

VERBETERPUNT 3
Updaten kengetallen (reeds bestaande herbestemmingstool)
Afb. 4.17: Visualisatie verbeterpunt 3

Zorgcomplex Stefanna bestaat uit meerdere complexdelen. In de huidige herbestemmingstool is het
enkel mogelijk om een viertal geveloppervlakten in te voeren. Wanneer het zorgcomplex uit een
enkelvoudig complex bestaat, kan dit eenvoudig worden ingevoerd.
Gezien het feit dat zorgcomplex Stefanna uit meerdere gebouwdelen bestaat, moet dit eenvoudiger in
de herbestemmingstool kunnen worden ingevoerd. Hierdoor kan de tool nauwkeuriger worden
ingevoerd.
VERBETERPUNT 4
Invulling meerdere complexdelen
Afb. 4.18: Visualisatie verbeterpunt 4
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4.5 Persoonlijke visie
Tot op heden in deze afstudeerrapportage heb ik nog geen enkele subjectiviteit laten doorschemeren.
Daarentegen vind ik het belangrijk om mijn persoonlijke visie omtrent de hervormingen in het
zorgstelsel en de leegstand van zorgvastgoed te laten doorschemeren. Hierdoor zullen gemaakte
keuzes voor de opzet van de herbestemmingstool een stuk inzichtelijker worden.
De hervormingen in het zorgstelsel
Mede door de financiële crisis heeft ook de overheid minder te besteden. Wanneer de inkomsten
afnemen, moet men nu eenmaal snijden in de kosten. De uitgaven voor de zorg zijn de afgelopen
jaren blijven stijgen. Het is belangrijk om in ieder geval deze kostenpost beter beheersbaar te maken
en de totale uitgaven te laten dalen.
De overheid heeft in de hervorming gesteld dat ze alleen nog maar betalen voor de zorg en niet meer
voor het wonen en welzijn. In dit opzicht moet ik de overheid gelijk geven. Ik vind dat de overheid
verantwoordelijk is voor het verzorgen van een zo goed mogelijk zorgstelsel. Hierin vind ik het van
belang dat iedereen toegang moet krijgen tot een zo goed mogelijke verzorging.
Voorheen was er een AWBZ-pot aanwezig, waar de zorgverleners en woningbouwcorporaties graag
gebruik van maakten. Mede hierdoor zijn de zorguitgaven zo gigantisch gestegen de afgelopen jaren.
In de AWBZ-pot was ook een vergoeding aanwezig voor het welzijn van de ouderen. Ik vind dat
welzijn meer een belang is van de maatschappij en niet van de overheid.
Naast de hervormingen op het gebied van de financiën vindt er ook een decentralisatie plaats, waarbij
de landelijke regering bevoegdheden afstaat aan de lagere overheden. Zo wordt de gemeente
verantwoordelijk voor het organiseren van de verzorging aan huis. Door deze decentralisatie verwacht
ik zeker dat met name de verzorging aan huis beter kan worden georganiseerd.
Hetgeen wat me met name deze hervormingen in het zorgstelsel heeft duidelijk gemaakt, is het belang
van een helpende maatschappij. De overheid dient naar mijn idee niet overal verantwoordelijk voor te
zijn. Als ieder persoon in onze maatschappij bereid is om een steentje bij te dragen, voor het welzijn
van de ouderen, dan denk ik dat het welzijn van de ouderen kan worden gegarandeerd.
Gezien het feit dat we momenteel in een moderne tijd leven, moet het mogelijk zijn om als
maatschappij dit probleem op te lossen. Een mooi voorbeeld van een mogelijke oplossing hiervoor is
WeHelpen. WeHelpen is een marktplaats voor het vinden, verbinden, organiseren en delen van
84
hulp. Deze website helpt mensen om met elkaar in contact te komen, zodat mensen die bereid zijn
te helpen en hulpbehoevenden elkaar vinden. De website is een manier om als maatschappij elkaar te
vinden en elkaar te helpen.
Bestaand zorgvastgoed
Naar mijn idee wordt hedendaags te vaak en te snel gekozen voor het slopen van vastgoed. Voor de
opzet van de herbestemmingstool acht ik het van belang om uit te gaan van de ‘kracht’ van het
bestaande vastgoed. Niets is immers duurzamer dan hergebruik van het bestaande. Daarom wordt
het bestaande vastgoed in de herbestemmingstool volledig in gebouwelementen beoordeeld en
getoetst.
Duurzaamheid geldt daarbij niet alleen in de bestaande functie van het vastgoed, maar ook in de
toekomstige functie. Daarom acht ik het van belang dat ook diverse duurzaamheidsaspecten in de
herbestemmingstool worden verwezenlijkt.
De herbestemmingstool moet fungeren als een leidraad, waarbij de invoerder de ‘aantrekkelijkheid’
van herbestemmen t.o.v. slopen onder ogen ziet.
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Over WeHelpen, www.wehelpen.nl
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5. OPTIMALISERENDE FASE
De optimaliserende fase staat voornamelijk in het teken van het verwezenlijken van de verbeterpunten
(zie paragraaf 4.4) in de huidige herbestemmingstool. Middels het verwezenlijken van deze
verbeterpunten (optimalisaties) is getracht de herbestemmingstool specifiek geschikt te maken voor
zorgvastgoed.
In dit hoofdstuk zal allereerst worden ingegaan op de opzet van de herbestemmingstool en het belang
daarbij voor Cordeel Nederland. Vervolgens wordt de gehanteerde rekenmethodiek en de werkwijze
ter invulling van de herbestemmingstool toegelicht.

5.1 Opzet herbestemmingstool
Gezien het feit dat de herbestemmingstool in opdracht van Cordeel Nederland wordt uitgevoerd, is het
van belang om de herbestemmingstool volledig op het bouwbedrijf in te richten. Binnen Cordeel
Nederland heeft men de interesse om actief te zijn op de herbestemmingsmarkt. Het is dus belangrijk
om alle factoren, welke van belang voor een bouwbedrijf en de ontwikkelingen van een bouwproject,
mee te nemen in de herbestemmingstool.
Binnen Cordeel Nederland is men benieuwd of het financieel interessant is om leegstaand
zorgvastgoed in eigen ontwikkeling te herbestemmen. Het is daarom belangrijk dat de
herbestemmingstool resulteert in een financieel te behalen rendement. Hierdoor is het mogelijk om
een uitspraak te doen of het voor Cordeel Nederland financieel interessant is om te investeren in het
casusproject zorgcomplex Stefanna.
Om een financieel inzicht te verkrijgen in de herbestemmingstool, is het van belang om het
rekenmodel zo in te richten, dat financiële indicaties worden verkregen. Als er op een bepaald gebied
binnen een bouwbedrijf informatie kan worden verkregen, dan is dat wel op het gebied van
bouwkosten (bv. een bouwkostenraming). Het is daarom juist interessant om het bestaande
zorgvastgoed zo degelijk mogelijk te analyseren, zodat een nauwkeurige bouwkosten bepaling kan
plaatsvinden. Bij het herbestemmen van vastgoed acht ik het van belang dat men zoveel mogelijk
kiest voor het behoud van de huidige bebouwing. Naar mijn idee is het veel duurzamer om bestaande
bouwkundige onderdelen te hergebruiken, dan te kiezen voor nieuwe en duurzamere materialen. De
herbestemmingstool gaat uit van de ‘kracht’ van de huidige bebouwing.
Naast de financiële kant is het belangrijk om rekening te houden met de ander belanghebbende
partijen. Wanneer de desbetreffende gemeente niet wens mee te werken aan een
bestemmingsplanwijziging, welke vereist is voor een herbestemming, dan is het niet mogelijk om een
herbestemming uit te voeren. De medewerking van de gemeente is dus een bepalende factor voor
een mogelijke herbestemming van het zorgvastgoed. Het is van belang dat de herbestemmingstool
rekening houdt met alle factoren, welke van toepassing zijn voor een herbestemming. De
herbestemmingstool houdt rekening met de volgende factoren:
- De medewerking van de desbetreffende gemeente;
- De medewerking van de omwonenden (welstand);
- De ‘mogelijke’ interesse van beleggers (verkoopwaarde na herbestemming).
De medewerking van de bovenstaande partijen wordt aan de hand van vragenlijsten in de
herbestemmingstool getoetst.
Binnen de herbestemmingstool worden een drietal herbestemmingsopties getoetst en een upgrade
van het zorgvastgoed (verpleegfunctie) in combinatie met aanleunwoningen . De herbestemmingstool
toetst per herbestemmingsoptie de medewerking van alle partijen. Daarnaast resulteert de
herbestemmingstool in een bouwkostenbepaling per herbestemmingsoptie. Uiteindelijk resulteert dit
alles in een te verwachten rendement per herbestemmingsoptie.
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In de onderstaande afbeelding 5.1 is de volledige opzet van de herbestemmingstool zorgvastgoed
weergegeven. De opzet van de herbestemmingstool zal in het vervolg van deze verslaglegging nader
worden toegelicht.
In bijlage 3 is tevens een totaaloverzicht van de herbestemmingstool toegespitst op zorgvastgoed
aanwezig.

Afb. 5.1: Opzet herbestemmingstool zorgvastgoed
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5.2 Rekenmethodiek
De herbestemmingstool omvat meer dan enkel de focus op een bouwbedrijf. Voor een bouwbedrijf zijn
financiële aspecten, zoals bouwkosten en de totale investeringskosten (totale bouwkosten +
aankoopwaarde) van groot belang. Daarnaast zijn tijdsaspecten belangrijk, zoals de voorbereidingstijd
en de bouwtijd. In de herbestemmingstool worden al deze aspecten per herbestemmingsoptie en voor
de upgrade van het zorgvastgoed inzichtelijk gemaakt.
De herbestemmingstool verschaft niet alleen de bovenstaande gegevens, maar het geeft ook een
inzicht in de werkwijze van beleggers. Voor Cordeel Nederland zijn investeringen pas interessant
wanneer een rendement valt te behalen. Het is dus van belang om inzichtelijk te krijgen wat Cordeel
Nederland kan ‘vangen’ na het realiseren van een herbestemmingsoptie of upgrade van het
zorgvastgoed. Kortom wat is de verkoopwaarde na de realisatie van de herbestemming van een
herbestemmingsoptie of upgrade.
In deze paragraaf zal met name de rekenmethodiek behorende bij de bepaling van de aankoop- en
verkoopwaarde in kaart worden gebracht.

5.2.1 Residuele aankoopwaarde
In de praktijk kan het voorkomen dat de aankoopwaarde van het zorgvastgoed niet bekend is. Met
een residuele waardebepaling is het mogelijk om te berekenen wat men maximaal kan betalen voor
85
het zorgvastgoed. Op deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt wat voor Cordeel Nederland de
maximale aankoopprijs bedraagt, waarbij het rendementspercentage blijft gewaarborgd.
Door de te verwachten investeringskosten af te trekken van de te verwachten opbrengsten
(verkoopwaarde aan de belegger) wordt de residuele aankoopwaarde bepaald.
De methodiek van de residuele waardebepaling is gerealiseerd in de herbestemmingstool. Door de
invoer van het te hanteren rendementspercentage van Cordeel Nederland kan de maximale
aankoopwaarde worden bepaald.

Residuele aankoopwaarde = verkoopwaarde - investeringskosten

5.2.2 BAR-methodiek
Om uiteindelijk een verkoopwaarde (aanschafwaarde van de belegger) te kunnen bepalen, is het van
belang om daarvoor toegepaste methodieken door beleggers te hanteren. De BAR-methode is daarin
een veelgebruikte methodiek. De BAR is een afkorting voor Bruto-aanvangsrendement. De BAR is
een procentueel getal, welke berekend wordt door de huuropbrengsten van het eerste jaar te delen
86
door de investeringswaarde.
De rendementseis van de belegger is afhankelijk van de risico’s, welke
de belegger verwacht. Meer risico’s resulteert daarbij in een hogere
BAR-eis. Mogelijke risico’s daarbij zijn: leegstand van het vastgoed,
lagere huurprijzen en lagere verkoopopbrengst etc.
De BAR-methodiek is geschikt om een rendement te bepalen van
langdurig verhuur vastgoed. Kortom deze methodiek houdt tevens
Afb. 5.2: Opbouw van het
rekening met mogelijke risico’s voor de belegger. De opbouw van de Bruto-aanvangsrendement
87
BAR-eis is weergegeven in afbeelding 5.2.
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Waardebepaling vastgoed; enkele actuele ontwikkelingen, drs. ing. L.B. Uittenbogaard en drs. G.A. Vos, Vastgoedkennis,
www.vastgoedkennis.nl, juni 1996
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Transformatiewijzer: van kantoor naar woonruimte, SBR, januari 2010
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𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝑎𝑎𝑛𝑣𝑎𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝐵𝐴𝑅) =

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡ℎ𝑢𝑢𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

De gehanteerde BAR-waarden in de herbestemmingstool zijn zeer functieafhankelijk. Beleggers
hanteren voor de functie van een hotel een andere BAR-eis, dan bij een woonfunctie. Voor de
gehanteerde BAR-eisen per herbestemmingsoptie verwijs ik u naar de bijlagen 4, 5, 6 & 7.

5.2.3 Netto contante waarde (NCW)
In de projectontwikkeling zijn er verschillende momenten waarop cashflows (geldstromen)
plaatsvinden. Er zijn namelijk verschillende momenten van inkomsten en uitgaven. Door de
toekomstige cashflows in kaart te brengen, kan nauwkeuriger de uiteindelijke investeringswaarde
worden bepaald.
Door de te verwachten huurinkomsten gedurende de gebruiksfase in kaart te brengen, kan de
verkoopwaarde worden bepaald. Gedurende de ontwikkeling en uitvoering van projecten vinden
verschillende geldstromen (cashflows) plaats. Mede door de inflatie worden toekomstige aankopen
duurder t.o.v. de momentele prijzen. Door de toekomstige uitgaven netto contact te maken, wordt
hiermee rekening gehouden in de totale financiering. Om de NCW (welke op dit moment geldt) uit te
rekenen, worden alle geldstromen gedisconteerd (toepassen rekenrente (inflatie) op toekomstige inen uitgaven)

𝑛

𝑁𝐶𝑊 =
𝑡=0

NCW
CF
r

= Netto Contante waarde
= Geldstroom op tijdstip t
= Rentevoet

𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑟)𝑡

t = Tijdstip van uitgifte
n = Totale ontwikkelingstermijn
t0 = Start ontwikkelproces

5.2.4 Interne-rentevoet (IRV)
De IRV is uiteindelijk het rendementspercentage voor Cordeel Nederland. Hierbij wordt het maximale
opbrengstpercentage berekend, het rendement van de totale investering. Wanneer de situatie zich
voordoet, waarbij de IRV hoger uitkomt, dan de IRV-eis (gehanteerde rendementseis). Dan kan
worden geconcludeerd dat men een hoger rendement dan de gehanteerde rendementseis kan
behalen.

𝑡

𝑡=0

IRV

𝐶𝐹𝑡
=0
(1 + 𝐼𝑅𝑉)𝑡

= Interne-rentevoet

Afb. 5.2: Opbouw van het Bruto-aanvangsrendement, Determinanten van de BAR op kantoren, Ir. Marleen H. Verhaegh, Amsterdam
School of Real Estate, maart 2005
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5.3 Werkwijze herbestemmingstool
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de werkwijze van de herbestemmingstool. Tevens worden de
benodigdheden voor het invullen van de herbestemmingstool per onderdeel weergegeven.
In de herbestemmingstool dient het volgende stappenplan te worden doorlopen. Achtereenvolgens
worden deze stappen toegelicht:
- Startpagina
- Algemene projectgegevens
- Technische staat gebouw
- Geschiktheid herbestemmingsopties
- Invulling herbestemmingsopties
- Te verwachten rendement (IRV)
- Samenvatting

5.3.1 Startpagina
De startpagina is een controlepagina voor het invullen van de herbestemmingstool. Wanneer
bepaalde benodigdheden/stukken niet aanwezig zijn, wordt aangeraden om deze benodigdheden te
vergaren. Hierdoor zal de uitkomst van de herbestemmingstool betrouwbaarder zijn. De benodigde
stukken voor het invullen van de herbestemmingstool zijn:
- Plattegrond(en)
- Aanzicht(en) / Visualisatie(s) gevels
- Doorsnede(n) / 3D visualisatie(s)
- Bestemmingsplan
- Medewerking omwonenden
Gezien de grote omvang van zorgcomplexen wordt tevens aangeraden om te bepalen of het
zorgcomplex in zijn geheel of in complexdelen dient te worden geanalyseerd. De invoerder dient op de
startpagina al bewust te kiezen voor bepaalde keuzes. Hierdoor wordt het invullen van de
herbestemmingstool een stuk overzichtelijker en daarmee duidelijker voor de invoerder.

5.3.2 Algemene projectgegevens
Bij de algemene projectgegevens zijn de gegevens van de werknemer en de technische specificaties
van het zorgcomplex van belang.
Gegevens werknemer
Voor het invullen van de herbestemmingstool is kennis over commerciële aspecten vereist. Men moet
namelijk kennis hebben van prijzen, zodat een reëel beeld van het uiteindelijke rendement kan worden
geschetst. Naast de commerciële kennis is het aan te raden om een bouwtechnicus het zorgvastgoed
te laten analyseren. Doordat de herbestemmingstool gebruik maakt van beide kennisgebieden is het
aan te raden om de tool te laten invullen door diegene, welke de meeste kennis op het gebied van
financiën en bouwtechniek bevat.
Vereisten invoerder tool:
- Commercieel Manager
- Bouwtechnicus (calculator)
Technische gegevens
Bij de herbestemmingstool wordt het bestaande zorgcomplex geanalyseerd. Bij de technische
gegevens is het mogelijk om de gegevens van het complex(deel) in te voeren. Hierbij dienen de
volgende waarden te worden ingevoerd:
- Bruto vloeroppervlakte begane grondvloer
- Bruto vloeroppervlakte totale complex(deel)
- Verdiepingshoogte
- Aantal bouwlagen
- Afmetingen per gevel
- Percentage gevel open t.o.v. gevel dicht.
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Gezien het feit dat men de bovenstaande gegevens in dient te voeren, is het zo van belang dat men
de benodigde stukken (zie sub-paragraaf 5.2.1 Startpagina) heeft. Hierdoor is het namelijk mogelijk
om nauwkeurige gegevens in te voeren. Dit is alles is van belang om een betrouwbaar rendement te
behalen.

5.3.3 Technische staat gebouw
De technische staat van het gebouw gaat in op de volgende deelonderwerpen:
- Herstel casco
- Omvangvergroting
- Inbouwkosten
- Bouwtijd
Herstel casco
Het bestaande zorgcomplex(deel) dient in de tool te per gebouwonderdeel te worden geanalyseerd.
Het eerste onderdeel van de technische staat gaat in op het herstellen van het huidige casco. In de
herbestemmingstool wordt uitgegaan van de ‘kracht’ van de bestaande bebouwing, waarbij het
complex(deel) in de volgende vijf bouwelementen wordt onderverdeeld:
- Constructieve onderbouw
- Constructieve bovenbouw
- Gevel dicht
- Gevel open
- Dak
Ieder bouwelement wordt beoordeeld met een classificatie. Middels kengetallen wordt afhankelijk van
2
de hoogte van de classificatie een kostprijs per m (BVO) gehanteerd. Het is tevens mogelijk om eigen
invoerwaarden te hanteren. Met name bij dit onderdeel is kennis van prijzen en bouwtechnisch inzicht
vereist. Vandaar dat het wordt aangeraden om de tool te laten invullen door de commercieel manager
in combinatie met een bouwtechnicus.
Omvangvergroting
In de herbestemmingstool is het tevens mogelijk om een omvangvergroting in de vorm van een
optopping of een aanbouw in te voeren. Voor een bouwbedrijf als Cordeel Nederland is het met name
interessant om bouwactiviteiten te laten plaatsvinden. Daarom is er in de tool de optie van een
omvangvergroting toegevoegd.
Om een indicatie van de bouwkosten te verkrijgen, worden gemiddelde prijzen
nieuwbouwprojecten en calculatierapporten van Cordeel Nederland gehanteerd.
omvangvergroting is afhankelijk van de volgende factoren:
- Bestemmingsplan, is een omvangvergroting toegestaan.
- Medewerking gemeente, zijn zij bereid eventueel het bestemmingsplan te wijzigen.
- Gebouw, is het gebouw geschikt voor een omvangvergroting (gebouweigenschappen).

voor
Een

Inbouwkosten
Tot op heden worden bouwkosten gehanteerd, welke niet specifiek voor een herbestemmingsfunctie
gelden. Bij de inbouwkosten worden pas bouwkosten per specifieke herbestemmingsoptie
gehanteerd. Daarbij is het mogelijk om een classificatie voor de inbouwkosten toe te passen. Hierbij is
het mogelijk om de keuze te maken voor minimale inbouwkosten, waarbij de nieuwe functie-invulling
binnen de huidige structuur van het gebouw mogelijk is. Het is mogelijk om daar een keuze in te
maken.
Het is tevens mogelijk om extra inbouwkosten mee te nemen in de bouwkosten berekeningen. Het kan
namelijk zijn dat voor bepaalde functies het aantal liften, noodtrappenhuizen en balkons dient te
worden vermeerderd. Het is van belang om het Bouwbesluit 2012 hiervoor te hanteren, zodat alle
extra inbouwkosten worden meegerekend. Hierdoor is het mogelijk om deze ‘extra’ kosten mee te
nemen in de berekening voor de bouwkosten.
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Bouwtijd
De totale investeringskosten zijn zeer afhankelijk van de totale bouwkosten, maar ook het tijdspad van
de investering. Vandaar dat het van belang is een bouwtijdindicatie te verkrijgen in de tool. De
bouwtijd is afhankelijk van de grootte van de omvangvergroting en het te herstellen casco. De
bouwtijd komende uit de tool is puur indicatief, daarom is het ook mogelijk om de bouwtijd handmatig
in te voeren. Het is daarom raadzaam om voor een specifieke bouwtijd nader onderzoek te verrichten.

5.3.4 Geschiktheid herbestemmingsopties
Naast het feit dat het zorgcomplex geschikt moet zijn voor een herbestemmingsoptie, moet er ook
worden gekeken naar andere belangrijke factoren. Wanneer de gemeente bv. niet wilt meewerken
aan een bestemmingsplanwijziging, welke een bepaalde herbestemmingsoptie mogelijk maakt, is een
andere herbestemmingsoptie op dat gebied geschikter.
De geschiktheid van de herbestemmingsopties wordt getoetst middels de beantwoording van
vragenlijst. De geschiktheid van de herbestemmingsopties omvat de volgende onderdelen:
- Algemeen
o Medewerking gemeente
o Waardering op locatie (omwonenden)
- Geschiktheid herbestemmingsopties:
o Hotel
o Starterswoningen
o Studentenwoningen
o Upgrading zorgvastgoed
Algemeen
In het algemene deel van de vragenlijsten wordt ingegaan op de medewerking van de gemeente en
de waardering van de omwonenden. Deze vragenlijst resulteert, middels een puntenscore, in een te
verwachten voorbereidingstijd. Wanneer een bepaalde herbestemmingsoptie een lage score behaalt,
valt er een langere voorbereidingstijd te verwachten.
Om deze vragenlijst op een gedegen wijze in te vullen, is het aan te raden om de volgende
onderzoeken uit te voeren:
- Medewerking gemeente. Door het analyseren van het huidige bestemmingsplan is het
mogelijk om de medewerking van de gemeente in te schatten. Het is echter raadzaam om een
gesprek te voeren met de gemeente.
- Waardering op locatie. Om op een gedegen wijze een antwoord op de drie vragen te
verkrijgen, is het raadzaam om minimaal 15 personen te interviewen. Daarbij dienen
verschillende leeftijden, geslachten en enkel mensen uit de directe omgeving te worden
geïnterviewd.
Geschiktheid (her)bestemmingsopties
Het is belangrijk om inzichtelijk een te verwachten verkoopwaarde na herbestemming tot een nieuwe
functie te verkrijgen. Hierdoor is het mogelijk om voor Cordeel Nederland een rendement inzichtelijk te
maken. Daarvoor is het van belang om de herbestemmingsoptie door de ogen van een belegger te
beoordelen. In de herbestemmingstool vindt deze beoordeling plaats middels het invullen van
vragenlijsten. Per vragenlijst is er een puntenscore te behalen tussen de 0 en 30. Het puntenaantal in
de vragenlijst is een afspiegeling van het risico voor de belegger. Wanneer een hoge score wordt
behaald, valt er minder risico voor de belegger te verwachten. Hierdoor wordt er in de
herbestemmingstool gerekend met een lagere BAR-eis.
De vragenlijsten inclusief puntenverantwoording zijn per (her)bestemmingsoptie terug te vinden in
bijlage 4, 5, 6 & 7. Bij de puntentellingen is met name zoveel mogelijk getracht rekening te houden
met de mogelijke verkoopbaarheid per herbestemmingsoptie. Per herbestemmingsoptie zijn de
belangrijkste factoren vertaald in de vragenlijst.
Voor het invullen van de vragenlijsten is het belangrijk om deze geheel objectief in te voeren.
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5.3.5 Invulling herbestemmingsopties
Bij dit onderdeel wordt ingegaan op de invulling van de (her)bestemmingsopties. De invulling van de
herbestemmingsopties omvat de volgende onderdelen:
- Invulling hotel
- Invulling starterswoningen
- Invulling studentenwoningen
- Invulling zorgvastgoed
In de herbestemmingstool wordt getracht een zo duidelijk mogelijke indicatie van de
investeringskosten en de uiteindelijke verkoopwaarde te bepalen. Slechts een kleine afwijking in de
verkoopwaarde van het vastgoed kan doorslaggevend zijn voor Cordeel Nederland. Een kleine
afwijking in de verkoopwaarde heeft namelijk een grote impact op het te verwachten rendement.
Daarom is er in de herbestemmingstool de mogelijkheid om nader de invulling per
(her)bestemmingsoptie te analyseren.

5.3.6 Te verwachten rendement (IRV)
De herbestemmingstool resulteert uiteindelijk in de rekensheet, waar de onderzochte variabelen
worden weergegeven. Het is uiteindelijk een resultaat van de volgende variabelen:
- (Residuele) Aankoopwaarde
- Bouwkosten
- BAR-eis belegger
- Verkoopwaarde
- Voorbereidingstijd
- Bouwtijd
Op deze sheet is er de mogelijkheid om te kiezen voor hetgeen waarmee gerekend dient te worden,
namelijk de IRV-eis (rendementseis Cordeel Nederland) of de residuele aankoopwaarde (het bedrag
wat maximaal voor het vastgoed kan worden betaald).
Middels een scenarioanalyse is het mogelijk om nogmaals een mogelijke afwijking in de variabelen te
beoordelen. Hierbij kan men de variabele pessimistisch, naar verwachting en optimistisch beoordelen.
Hierdoor resulteert deze sheet in een te verwachten IRV en een scenarioanalyse IRV.

5.3.7 Samenvatting
Nadat de gehele herbestemmingstool is ingevuld, resulteert dit in een samenvattende pagina. Op
deze pagina worden alle resultaten weergegeven. Naast resultaten in euro’s worden ook resultaten in
puntenscores weergegeven. Al deze resultaten dienen als een hulpmiddel voor het maken van een
go/no go beslissing. Gaat Cordeel Nederland daadwerkelijk investeren in het zorgcomplex of
investeren zij niet in dit zorgcomplex. De keuze voor de go/no go is volledig ter interpretatie van de
invoerder.
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5.4 Invulling herbestemmingstool
In de voorgaande paragraaf 5.3 is nader toegelicht op welke wijze de herbestemmingstool dient te
worden ingevuld. Daarbij zijn tevens de benodigdheden voor de invulling van de herbestemmingstool
beschreven. In deze paragraaf 5.4 zal stapsgewijs de invulling van de herbestemmingstool worden
doorlopen. Hierdoor zal inzichtelijk worden, welke keuzeopties en invoermogelijkheden zijn
verwezenlijkt in de herbestemmingstool. Het is raadzaam om gedurende deze paragraaf bijlage 3:
Opzet herbestemmingstool zorgvastgoed bij de hand te houden.
Voor het invullen van de herbestemmingstool dient te worden opgemerkt, dat enkel de cellen met een
lichtblauwe achtergrond in het programma dienen te worden ingevuld. Dat wilt zeggen dat de cellen
met een kleurloze achtergrond niet moeten worden ingevuld. Bij de vragenlijsten wordt een vraag met
‘ja’ beantwoord, middels het aanvinken van de witte vakjes.

5.4.1 Startpagina
Bij de startpagina is al duidelijke ‘checklist’
aanwezig, wanneer bepaalde stukken niet aanwezig
zijn,
wordt
men
afgeraden
om
de
herbestemmingstool in te vullen. Hierdoor wordt de
invoerder gestuurd om een zo’n betrouwbaar
mogelijke uitkomst te vergaren met behulp van alle
benodigde stukken.
De
herbestemmingstool
is
gebaseerd
op
zorgvastgoed. Daarom is er gezocht naar een
manier om een zorgcomplex op een zo goed
mogelijke manier te analyseren. Gezien de grootte
van zorgcomplexen is het mogelijk om een project te
Afb. 5.3: Startpagina herbestemmingstool
analyseren in meerdere complexdelen. De invoerder
wordt hierdoor meteen bewust gemaakt om keuzes
te maken, wat de verdere invoer van de herbestemmingstool eenvoudiger wordt.

5.4.2 Algemene projectgegevens
Voor
het
onderdeel
van
de
algemene
projectgegevens is het essentieel om de benodigde
stukken (zie startpagina herbestemmingstool) bij de
hand te hebben. Met name voor de betrouwbaarheid
van de uiteindelijke rendementsberekening is het
essentieel om zo nauwkeurig mogelijk de gegevens
in te voeren.
In afbeelding 5.4 is een voorbeeld weergegeven
voor de invoer van de algemene projectgegevens. In
het voorbeeld heeft de invoerder op de startpagina
gekozen voor het analyseren van het zorgcomplex in
complexdelen. Vandaar dat in dit voorbeeld
complexdeel 1 dient te worden geanalyseerd.
Het is in herbestemmingstool mogelijk om per
complexdeel een benaming, functiebepaling en foto
toe te voegen, zodat de invoerder het overzicht
behoudt. Voor het invoeren van de technische
gegevens zijn de volgende onderdelen essentieel:
bruto vloeroppervlakte begane grondvloer, bruto
vloeroppervlakte
totaal
complexdeel,
de
verdiepingshoogte, het aantal bouwlagen, de Afb. 5.4: Algemene projectgegevens - complexdeel 1
afmetingen per gevel en het percentage gevel open.
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5.4.3 Technische staat gebouw
De technische staat gebouw is in het kort gezegd een analyse over de status van het huidige gebouw.
In de herbestemmingstool is een methodiek opgenomen om het complex(deel) te beoordelen. Bij dit
onderdeel van de tool vindt het onderdeel bouwkostenbepaling plaats.
In dit onderdeel van de herbestemmingstool zijn de volgende onderdelen opgenomen. Om het totaal
aan bouwkosten te bepalen, is er een onderverdeling gemaakt in:
- Bouwkosten herstel casco;
- Bouwkosten eventuele omvangvergroting (optopping of aanbouw);
- Inbouwkosten (onderscheid functies);
- Totale bouwkosten per functie & bepaling bouwtijd.
In de onderstaande afbeelding 5.5 is de onderverdeling van de gehele technische staat gevisualiseerd
weergegeven.

Afb. 5.5: Visualisatie technische staat gebouw

5.4.4 Bouwkosten herstel casco
De bouwkosten voor het herstellen van het casco omvat een analyse van het bestaande
gebouw/vastgoed. Een bouwkostenbepaling vindt plaats middels het visueel beoordelen van het
gebouw op elementenniveau. Op deze wijze wordt geen onderscheid gemaakt tussen de
verschillende herbestemmingsopties, maar het is een bouwkostenbepaling voor het herstellen en/of
verbeteren van de huidige status van het vastgoed. Het is een bepalingsmethode om inzichtelijk de
minimale bouwkosten op elementenniveau in kaart te brengen.
Voor het bepalen van de bouwkosten worden standaard nieuwbouwprijzen gehanteerd. De
gehanteerde nieuwbouwprijzen zijn terug te vinden in bijlage 9. De nieuwbouwprijzen zijn gemiddeld
genomen nieuwbouwprijzen, welke niet specifiek gericht zijn op bepaalde materialen.
Om de huidige status van het complex(deel) te beoordelen, is ervoor gekozen om een complex(deel)
te beoordelen op gebied van vijf gebouwelementen, namelijk:
- Constructieve onderbouw
- Constructieve bovenbouw
- Gevel dicht
- Gevel open
- Dak
Om ervoor te zorgen dat de gebouwelementen op een gedegen wijze worden geanalyseerd, is het
van belang om de bijbehorende gebouwonderdelen per element inzichtelijk te maken. Het analyseren
van de gebouwelementen vindt plaats middels het beoordelen in classificaties (1 t/m 4).
Constructieve onderbouw
De constructieve onderbouw omvat het constructieve element van het complex(deel). Daarbij wordt
het element bedoeld vanaf de fundactie tot en met de begane grondvloer. Het is in veel gevallen niet
mogelijk om de (gehele) constructieve onderbouw te beoordelen. Het is daarentegen wel mogelijk om
een inschatting op dit gebied te maken.
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Wanneer schadebeelden in de vorm van bv. scheurvorming in de gevel of in de dragende
binnenwanden aanwezig zijn, kan hiervoor een extra kostenpost worden begroot in de
herbestemmingstool. Het is mogelijk om de constructieve te beoordelen met een hogere classificatie,
zodat mogelijke herstel- en/of verbeterkosten worden meegerekend in de bouwkostenbepaling.
Constructieve bovenbouw
De constructieve bovenbouw, omvat de constructieve elementen vanaf
de begane grondvloer tot de constructieve onderbouw van het dak.
Door een onderscheid te maken in constructieve boven- en onderbouw
is het mogelijk om een nauwkeurige bouwkostenbepaling te realiseren.
Het is bij de constructieve bovenbouw veelal visueel mogelijk om een
classificatie voor de verwachten herstel- en/of verbeterkosten in te
schatten.
Gevel dicht
Het gebouwelement gevel dicht, omvat het gehele pakket aan dichte
geveldelen. Bij dit geveldeel dient geen rekening te worden gehouden
met de constructieve bovenbouw. De constructieve bovenbouw is
2
immers een eigen gebouwelement. Het omvat enkel het dichte m pakket behorende bij de gevel.
Gevel open
Het gebouwelement gevel open, omvat het gehele pakket aan open
geveldelen. Alle materiaalonderdelen behorende bij dit gebouwelement Afb. 5.6: Gebouwelementen
worden middels een classificatie beoordeeld.

Constructieve bovenbouw

Dak
2
Het gebouwelement dak, omvat het gehele m -pakket van het dak.
Daarbij dient de constructieve laag van het dak buiten beschouwing te
worden gelaten, deze wordt bij het gebouwelement constructieve
bovenbouw beoordeeld.

Gevel dicht
Gevel open

In afbeelding 5.6 is een visualisatie over het onderscheid in gebouwelementen weergegeven.
Classificaties
Om de kostprijs van herstel- en/of verbeterwerkzaamheden in kaart te brengen, dient men het
gebouwelement te beoordelen middels een classificatie. Daarbij is onderscheid gemaakt in een viertal
classificaties. De omvang van de herstel- en/of verbeterwerkzaamheden is te beoordelen naar
aanleiding van de status van het gebouwelement.
Om de herstel- en verbeterkosten van het bestaande casco in kaart te brengen, dient men de keuze
voor een bepaalde classificatie te maken. Afhankelijk van de gekozen classificatie voor het
bouwelement rekent de tool met een percentage van de nieuwbouwprijs.

Keuze
Oppervlakte Klasse 1
classificatie:
Klasse 1
100%
€ /m²

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

------

------

------

Klasse 2

100%

------

€ /m²

------

------

Klasse 3

100%

------

------

€ /m²

------

Klasse 4

100%

------

------

------

€ /m²

-

100%

-

-

-

-

Eigen invoer

€ 300 /m²

Tabel 5.1: Classificering bouwelementen

In tabel 5.1 is weergegeven dat de invoerder de keuze heeft tussen een viertal classificaties, een
oppervlaktekeuze en een eigen invoer. De keuze voor de classificaties zal allereerst nader worden
toegelicht. Bij de keuze van een klasse wordt verwacht dat het gebouwelement voldoet aan de
constructieve, bouwtechnische en bouwfysische eisen.
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Klasse 1
Classificatie (klasse) 1 omvat de minimale kostprijs om een gebouwelement gereed te maken voor
gebruik. Hierbij moet men denken aan werkzaamheden in de vorm van een schoonmaak en/of een
lichte opknapbeurt (lichte esthetische verfraaiing). Vandaar dat voor deze classificatie een gering
bedrag aan bouwkosten wordt gehanteerd. De invoerder dient niet de keus te maken voor klasse 1,
wanneer herstel- en/of verbeterwerkzaamheden in de vorm van constructieve, bouwtechnische of
bouwfysische verbeteringen zijn vereist.
De kostprijs behorende bij deze klasse wordt vastgesteld op 10% van de nieuwbouwprijs behorende
bij het desbetreffende gebouwelement.
Klasse 2
Classificatie (klasse) 2 omvat naast de minimale prijs (klasse 1) ook een kostprijs voor
herstelwerkzaamheden. Hierbij gaat het over herstelwerkzaamheden, welke beperkt zijn tot maximaal
2
10% van het m -pakket (behorende bij het desbetreffende gebouwelement). Daarom zal voor de
herstelwerkzaamheden een kostprijs van 10% worden gehanteerd.
De kostprijs behorende bij deze klasse wordt vastgesteld op 20% (10% herstelkosten + 10% sloop-/
stripkosten) van de nieuwbouwprijs behorende bij het desbetreffende gebouwelement.
Klasse 3
Classificatie (klasse) 3 omvat grotere herstel- en/of verbeterwerkzaamheden. Hierbij gaat het over
herstel- en/of verbeterwerkzaamheden, welke zich beperken tussen de 10- en maximaal 40% van het
2
m -pakket (behorende bij het desbetreffende gebouwelement). Daarom zal voor de
herstelwerkzaamheden een kostprijs van 40% (maximale waarde) worden gehanteerd.
De kostprijs behorende bij deze klasse wordt vastgesteld op 55% (40% herstelkosten + 15% sloop-/
stripkosten) van de nieuwbouwprijs behorende bij het desbetreffende gebouwelement.
Klasse 4
Classificatie (klasse) 4 omvat de maximale kostprijs voor herstel- en/of verbeterwerkzaamheden.
Hierbij gaat het over herstel- en/of verbeterwerkzaamheden, welke zich bevinden tussen de 40- en
2
maximaal 100% van het m -pakket (behorende bij het desbetreffende gebouwelement). Deze klasse
gaat uit van het ergste scenario, daarbij wordt uitgegaan van een volledige vervanging van het
gebouwelement.
De kostprijs behorende bij deze klasse wordt vastgesteld op 120% (100% herstelkosten + 20% sloop-/
stripkosten) van de nieuwbouwprijs behorende bij het desbetreffende gebouwelement.

Classificatie

Herstelkosten:

Kosten sloop/strippen:88

Nieuwbouwprijs:

Klasse 1

0%

0%

10%

Klasse 2

10%

10%

20%

Klasse 3

40%

15%

55%

Klasse 4

100%

20%

120%

Tabel 5.2: Gehanteerd percentages per classificatie

In bijlage 10 worden een aantal voorbeelden omschreven, waarbij gefundeerd de keuzes worden
toegelicht.
Oppervlakte
Het komt voor dat slechts een gedeelte van de constructieve bovenbouw in een klasse 4 valt en de
rest van het totale oppervlak in een klasse 1. Het is daarom mogelijk om de classificering op een
gedeelte te selecteren, dit kan door een percentage van de totale oppervlakte in te voeren.

88

Zorg voor leegstand, herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen, BNA Onderzoek & TU Delft, 2010
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Eigen invoer
Het kan voorkomen dat men een gebouwdeel beoordeelt met een classificatie 2, maar men wilt een
2
andere kostprijs per m hanteren. Voor de invoerder is het mogelijk om deze kostprijs in te voeren.
Hierdoor worden de bouwkosten nauwkeuriger in kaart te gebracht. In onderstaande tabel 5.3 is de
hiervoor beschreven situatie weergegeven.

Keuze
Oppervlakte
classificatie:
Klasse 1
100%
Klasse 2

100%

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

€ /m²

------

------

------

------

€ /m²

------

------

Eigen invoer

€ 300 /m²

Tabel 5.3: Mogelijk scenario eigen invoer

Sloop complex(deel)
De situatie kan zich voordoen dat
bepaalde complexdelen een zeer hoge
investering vergen of er dient op locatie
ruimte te worden gecreëerd (bv. voor het
creëren van parkeerplaatsen). In dit
geval dient er wellicht een complexdeel
te worden gesloopt. De invoerder heeft
de mogelijkheid om sloop van bepaalde
complexdelen in te voeren in de Afb. 5.7: Technische staat - mogelijke sloop complexdeel
herbestemmingstool.
Vanzelfsprekend
worden de kosten voor het slopen van het complexdeel doorgerekend in de totale bouwkosten. In
afbeelding 5.7 is een voorbeeld van de ‘mogelijke sloop’ van het complexdeel weergegeven.

5.4.5 Bouwkosten eventuele omvangvergroting
In de herbestemmingstool is het tevens mogelijk om een omvangvergroting mee te berekenen in de
bouwkostenbepaling. Een omvangvergroting zou immers de bouwactiviteit van Cordeel Nederland
kunnen vergroten. Daarom is het juist zo interessant om deze optie in de herbestemmingstool te
realiseren.
Een omvangvergroting is mogelijk in een tweetal vormen, namelijk een optopping en/of een aanbouw.
Bij een optopping wordt het bestaande gebouw voorzien van een extra bouwlaag. Bij een aanbouw
wordt aan het bestaande gebouw een uitbreiding (uitwendig) gerealiseerd.
Voor de omvangvergrotingen zullen de volgende bouwkosten worden gehanteerd:
- Voor een aanbouw zal de kostprijs 100% van de nieuwbouwprijs bedragen. Daarbij wordt de
nieuwbouwprijs toegepast op de vijf gebouwelementen (constructieve onderbouw,
constructieve bovenbouw, gevel open, gevel dicht en dak).
- Voor een aanbouw zal de kostprijs ook 100% van de nieuwbouwprijs bedragen. Daarbij wordt
de nieuwbouwprijs echter toegepast op vier gebouwelementen (exclusief constructieve
onderbouw).

5.4.6 Inbouwkosten
Voor de kosten van de inbouwprijs wordt er onderscheid gemaakt in de kostprijs. De inbouwprijs voor
een hotelfunctie ligt namelijk hoger dan de inbouwprijs voor studentenwoningen. Het komt erop neer
dat per herbestemmingsoptie een onderscheid wordt gemaakt, afhankelijk van het comfortniveau.
De inbouwkosten omvat alles wat benodigd is, naast de vijf gebouwelementen, zodat het gebouw voor
de desbetreffende functie gebruikt kan worden. In tabel 5.4 is in een overzicht de onderbouwing van
de inbouwkosten weergegeven.
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Deel inbouwkosten
Grove afbouw
Fijne afbouw
Klimaatinstallaties
E-installaties
Vaste inrichting

Beschrijving
Grove delen van de afbouw, zoals: scheidingswanden, deuren en dekvloer.
Alle fijne delen van de afbouw, zoals: stucwerk, afwerkvloer, plinten etc.
Alle installaties met betrekking tot klimaatbeheersing.
Alle installaties met betrekking tot elektra.
Kosten met betrekking tot de inrichting.

Tabel 5.4: Onderbouwing inbouwkosten

Ook bij de inbouwkosten wordt er een nieuwbouwprijs gehanteerd. Voor de exacte cijfers verwijs ik u
door naar bijlage 9.
Voor het bepalen van de inbouwkosten zijn er een drietal classificaties aanwezig. Het kan namelijk zo
zijn dat Cordeel Nederland beperkte ingrepen wilt doen in het bestaande zorgvastgoed. De situatie
kan zich namelijk voordoen dat slechts een beperkt budget aanwezig is. Daarom is er in de
herbestemmingstool een classificatiekeuze opgenomen. Daarnaast kan het zo zijn dat het gebouw
zich verleent voor gebruik met slechts beperkte inbouwkosten.
Klasse 1
Classificatie (klasse) 1 omvat de minimale inbouwprijs, welke benodigd is om het vastgoed geschikt te
maken voor de specifieke herbestemmingsoptie. Bij de klasse 1 wordt ervan uitgegaan dat men
binnen de huidige structuur van het gebouw de nieuwe functie kan realiseren. Hierbij worden de
inbouwkosten beperkt tot de fijne afbouw, een beperkte vorm van grove afbouw en de vaste inrichting.
De kostprijs behorende bij deze klasse wordt vastgesteld op 20% van de nieuwbouwprijs behorende
bij het desbetreffende inbouwprijs.
Klasse 2
Classificatie (klasse) 2 omvat 50% van de inbouwprijs, welke benodigd is om het vastgoed geschikt te
maken voor de specifieke herbestemmingsoptie. Net als bij klasse 1 wordt ervan uitgegaan dat de
nieuwe functie (deels) inpasbaar is binnen de huidige structuur van het gebouw. Hierbij worden de
inbouwkosten beperkt tot de fijne afbouw, grove afbouw, vaste inrichting en deels de kostprijs voor
installaties.
De kostprijs behorende bij deze klasse wordt vastgesteld op 50% van de nieuwbouwprijs behorende
bij het desbetreffende inbouwprijs.
Klasse 3
Classificatie (klasse) 3 omvat 100% van de inbouwprijs, welke benodigd is om het vastgoed geschikt
te maken voor de specifieke herbestemmingsoptie. Bij klasse 3 is de functie niet inpasbaar binnen de
huidige structuur van het gebouw. Hierbij wordt uitgegaan van een volledige calculatie van de
inbouwkosten,
De kostprijs behorende bij deze klasse wordt vastgesteld op 100% van de nieuwbouwprijs behorende
bij het desbetreffende inbouwprijs.
In de afbeelding 5.8 is
een mogelijke invulling
van dit onderdeel in de
herbestemmingstool
weergegeven.
Het
scenario kan nu eenmaal
aanwezig
zijn,
dat
bepaalde functies beter
inpasbaar zijn. Daarom is
er
een
verschil
in
classificaties mogelijk.
Afb. 5.8: Classificering inbouwkosten
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Bij de inbouwkosten is het mogelijk om extra inbouwkosten mee te berekenen in de bouwkosten
bepaling. Hierbij gaat het over extra inbouwkosten in de vorm van een lift, een noodtrap en een
balkon. De nieuwbouwprijzen welke gehanteerd worden voor deze extra inbouwkosten zijn terug te
vinden in bijlage 9.

5.4.7 Totale bouwkosten & bouwtijd
Het totaal aan bouwkosten wordt aan het einde van de technische staat gesommeerd weergegeven
per herbestemmingsoptie. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt in de bouwkosten met en
zonder een omvangvergroting. Voor een bouwbedrijf als Cordeel Nederland is het van belang om in
kaart te brengen wat de uiteindelijke investering vergt.
Om de uiteindelijke kostprijs van de investering in kaart te brengen, is het van belang om een indicatie
van het tijdspad te vergaren. Een langere bouwtijd resulteert nu eenmaal in een hogere kostenpost in
tegenstelling tot een kortere bouwtijd. Het is daarom van belang om een indicatie van de bouwtijd te
berekenen in de herbestemmingstool. Afhankelijk van het herstelpercentage (gemiddelde van de
herstelkosten t.o.v. de nieuwbouwprijs in procenten) van het te herstellen casco wordt een bouwtijd
gekoppeld.

Herstelpercentage (%)
Bouwtijd (kwartalen)

< 10%
1

10-20%
2

20-40%
3

40-50%
4

50-90%
5

90-120%
6

Tabel 5.5: Bouwtijd indicatie

Bij de bepaling van de bouwtijd dient wel te worden opgemerkt, dat dit puur indicatief is opgesteld. Het
is daarom voor de invoerder mogelijk om een eigen (nauwkeurigere) bouwtijd in te voeren. Uiteindelijk
resulteert de technische staat in een bepaling van de bouwkosten en de bouwtijd.

5.4.8 Geschiktheid herbestemmingsopties
Om uiteindelijk tot uitvoering van een herbestemming te komen, zijn meerdere factoren van belang.
De volgende factoren zijn daarin zeer belangrijk:
- Medewerking van de desbetreffende gemeente;
- Medewerking van de omwonenden (welstand);
- Interesse beleggers.
De situatie kan zich voordoen dat één of meerdere factoren mogelijk tot stagnatie van het
herbestemmingsproces (bouwproces) voordoen. Dan kan dit worden meegenomen in de
herbestemmingstool, waardoor wellicht de ene herbestemmingsoptie geschikter is in tegenstelling tot
de andere herbestemmingsoptie. Op deze manier wordt er onderscheid gemaakt in de geschiktheid
van de verschillende herbestemmingsopties.
In de herbestemmingstool wordt de impact van deze factoren middels de beantwoording van
vragenlijsten in kaart gebracht. Daarvoor zijn er een vijftal vragenlijsten verwezenlijkt in de
herbestemmingstool, namelijk:
- Algemeen
- Geschiktheid hotel
- Geschiktheid starterswoningen
- Geschiktheid studentenwoningen
- Geschiktheid zorgvastgoed
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Afb. 5.9 Opzet geschiktheid herbestemmingsopties en upgrade zorgvastgoed

5.4.9 Vragenlijst algemeen
De vragenlijst algemeen gaat in op de
medewerking van de gemeente en de
medewerking van de omwonenden
(welstand). In afbeelding 5.10 is vraag 1
van de vragenlijst algemeen (zie bijlage
11 voor gehele vragenlijst inclusief
puntenscores) weergegeven.
Voor de vragenlijst algemeen is het van Afb. 5.10: Gedeelte vragenlijst algemeen
belang om het huidige bestemmingsplan en de uitwerking van de interviews op locatie bij de hand te
hebben. Hierdoor is het mogelijk om de vragenlijst op een gedegen wijze in te vullen.
Om een herbestemming van zorgvastgoed te laten plaatsvinden is medewerking van met name de
gemeente essentieel. De rol van met name de gemeente is immers cruciaal om
bestemmingsplanwijzigingen mogelijk te maken.
Middels het houden van interviews op locatie is het mogelijk om de medewerking van de omwonenden
in kaart te brengen. Indien zich de situatie voordat, waarbij weerstand tegen een herbestemmingsoptie
valt te verwachten, kan dit worden meegenomen in de beoordeling. Weerstand van de omwonenden
zou voor een vertraging in het voorbereidingstraject kunnen zorgen.
Door de uitkomst van de vragenlijst algemeen is er een inschatting van de voorbereidingstijd te
maken. Hierdoor wordt het te verwachten tijdspad (in kwartalen) tot de realisatie van de
herbestemming inzichtelijk. De factor voorbereidingstijd is van groot belang op het uiteindelijke
rendement, dit alles gezien het feit dat het om toekomstige investeringen gaat. Een kwartaal langere
voorbereidingstijd heeft al een bepaalde invloed.
Voorbereidingstijd
Het aantal behaalde punten na invulling van de vragenlijst resulteert in een te verwachten
voorbereidingstijd. In tabel 5.6 is een overzicht van de behaalde punten met de daaraan gekoppelde
voorbereidingstijd weergegeven. Ook de voorbereidingstijd is net als de bouwtijd puur indicatief. Het is
daarom mogelijk om middels een ‘eigen invoer’ de exacte voorbereidingstijd in te voeren.
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Puntenscore

Voorbereidingstijd
Verwachting medewerking gemeente
(Kwartalen)

>= 5

2

Passend binnen bestemmingsplan.

3–4

3

Bestemmingsplanwijziging zal vlotjes verlopen of is reeds
in gang gezet.

1–2

5

Bestemmingsplan wijziging is mogelijk, maar de
gemeente is minder enthousiast.

0

7

<0

10

Bestemmingsplan wijziging is mogelijk, maar de
gemeente is niet enthousiast en moet afstand nemen van
eigen plannen.
Extra onderzoek naar mogelijkheid herbestemming
benodigd alvorens verder te gaan.

Tabel 5.6: Verband voorbereidingstijd middels puntenscore in de vragenlijst algemeen.

5.4.10 Geschiktheid herbestemmingsoptie hotel
Om de geschiktheid van een hotel in kaart te brengen, zijn een aantal geschiktheidsvragen opgesteld
(zie voor de geschiktheidsvragen de bijlage 4, paragraaf 4.4). Behorende bij de geschiktheidsvragen
is een puntentelling opgenomen. Bij de puntentelling is rekening gehouden met de eisen van de
beleggers om een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de te hanteren BAR-eis te bepalen.
In de herbestemmingstool is ervoor gekozen om de verhuurwaarde van de belegger nauwkeurig te
bepalen. Daarom is ervoor gekozen om te rekenen met de gemiddelde verhuurwaarden van een hotel
89
in een gebied, provincie of stad. Hierdoor is het mogelijk om een nauwkeurige verhuurwaarde te
bepalen per locatie.
De gemiddelde BAR-eis, welke gehanteerd wordt door beleggers in de hotelbranche bedraagt 7,0 tot
90
8,0%. De gehanteerde BAR-eis voor de belegger in de herbestemmingstool is afhankelijk van de
geschiktheidsscore van de herbestemmingsoptie. Bij de geschiktheid voor de herbestemmingsopties
is er een puntenscore te behalen tussen de 0 en 30.
Het totaal aantal behaalde punten resulteert voor het hotel in een aanname voor de bezettingsgraad,
kamerprijs en de BAR-waarde. Alle drie variabelen zijn te bepalen met behulp van de grafieken en
tabellen in bijlage 4, paragraaf 4.5.
Prestatie-eisen
Om het hotel te realiseren in het bestaande vastgoed zal in veel gevallen vermoedelijk de totale
inbouw van het zorgcomplex moeten worden vernieuwd (meegenomen in inbouwkosten). Daarnaast
91
dient er rekening te worden gehouden met de volgende prestatie-eisen voor een 4* hotel:
2
- VVO is minimaal 22 mm (inclusief voorportaal en natte cel);
- Parkeergelegenheid minimaal 25% van het totaal aantal kamers (afstand max. 400m.);
- Individueel regelbare verwarming;
- Daglicht aanwezig in kamer;
- Raam aanwezig op zichthoogte;
- Luchtverversingssyteem of openzetbare ramen.
Naast de prestatie-eisen waaraan de kamers dienen te voldoen, moeten er gemeenschappelijke
voorzieningen worden gerealiseerd. Hierdoor is het mogelijk om een inschatting te maken van de
overige inkomsten (zie bijlage 4, paragraaf 4.5, vraag 8).
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5.4.11 Geschiktheid herbestemmingsoptie starterswoningen
Om de geschiktheid van starterswoningen in kaart te brengen, zijn een aantal geschiktheidsvragen
opgesteld (zie voor de geschiktheidsvragen de bijlage 5, paragraaf 5.3). Behorende bij de
geschiktheidsvragen is een puntentelling opgenomen. Bij de puntentelling is rekening gehouden met
de eisen van de beleggers om een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de te hanteren BAR-eis te
bepalen.
In de herbestemmingstool is ervoor gekozen om de verhuurwaarde van de belegger nauwkeurig te
2
bepalen. Daarom is ervoor gekozen om te rekenen met de gemiddelde verhuurprijs per m van
92
starterswoningen in een provincie of stad.
Hierdoor is het mogelijk om een nauwkeurige
verhuurwaarde te bepalen per locatie.
De gemiddelde BAR-eis, welke gehanteerd wordt door beleggers in de woningmarkt bedraagt 5,0 tot
93
6,0%. De gehanteerde BAR-eis voor de belegger in de herbestemmingstool is afhankelijk van de
geschiktheidsscore van de herbestemmingsoptie. Ook voor de geschiktheid van starterswoningen is
er een puntenscore te behalen tussen de 0 en 30.
Het totaal aantal behaalde punten resulteert voor de starterswoningen in een aanname voor de
huurprijs en de BAR-eis. Beide variabelen zijn te bepalen met behulp van de grafieken en tabellen in
bijlage 5, paragraaf 5.4.
Prestatie-eisen
In het bestaande zorgvastgoed is veelal in de zorgafdeling een hokjes structuur aanwezig. Deze
hokjesstructuur is voor starterswoningen minder wenselijk. Starterswoningen hebben veelal een
2
grootte van tussen de 65 en 75 m . Voor de starterswoningen zijn geen specifieke eisen opgenomen
in het Bouwbesluit 2012.
In bepaalde gevallen is het mogelijk dat aanleunwoningen aanwezig zijn in het zorgcomplex. Een
aanleunwoning voldoet in sommige gevallen aan de afmetingen van de starterswoningen. Hierdoor
zijn minder bouwkundige veranderingen vereist in het bestaande vastgoed.
Voor starters is er de mogelijkheid om kans te maken op huursubsidie. Indien starters de mogelijkheid
hebben op huursubsidie, dan zal de vraag naar starterswoningen groter zijn. Voor een starters gelden
dezelfde normen als voor studenten boven de 23 jaar (huursubsidieregeling).

5.4.12 Geschiktheid herbestemmingsoptie studentenwoningen
Om de geschiktheid van studentenwoningen in kaart te brengen, zijn een aantal geschiktheidsvragen
opgesteld (zie voor de geschiktheidsvragen de bijlage 6, paragraaf 6.3). Behorende bij de
geschiktheidsvragen is een puntentelling opgenomen. Bij de puntentelling is rekening gehouden met
de eisen van de beleggers om een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de te hanteren BAR-eis te
bepalen.
In de herbestemmingstool is ervoor gekozen om de verhuurwaarde van de belegger nauwkeurig te
2
bepalen. Daarom is ervoor gekozen om te rekenen met de gemiddelde verhuurprijs per m van
94
studentenwoningen in een stad (of naastgelegen stad). In de herbestemmingstool is het tevens
mogelijk om te rekenen met de gemiddelde verhuurprijs van kamers in de studentensteden. Hierdoor
is het mogelijk om op twee manieren een nauwkeurige verhuurwaarde te bepalen.
De gemiddelde BAR-eis, welke gehanteerd wordt door beleggers in de woningmarkt bedraagt 5,0 tot
95
6,0%. De gehanteerde BAR-eis voor de belegger in de herbestemmingstool is afhankelijk van de
geschiktheidsscore van de herbestemmingsoptie. Ook voor de geschiktheid van studentenwoningen is
er een puntenscore te behalen tussen de 0 en 30.
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Indien studenten kans maken op huurtoeslag, dan zal naar verwachting de vraag naar de te realiseren
studentenwoningen toenemen.
Prestatie-eisen
Wilt men als student kans maken op een huurtoeslag, dan moet men voldoen aan de volgende
96
eisen:
- Leeftijd: 18 t/m 22
- De kale huur voor de woonruimte ligt tussen de € 222,18 en € 366,37
- Het inkomen is lager dan € 21.025,- Het spaargeld en het aandeel in beleggingen is lager dan € 21.139.- Men dient op hetzelfde adres ingeschreven te staan bij de desbetreffende gemeente, waarbij
men huurtoeslag aanvraagt.
- Men huurt een zelfstandige woonruimte (eigen voordeur, bad en woon-slaapkamer).
- Men moet in het bezit zijn van een Nederlandse nationaliteit of men dient in het bezit te zijn
van een verblijfsgunning, welke recht geeft op huurtoeslag.
Wanneer men als student een leeftijd heeft van 23 jaar of hoger, dan gelden bijna alle bovenstaande
regels. Echter mag het maximale huurbedrag niet meer dan € 699,48 bedragen. In 2013 bedroeg dit
maximale huurbedrag € 981,02, deze is dus verhoogd met een bedrag van € 18,46. Verder zijn er
geen wijzigingen doorgevoerd in de hoogte van de hierboven beschreven bedragen.
Wanneer men huisvesting voor studenten realiseert is het voor deze doelgroep financieel zeer
interessant wanneer de maximale kale huur minder bedraagt dan € 366,37. Hierdoor is het voor de
studenten mogelijk om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Daarnaast vergroot het de kans
voor de verhuurder om alle woonruimten te verhuren. Feitelijk biedt de huurtoeslag dus voordelen voor
beide partijen.

5.4.13 Geschiktheid zorgvastgoed
Om de geschiktheid van zorgvastgoed in kaart te brengen, zijn een aantal geschiktheidsvragen
opgesteld (zie voor de geschiktheidsvragen de bijlage 6, paragraaf 6.3). Behorende bij de
geschiktheidsvragen is een puntentelling opgenomen. Bij de puntentelling is rekening gehouden met
de eisen van de beleggers om een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de te hanteren BAR-eis te
bepalen.
Voor de upgrade van het zorgvastgoed is gekozen voor een scheiding van het zorgwonen. Bij de
herbestemmingstool is het mogelijk om een verhuurwaarde te bepalen aan de zorgverleners.
Daarnaast is er de mogelijkheid om aanleunwoningen te verhuren aan particulieren. Hierdoor is een
ander financieringsmodel aanwezig voor de verhuur van zorgvastgoed.
In de herbestemmingstool is ervoor gekozen om de verhuurwaarde van de belegger nauwkeurig te
2
bepalen. Daarom is ervoor gekozen om te rekenen met de gemiddelde verhuurprijs per m van
97
zorgvastgoed. In de herbestemmingstool is het tevens mogelijk om te rekenen met de gemiddelde
verhuurprijs van appartementen (aanleunwoningen). Hierdoor is het mogelijk om op twee manieren
een nauwkeurige verhuurwaarde te bepalen.
De gemiddelde BAR-eis, welke gehanteerd wordt door beleggers in de woonzorgfunctie bedraagt 5,0
98
tot 6,0%. De gehanteerde BAR-eis voor de belegger in de herbestemmingstool is afhankelijk van de
geschiktheidsscore van de herbestemmingsoptie. Ook voor de geschiktheid van zorgvastgoed is er
een puntenscore te behalen tussen de 0 en 30.
Prestatie-eisen
Voor de upgrading van het zorgvastgoed (verpleegfunctie) worden beperkte inbouwkosten verwacht.
Het zorgcomplex voldoet immers al aan de eisen van zorgvastgoed. Echter dient (deels) het
zorgcomplex te worden upgradet. Voor de realisatie van de aanleunwoningen worden ook beperkte
inbouwkosten verwacht. Hierdoor zal de upgrading van het zorgvastgoed een beperkte investering
vereisen dan een nieuwbouwproject.
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5.4.14 Invulling opties
Bij dit tabblad is er de mogelijkheid om de gehanteerde oppervlakten (werkwijze tool) nader te
specificeren. Vooralsnog werd er in de herbestemmingstool gerekend met aannames voor
bijvoorbeeld het VVO (verhuurbaar vloeroppervlakte). Het VVO heeft een grote invloed op het
uiteindelijke rendement, daarom is het mogelijk om de oppervlakten nader te specificeren.

Afb. 5.11: Invulling opties

5.4.15 Te verwachten rendement
Het te verwachten rendement voor Cordeel Nederland wordt bepaald voor de drie
herbestemmingsopties en de upgrade van het zorgvastgoed. Daarbij wordt per herbestemmingsoptie
en de upgrade van het zorgvastgoed een te verwachten rendement met en zonder een
omvangvergroting berekend.
De rekenmodel is in hoofdlijnen opgebouwd uit de volgende onderdelen, namelijk:
- Input
- Output verwacht
- Gevoeligheidsanalyse
- Scenarioanalyse

Afb. 5.12: Rendement (IRV)

Input
De input gegevens voor het rekenmodel zijn de waarden, welke zijn bepaald door invulling van de
voorgaande tabbladen. De rendementsberekening (IRV) gebeurt aan de hand van deze waarden.
Situatie rekenmodel
Het rekenmodel kan in twee verschillende situaties worden gehanteerd.
1. De aankoopwaarde is bekend, waarna het te verwachten IRV wordt berekend.
2. De aankoopwaarde is niet bekend, waarna met een IRV-eis (rendementseis) de residuele
aankoopwaarde wordt berekend (maximaal bedrag wat Cordeel Nederland voor het vastgoed
kan betalen).
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Output verwacht
Afhankelijk van de situatie bij de input, wordt de residuele waarde van het vastgoed berekend ofwel de
te verwachten IRV.
Bij de output verwacht is een spreadsheet aanwezig, waarbij alle kosten en baten op kwartalen
worden ingecalculeerd. In de sheet is ervoor gekozen om te rekenen met kwartalen, zodat de
rekenwaarden overzichtelijk worden weergegeven. Gezien het stadium waarop de
herbestemmingstool inzetbaar is, heeft het weinig zin om verwachtingen uit te drukken in maanden.
De kostenverdeling in het rekenmodel is als volgt toegepast:
- De bouwkosten worden voor 100% verdeeld in het aantal kwartalen bouwtijd.
- De bijkomende kosten worden voor 60% ingedeeld in de voorbereidingstijd en de overige 40%
wordt gehanteerd gedurende de bouwtijd.
- Het verkoopkwartiel wordt een kwartiel na realisatie van de bouw ingesteld.
(Verkoopkwartiel = voorbereidingstijd + bouwtijd + 1)
Netto contante waarde (NCW)
In het rekenmodel (cashflow schema) worden alle waarden netto contant gemaakt. De NCW berekent
toekomstige inkomsten en uitgaven terug naar het moment van nu. Het NCW is zichtbaar in de regels
NCW uit en NCW in.
Om alle NCW waarden uit te rekenen wordt een bepaalde rentevoet gehanteerd, welke fungeert als
een vergoeding voor het gelopen risico. Wanneer in de inputfase gekozen is voor de berekening van
de aankoopwaarde van het vastgoed, dan is de actuele inflatie deze rentevoet. Wanneer in de
inputfase gekozen is voor de berekening van de IRV-eis, dan wordt de IRV-eis gehanteerd als
rentevoet.
Gevoeligheidsanalyse
De gevoeligheidsanalyse is een analyse over de invloed van de verschillende rekenwaarden. Door de
mate van invloed te weergeven, is het mogelijk om de risicovolle factoren in te schatten.
Bij deze analyse wordt gekeken naar de invloed van de factoren, wanneer een afwijking van 5- of 10%
plaatsvindt. Bij de gevoeligheidsanalyse wordt iedere rekenfactor getoetst op de mate van individuele
invloed, indien afwijkingen plaatsvinden. In de onderstaande afbeelding 5.13 is voorbeeld van een
gevoeligheidsanalyse weergegeven.

Afb. 5.13: Gevoeligheidsanalyse

Scenarioanalyse
De scenarioanalyse is een analyse, waarbij de invoerder kansgewogen keuzes maakt over de
verwachting waarop bepaalde scenario’s zich voordoen. De scenarioanalyse is bedoeld om risico’s af
te wegen, waarbij de invoerder een pessimistische (verwacht +10%), verwachte en optimistische
(verwacht -10%) keuze kan maken. De invoerder kan hierbij zijn verwachtingen aangeven in
percentages over bepaalde scenario’s (totaal scenario’s is 100%) behorende bij de rekenfactor.
Het totaal van de afgewogen scenario’s resulteert uiteindelijk in een scenarioanalyse IRV.
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6. TOETSENDE FASE
Om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over met name de betrouwbaarheid van de
herbestemmingstool is een uitgebreide toetsing van groot belang. Op deze wijze is het mogelijk om
een advies voor de meeste geschikte herbestemmingsoptie gefundeerd op te stellen. Middels het
invoeren van de diverse gegevens en factoren van het zorgcomplex Stefanna, is te herleiden wat de
meest geschikte herbestemmingsoptie is.
Om daadwerkelijk de betrouwbaarheid van de uitkomst van de herbestemmingstool in kaart te
brengen, is het van belang om hier een nauwkeurige toetsing op los te laten. Middels de bouwkundige
inpassing van de meest geschikte herbestemmingsoptie en een calculatierapportage zal een uitspraak
worden gedaan over de betrouwbaarheid.

6.1 Invoer zorgcomplex Stefanna
Voor de invoer van het zorgcomplex kan men als investeerder denken in verschillende scenario’s.
Men kan de keuze maken om met slechts een beperkte investering een herbestemming plaats te laten
vinden. Daarnaast is het goed mogelijk dat men de keuze maakt om het zorgcomplex rigoureus en
flink te verbouwen. Er is de mogelijkheid om bij het zorgcomplex Stefanna rekening te houden met
een tweetal scenario’s.
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Om een uitspraak te kunnen doen over de meest geschikte functie voor de herbestemming van het
zorgcomplex Stefanna, is het belangrijk om de behaalde scores uit de herbestemmingstool te
analyseren. Hierbij heeft een algehele toetsing van het gehele zorgcomplex plaatsgevonden, waarbij
rekening is gehouden met alle belanghebbende factoren (conform herbestemmingstool). Hierbij dient
te worden opgemerkt dat de puntenscores niet scenarioafhankelijk zijn.
Uiteindelijk zal middels een bouwkundige toetsing een uitspraak worden gedaan over de
betrouwbaarheid van de herbestemmingstool. Daar gaat het niet over een toetsing van het gehele
zorgcomplex, maar het beperkt zich tot een gedeelte van een zorgcomplex. Daarom is het van belang
om een complexdeel te kiezen, welke als referentie geldt voor de rest van het zorgcomplex.
Om tot de keuze te komen voor
het complexdeel speelt met name
het aantal bouwlagen een
belangrijke rol. In afbeelding 6.3
is
nogmaals
het
aantal
bouwlagen
per
complexdeel
weergegeven. Daarin is zichtbaar
dat complexdeel 2 met 4
bouwlagen (gemiddeld aantal
bouwlagen gehele zorgcomplex)
als referentie kan gelden voor de
rest van het zorgcomplex.
Daarnaast is in dit complexdeel
de gemiddelde kamergrootte
aanwezig.
Vandaar dat ik de keuze maak
om complexdeel 2 te hanteren als Afb. 6.3: Complexdelen zorgcomplex Stefanna
referentie voor de rest van het
gehele zorgcomplex.

6.1.1 Puntenscores zorgcomplex Stefanna
In de onderstaande afbeelding 6.4 zijn de behaalde puntenscores per herbestemmingsoptie
weergegeven.

Afb. 6.4: Puntenscores zorgcomplex Stefanna

Uit de behaalde puntenscores kan het volgende worden opgemerkt:
- Met de behaalde puntenscores op het gebied van de te verwachten medewerking van de
gemeente, is een herbestemming naar starterswoningen het meest geschikt. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de gemeente een zeer belangrijke factor is om een herbestemming
mogelijk te maken.
- Bij de waardering van de omwonenden valt weerstand te verwachten tegen de
herbestemming naar een hotel. Daarentegen zien de inwoners het liefst dat het zorgcomplex
de verzorgingsfunctie behoudt of dat het zorgcomplex wordt herbestemd naar
starterswoningen.
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-

Gezien het feit dat het zorgcomplex al een zorg- en woonfunctie bekleedt, scoort de upgrade
van het zorgvastgoed het best op het gebied van de geschiktheid. Vervolgens is de
herbestemming naar starterswoningen geschikt.

Het is een feit dat de medewerking van de gemeente essentieel is om een herbestemming mogelijk te
maken. Daarbij mag worden gezegd dat de herbestemming naar starterswoningen een uitspringer is
t.o.v. de andere herbestemmingsopties. Bij de andere puntenscores behoort de herbestemming naar
starterswoningen tot de top 2.
Gezien het feit van de behaalde puntenscores adviseer ik dat voor het zorgcomplex Stefanna de
herbestemming naar starterswoningen het meest geschikt is.

6.1.2 Bouwkosten zorgcomplex Stefanna
In de herbestemmingstool is het mogelijk om het
zorgcomplex
middels
verschillende
scenario’s
te
analyseren. Daarnaast is het mogelijk om per complexdeel
het zorgcomplex te analyseren. Op deze wijze is het
mogelijk om enerzijds bepaalde scenario’s te analyseren,
anderzijds verschillende complexdelen. Op deze manier is
de herbestemmingstool geschikter gemaakt voor
zorgvastgoed.
Voor het zorgcomplex Stefanna zijn een tweetal scenario’s
nader bestudeerd. Hierbij zijn per complexdeel duidelijk
verschillen in bouwkosten aanwezig. Voor complexdeel 2
zijn de volgende algemene gegevens van toepassing (zie
afbeelding 6.5).
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de volgende
verschillen in bouwkosten afhankelijk van het scenario. In
de onderstaande tabel 6.1 zijn al de gegevens op een rijtje
gezet.

Complexdeel 2
Bouwkosten herstel casco
Inbouwkosten:
- Hotel
- Starterswoningen
- Studentenwoningen
- Zorgvastgoed
Totale bouwkosten:
- Hotel
- Starterswoningen
- Studentenwoningen
- Zorgvastgoed

Afb. 6.5: Algemene gegevens complexdeel 2

Scenario 1
168.810

Scenario 2
€ 805.516

€ 1.225.352
€ 104.981
€ 134.238
€ 104.981

€ 1.225.352
€ 261.592
€ 335.595
€ 261.592

€ 1.394.162
€ 273.791
€ 303.048
€ 273.791

€ 2.030.868
€ 1.067.098
€ 1.141.111
€ 1.067.108

Tabel 6.1: Bouwkosten complexdeel 2

Voor de opzet van de herbestemmingstool acht ik het van belang om uit te gaan van de ‘kracht’ van
het bestaande vastgoed. In mijn ogen is niets duurzamer dan hergebruik van het bestaande. Daarom
maak ik de keuze om voor de verdere uitwerking van de toetsende fase te kiezen voor scenario 1.
Hierbij wordt met het aanwezige bouwkostenbudget getoetst door middel van een bouwtechnische
onderbouwing.
Het is belangrijk om uiteindelijk een keuze te maken over de herbestemming van het zorgcomplex
Stefanna. Gezien de puntenscores en de ‘beperkte’ bouwkosten verwacht ik dat de herbestemming
naar starterswoningen het meest geschikt is.
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6.2 Bouwtechnische toetsing starterswoningen
Voor de bouwtechnische toetsing van de herbestemmingsoptie starterswoningen zal een invulling van
een starterswoning worden uitgewerkt. Voor de bouwtechnische toetsing heeft een uitwerking van de
starterswoning op VO-niveau plaatsgevonden. Daarbij is de keuze gemaakt om scenario 1
bouwtechnisch te verantwoorden.
In afbeelding 6.6 is de starterswoning weergegeven,
welke getoetst wordt middels een bouwtechnische
uitwerking op VO-niveau.
Daarbij is het uitgangspunt dat de starterswoning zo goed
mogelijk inpasbaar is met de gehanteerde bouwkosten
voortkomende uit de herbestemmingstool.
In de starterswoning is een BVO (bruto vloeroppervlakte)
2
van 61 m aanwezig. Dat resulteert in een VVO
2
(verhuurbaar vloeroppervlakte) van 55 m . De Afb. 6.6: Gekozen referentie als starterswoning
bouwkundige ingrepen zijn niet beperkt tot enkel de
starterswoningen, maar ook de gemeenschappelijke ruimten. Daarbij is een gemiddelde oppervlakte
2
van 9 m . De bouwtechnische uitwerking van de starterswoningen beperkt zich niet tot enkel de
woning, maar ook een gemeenschappelijk deel.
Voor de bouwtechnische invulling van de starterswoning dient rekening te worden gehouden met het
volgende:
- Geen constructieve herstel- en/of verbeterwerkzaamheden, enkel een esthetische verfraaiing.
- Beperkte herstel- en/of verbeterwerkzaamheden aan de gevel (zowel dicht als open).
- Inbouwkosten beperkt tot de fijne afbouw, een beperkte vorm van grove afbouw en de vaste
inrichting.
Voor de invulling van de starterswoningen is het voornamelijk van belang dat constructief geen
aanpassingen worden gemaakt. De huidige structuur van de woningen dient te worden gehanteerd,
waarbij de volgende indeling wordt gecreëerd. In de onderstaande afbeelding 6.7 is de indeling van de
starterswoning weergegeven. Daarnaast zijn in tabel 6.2 de oppervlakten weergegeven.

Benaming
Woon- en eetkamer
Slaapkamer
Kamer
Hal
Badkamer
Toilet
Balkon
Totaal (VVO)

2

Opp. (m )
18,0
12,1
7,3
4,7
4,6
3,8
3,5
54,0

Tabel 6.2: Oppervlakten in de ruimten.
Afb. 6.7: Indeling starterswoning

Bij de invulling van de starterswoningen is gekozen voor het gebruik van een materialisatie, waarbij
voldaan wordt aan de wensen van starters. Daarbij is gekozen voor de invulling met materialen, zoals
Metal Stud-wanden, maar ook de keuze voor de volledige inrichting om de woningen gebruiksklaar te
maken voor de startersfunctie. Zie bijlage 14 en 15 voor de volledige invulling van de starterswoning.
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Naast het feit dat de starterswoning bouwkundig inpasbaar moet zijn, dient de realisatie van de
herbestemming conform Bouwbesluit 2012 plaats te vinden. Bij de verbouw van bestaande
gebouwdelen geldt niet de nieuwbouweis, maar het ‘rechtens verkregen niveau.’ De herbestemming
99
voldoet aan het ‘rechtens verkregen niveau’, wanneer de volgende situaties zich voordoen:
- De verbouwing heeft minimaal de bouwtechnische kwaliteit van het huidige gebouw.
- Het eindresultaat valt niet onder huidige eisen van de bestaand bouw.
Het is belangrijk om rekening te houden met de belangrijkste aandachtspunten. De belangrijkste
99
aandachtspunten uit het Bouwbesluit 2012 zijn als volgt:
- Voor een gebouw met een woonfunctie dient de thermische isolatie te voldoen aan een Rc van
2
1,3 m *K/W, dat geldt voor alle de dichte geveldelen. De open geveldelen dienen niet te voldoen
aan de specifieke eisen.
2
- De verblijfsruimte met een woonfunctie dient minimaal een daglichtoppervlakte ≥ 0,5 m te
behalen.
- De hoogte van de verblijfsruimten dient minimaal 2,1 m te bedragen. Anders is het niet mogelijk
om deze ruimte mee te rekenen in het VVO.
- Indien scheidingswanden worden toegevoegd, dienen deze te voldoen aan de WBDBO (Wet
Branddoorslag en Brandoverslag) van 30 minuten.
- Voor de bestaande bouw gelden geen eisen voor de geluidwering tussen de scheiding van
woningen.
- De vluchtroute dient maximaal 75 m te bedragen.
Naast de bouwtechnische invulling van de starterswoning is het belangrijk om de woning behaaglijk te
maken. Gezien het feit dat slechts beperkte eisen van toepassing zijn, moeten deze eisen minimaal
gerealiseerd worden in de starterswoning.
De starterswoning dient de gestelde eis omtrent de thermische isolatie behorende bij de dichte
gevelelementen te behalen. Visueel is het m2-pakket behorende bij het zorgcomplex niet in kaart
gebracht. Daarom wordt bij deze berekening gerekend met een standaard situatie (buiten- en
binnenblad van metselwerk inclusief luchtspouw). Met de toevoeging van een Metal Stud-wand met
glaswol (zie bijlage 16) kan zeker de eis worden behaald. Gezien het feit dat de voormalige
starterswoning een woonfunctie bekleedde, wordt voldaan aan de ander gestelde eisen.

Product:
Metselwerk
Luchtspouw
Metselwerk
Glaswol

Dikte (mm)
100
70
100
45

Dikte (m)
0,10
0,07
0,10
0,45

λ-waarde
0,7
0,18
0,7
0,052
Totaal
Eis

Rc-waarde
0,14
0,18
0,14
0,86
1,32
1,30

Tabel 6.3: RC berekening gevelelement dicht
2

Middels het toevoegen van 45 mm glaswol wordt voldaan aan de RC-eis van 1,30 m *K/W. Er is
gekozen om materialen met een beperkte kostprijs te gebruiken in de starterswoning. Gezien de eisen
van het Bouwbesluit 2012 is het mogelijk om met beperkte middelen hieraan te voldoen. Echter is het
hierdoor nog niet behaaglijk. Om de behaaglijkheid te realiseren in de starterswoning is ervoor
gekozen om een verlaagd plafond en Metal Stud-wanden toe te passen. Hierdoor wordt contactgeluid
tussen de starterswoningen voorkomen. Dit alles zal resulteren in een
hogere behaaglijkheid voor de starters.
In de starterswoningen is gekozen om gescheiden toilet en badkamer
te realiseren (zie afbeelding 6.8). Daarbij worden deze ruimten het
vrijwel volledig betegeld. Tevens wordt in de calculatie (zie bijlage 17)
een kostprijs meegenomen voor het esthetisch verfraaien van de
gevel, het balkon en de gemeenschappelijke ruimten. Hierdoor wordt
getracht een aantrekkelijke en behaaglijke starterswoning te creëren.
Afb. 6.8: Indeling natte cellen.
99

Bouwbesluit 2012, www.bouwbesluitonline.nl
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6.3 Toetsing herbestemmingstool
Om uiteindelijk een uitspraak te doen over de betrouwbaarheid van de herbestemmingstool is het
belangrijk dat alle benodigde stukken aanwezig zijn. Daarnaast is het van belang om de invloed van
de belangrijke factoren in kaart te brengen. Vervolgens wordt er een uitspraak gedaan over de
betrouwbaarheid van de herbestemmingstool.

6.3.1 Benodigdheden
Om tot een betrouwbare uitkomst te komen, is het essentieel dat alle benodigde stukken aanwezig
zijn. Wanneer niet alle stukken aanwezig zijn, wordt afgeraden om de tool in te vullen. Hierdoor kan de
betrouwbaarheid van de uitkomst grotendeels worden gewaarborgd. Het is een manier om te
voorkomen dat men de herbestemmingstool invult op basis van eigen inzichten. Op deze manier is het
mogelijk om manipulatie van gegevens grotendeels te voorkomen.
Het is dus essentieel dat de invoerder in het bezit is van de volgende stukken:
- Plattegrond(en)
- Aanzicht(en) / visualisatie(s) gevel(s)
- Doorsnede(n) / 3D visualisatie(s)
- Bestemmingsplan
- Medewerking omwonenden

6.3.2 Invloedrijke factoren
De herbestemmingstool resulteert uiteindelijk in een te verwachten rendementspercentage (IRV).
Daarbij hebben vele factoren een mate van invloed. Middels de gevoeligheidsanalyse (zie paragraaf
5.4.15) wordt inzichtelijk wat de invloed is op de te verwachten IRV, wanneer afwijkingen van +/- 5 of
10% plaatsvinden.
Voor zorgcomplex Stefanna leidt dit tot de onderstaande consequenties in rendementspercentages,
indien zich een situatie voordoet waarbij een afwijking van 5 of 10 procent optreedt.

Afb. 6.9: Gevoeligheidsanalyse zorgcomplex Stefanna

Wanneer het scenario zich voordoet waarbij de bouwkosten 10% hoger uitvallen, dan heeft dat een
negatieve invloed op de rendementseis (vb. 7%) van Cordeel Nederland. Hierdoor neemt het
rendement af van 7,0% naar 5,94%. In de tabellen 6.4 en 6.5 is de mate van invloed weergegeven
wanneer deze factoren afwijken met een percentage van 10% afwijken van de uitkomst. Gezien het
feit dat de voorbereidingstijd, bouwtijd en verkoopkwartielen in kwartalen worden weergegeven, wordt
de procentuele afwijking per kwartaal vertaald.
In de tabel 6.4 is zichtbaar dat een
Invloed op IRV
nauwkeurige
invulling
van
de
Invloedrijke factor
(indien een afwijking van 10%
optreedt)
herbestemmingstool is vereist. De aankoopen verkoopwaarde hebben een grote invloed
Aankoopwaarde
~89%
op het uiteindelijke rendement. Daarom is
Bouwkosten
~15%
het zo essentieel dat de tool op een
gedegen wordt ingevoerd. Het is daarom
Verkoopwaarde
~103%
essentieel dat de invoerder de benodigde
commerciële en bouwkundige kennis bezit.
Tabel 6.4: De invloed van de factor met een afwijking van 10%
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In de tabel 6.4 is zichtbaar dat mogelijke
afwijkingen van 1 kwartaal een invloed van
ongeveer 15% heeft op het uiteindelijke
rendement. Het is essentieel om als
invoerder bouwkundige kennis te bezitten.
Een afwijking van 10% kan zomaar
doorslaggevend
zijn
voor
een
herbestemming van zorgvastgoed.

Invloed op IRV

Invloedrijke factor

(indien een afwijking van 1 kwartaal
optreedt)

Voorbereidingstijd

~14%

Bouwtijd

~15%

Verkoopkwartiel

~16%

Tabel 6.5: De invloed van de factor met een afwijking van 1 kwartaal

6.3.3 Betrouwbaarheid herbestemmingstool
Om uiteindelijk een uitspraak te doen over de betrouwbaarheid van de herbestemmingstool heeft een
bouwtechnische toetsing plaatsgevonden. Door middel van de bouwtechnische toetsing is het
mogelijk om middels een calculatie de bouwkosten te bepalen. Daarbij is een starterswoning
gerealiseerd in het voormalige zorgcomplex. In bijlage 17 is een calculatierapportage weergegeven
met de gebruikte materialen ter realisatie van de starterswoning.
De realisatie van de starterswoning wordt generiek gehouden voor de rest van het complexdeel en het
2
gehele zorgcomplex. De starterswoning bevat een BVO van 61 m en het gemeenschappelijk deel
2
2
bedraagt 9 m . Het BVO totaal van de starterswoning komt daarmee op 70 m .
De totale bouwkosten voor de realisatie van de starterswoningen en het gemeenschappelijk deel komt
uit op een bedrag van € 11.537,Om de totale bouwkosten te berekenen voor het gehele complexdeel wordt de onderstaande
berekening uitgevoegd.
Bouwkosten totaal = BVO totaal / BVO starterswoning totaal x bouwkosten starterswoning
2
2
Bouwkosten totaal = 1721 (m ) / 70 (m ) x € 11.537 = € 283.645,De totale bouwkosten voortkomend uit de herbestemmingstool bedraagt € 273.791,Door een vergelijking te maken tussen de gecalculeerde bouwkosten en de gehanteerde bouwkosten
in de herbestemmingstool, wordt een uitspraak gedaan over de betrouwbaarheid van de bouwkosten.
Tussen beide bouwkosten is een verschil aanwezig van € 9854,-, dit komt overeen in een verschil van
3,6%.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de betrouwbaarheid van de bouwkosten binnen de gestelde
betrouwbaarheidseis van +/- 10% voldoet.
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6.4 Exploitatie
De herbestemming van het zorgcomplex Stefanna heeft zonder de interesse van een belegger geen
kans van slagen. Gedurende de exploitatie van de starterswoningen door de exploitant, dient de
belegger ook uitgaven te doen op het gebied van beheer en onderhoud.
De belegger heeft namelijk ook gedurende de verhuur diverse cashflows, dat speelt ook mee in de
mogelijke interesse van de belegger om in een project te investeren. In het onderstaande afbeelding
6.10 is een mogelijk cashflowschema van de belegger weergegeven.

Huurinkomsten

Opbrengst
bij verkoop

Exploitatiekosten

Aankoopbedrag

Afb. 6.10: Cashflowschema belegger

De bewoning van gebouwen brengt jaarlijks kosten met zich mee. Daarbij gaat het over de kosten
voor bewoning, genaamd de exploitatiekosten. Conform de NEN-norm 2632 bestaan de
exploitatiekosten uit een aantal kostencomponenten.
In de NEN-norm worden een aantal kostencomponenten in kaart gebracht. De NEN-norm kent vijf
100
verschillende kostenonderdelen ter bepaling van de exploitatiekosten, namelijk:
- Vaste kosten;
- Energiekosten;
- Technisch onderhoud;
- Schoonmaakonderhoud;
- Belasting/verzekering.
In de onderstaande afbeelding 6.11 worden de gemiddelde kosten per component vertaald in
101
percentages van de totale exploitatiekosten.
Vaste kosten

Technisch onderhoud

Schoonmaken

Energie

2%
8%
10%
10%
70%

Afb. 6.11: Percentages kostencomponenten

100
101

NEN-norm 2632, www.briswarenhuis.nl,
Exploitatiekosten van gebouwen, M6020-1, Ir. J.A.G. Dukers, www.costandvalue.org, mei 2004
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Belasting/verzekering

Het is lastig om een uitspraak te doen over de mogelijke interesse van de belegger. Dat is namelijk
deels afhankelijk van de totale exploitatiekosten. Het is echter wel mogelijk om ervoor te zorgen dat de
exploitatiekosten op het gebied van onderhoud worden beperkt. Door bv. onderhoudsvriendelijke
materialen toe te passen.
Voor de realisatie van de starterswoningen
zijn de volgende gegevens uit de
herbestemmingstool van toepassing (zie tabel
6.6).

BAR-eis belegger

7,60%

Verkoopwaarde

€ 21.859.317

Behaalde IRV
(Cordeel Nederland)

7,0%
De verkoopwaarde van Cordeel staat gelijk
aan de aankoopwaarde van de belegger. Tabel 6.6: Financiële uitkomsten herbestemmingstool
Hierdoor is inzichtelijk wat de cashflow is van
belegger bij aankoop van de starterswoningen.
In de realisatie van de starterswoningen is ervoor gekozen om meer behaaglijkheid toe te passen dan
de gestelde eisen uit het bouwbesluit. Hierdoor is getracht om de starterswoningen interessanter te
maken voor mogelijke beleggers.
Het is raadzaam om in de toekomst meer rekening te houden met de interesse van beleggers (dus
ook met de kostencomponenten van de exploitatiekosten). Wanneer hogere classificaties in de
herbestemmingstool worden gehanteerd, zal enerzijds de kostprijs toenemen, anderzijds zal de
interesse van de beleggers toenemen. Na invulling van de herbestemmingstool is het raadzaam om
ook als een belegger de uitkomsten van de tool te interpreteren.
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7. CONCLUSIE
7.1

Beantwoording onderzoeksvragen

Ter afsluiting van het afstudeeronderzoek dienen de opgestelde onderzoeksvragen te worden
beantwoord. Daarbij blikken we terug op de onderzoeksvragen opgesteld in hoofdstuk 1.2. De
opgestelde onderzoeksvragen zijn hieronder in afbeelding 7.1 weergegeven.

HOOFDVRAAG

“In hoeverre is het mogelijk om de specifieke herbestemmingstool te upgraden naar een
herbestemmingstool die ook geschikt is voor gebruik in de zorgsector?”
Sub-vragen
S1. Wat houdt de hervorming van het zorgstelsel in?
S2. Wat is de impact van deze hervormingen op de belanghebbenden?

S3. Welke herbestemmingsopties zijn het meest geschikt voor gebruik in de zorgsector?
S4. Welke herbestemmingsoptie is het meest geschikt voor zorgcomplex Stefanna?
S5. In welke mate is de geüpdatet herbestemmingstool valideer- en betrouwbaar?
Nevenvragen
N1. In welk opzicht onderscheidt dit afstudeeronderzoek zich t.o.v. het voorgaande?
Haalbaarheid herbestemmingsopties leegstaand vastgoed, R. Bakx & J. Weemaes, 11 juni 2013

N2. Waarin is de herbestemmingstool onderscheidend t.o.v. reeds bestaande tools?
N3. Is het bestaande zorgvastgoed een interessante markt voor Cordeel Nederland?
Afb. 7.1: Onderzoeksvragen afstudeeronderzoek

7.1.1 Beantwoording nevenvragen
N1. In welk opzicht onderscheidt dit afstudeeronderzoek zich t.o.v. het voorgaande?
Haalbaarheid herbestemmingsopties leegstaand vastgoed, R. Bakx & J. Weemaes, 11 juni 2013

Gedurende het afstudeeronderzoek zijn een viertal fasen doorlopen. Daarbij is in oriënterende fase
nadrukkelijk de betrekking met de beroepspraktijk opgezocht. Op deze wijze zijn de hervormingen in
het zorgstelsel en de impact op de belanghebbenden in kaart gebracht. In de analyserende fase is het
zorgvastgoed in kaart gebracht, de visie van de gemeente Delft en het zorgcomplex Stefanna. Bij de
optimaliserende fase heeft de update van de herbestemmingstool plaatsgevonden, waardoor de tool
inzetbaar is voor zorgvastgoed. In de toetsende fase is middels een bouwkundige toetsing de
betrouwbaarheid van de herbestemmingstool in kaart gebracht.
Door het uitwerken van al deze fasen is het afstudeeronderzoek meer dan enkel een toevoeging op
het voorgaande afstudeeronderzoek. Het is een afstudeeronderzoek wat volledig op zichzelf staat. In
dit opzicht onderscheidt dit onderzoek zich al ten opzichte van het voorgaande.
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Het onderscheid tussen beide afstudeeronderzoeken zit hem met name in de focus van het
afstudeeronderzoek. Dit afstudeeronderzoek is gefocust op de marktontwikkelingen in de zorg en het
zorgvastgoed. Het onderzoek van destijds was gefocust op leegstaand vastgoed in het algemeen.

N2. Waarin is de herbestemmingstool onderscheidend t.o.v. reeds bestaande tools?
Om uiteindelijk een herbestemming te kunnen realiseren, zijn vele factoren van belang. De
herbestemmingstool houdt rekening met de factoren welke de grootste invloed hebben op de
haalbaarheid. Reeds bestaande tools zijn in dit opzicht veel beperkter, deze tool benadert een breed
onderzoeksgebied.
De herbestemmingstool analyseert meerdere herbestemmingsopties, waardoor de tool veel breder
inzetbaar is. Daarnaast wordt getracht om tot een nauwkeurige benadering van de totale
investeringskosten en het rendement te komen. Het is tevens mogelijk om meerdere gebouw- of
complexdelen te analyseren. Hierdoor onderscheidt deze herbestemmingstool zich volledig van de
ander reeds bestaande herbestemmingstools.

N3. Is het bestaande zorgvastgoed een interessante markt voor Cordeel Nederland?
Cordeel Nederland heeft de ambitie om de werkzaamheden te vergroten en te groeien binnen de
herbestemmingsmarkt. Het is daarbij van belang dat een herbestemming van bv. zorgcomplex
Stefanna winstgevend is. Voor een bouwbedrijf als Cordeel Nederland is het van belang dat een
rendement kan worden behaald.
Of de herbestemming van een zorgcomplex winstgevend is, is afhankelijk van het project. Leegstaand
zorgvastgoed is gezien het maatschappelijke probleem ook Cordeel Nederland niet ontgaan. Het
bouwbedrijf heeft de mogelijkheden om te investeren in bestaand zorgvastgoed. Het is voor Cordeel
Nederland een kans om wellicht toe te treden tot de herbestemmingsmarkt. Het is echter afhankelijk
van vele factoren en belanghebbenden. Het is wel zo dat het bestaande zorgvastgoed de interesses
van Cordeel Nederland heeft gewekt. Hopelijk kan deze herbestemmingstool hen overhalen om te
investeren in deze markt, zodat leegstand zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

7.1.2 Beantwoording sub-vragen
S1. Wat houdt de hervorming van het zorgstelsel in?
Het kabinet dient te bezuinigen op de uitgaven in de zorg. Daardoor is het essentieel dat wijzigingen in
het zorgstelsel worden doorgevoerd. Hierdoor is de verwachting dat de overheidsuitgaven beter
beheersbaar zijn. In de huidige zorgsector ziet men dat er meer behoefte is naar zorg aan huis en dat
ouderen langer in hun vertrouwde woonsituatie blijven wonen.
De hervorming van het zorgstelsel houdt met name in dat bepaalde lagere ZZP’s worden afgeschaft.
Hierdoor vindt er een verplaatsing plaats van intramurale- naar extramurale zorg. Het gevolg hiervan
is dat er voor mensen met een lagere ZZP geen plaats meer is in de zorgcomplexen. Het is daarom
van belang dat deze mensen de verzorging aan huis ontvangen.
Om al deze hervormingen door te voeren, wilt het kabinet de AWBZ flink hervormen. Het kabinet wilt
op deze wijze haar verantwoordelijkheden afstaan aan de lagere overheden. het is hierdoor
eenvoudiger om maatwerk te leveren en de cliënten op individueel niveau te voorzien van de
benodigde zorg.
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S2. Wat is de impact van deze hervormingen op de belanghebbenden?
De hervormingen in het zorgstelsel heeft met name op de woningbouwcorporaties en zorgverleners
een grote impact. Gezien het feit dat de vergrijzing toeneemt, hebben woningbouwcorporaties en
zorgverleners in het verleden geïnvesteerd in zorgvastgoed. Doordat de lagere ZZP’s zijn of worden
afgeschaft, gaan deze zorgbehoevenden niet meer naar een zorgcomplex.
Het grote probleem bij de grootschalige zorgcomplexen zit hem met name in de gemeenschappelijke
ruimten. De gemeenschappelijke ruimten werden destijds massaal uit de AWBZ-pot gefinancierd,
deze vergoeding is volledig weggevallen. Het grote dilemma hierbij is dat men niet weet waar men nu
de financiering vandaan moet halen.
Naar verwachting zal met name in de grootschalige zorgcomplexen leegstand gaan plaatsvinden. Het
is maatschappelijk gezien van groot belang dat leegstand zoveel mogelijk wordt voorkomen. Alle
belanghebbenden zijn immers niet gebaad bij leegstand van het vastgoed.

S3. Welke herbestemmingsopties zijn het meest geschikt voor gebruik in de zorgsector?
Gedurende het afstudeeronderzoek zijn meerdere herbestemmingen van zorgvastgoed geanalyseerd.
Daaruit is gebleken dat de herbestemmingen plaatsvinden binnen de huidige structuur van het
zorgcomplex. Daaruit bleek dat met name de herbestemming naar studentenhuisvesting het meest
geschikt is voor zorgvastgoed. Daarom is ervoor gekozen om de herbestemmingsoptie
studentenwoningen te realiseren in de herbestemmingstool.
Door een literatuurstudie en interviews kwam naar voren dat hedendaags het zorgvastgoed (geschikt
voor ZZP 1,2,3 en/of 4) anders wordt bekostigd. Daarbij huurt de bewoner een zelfstandige
woonruimte van een woningbouwcorporatie en neemt men de nodige zorg af van de zorginstelling.
Daar wordt hedendaags het zorgcomplex (geschikt voor de ZZP’s 1,2,3 en 4) geschikt gemaakt voor
de hogere ZZP’s (geüpgraded). De mensen met een lagere ZZP worden dan gehuisvest in
aanleunwoningen, waar de zorgverlening dicht in de buurt aanwezig is. Deze herbestemmingsoptie is
ook verwezenlijkt in de herbestemmingstool.

S4. Welke herbestemmingsoptie is het meest geschikt voor zorgcomplex Stefanna?

Afb. 7.2: Puntenscores zorgcomplex Stefanna

Het is een feit dat de medewerking van de gemeente essentieel is om een herbestemming mogelijk te
maken. Daarbij mag worden gezegd dat de herbestemming naar starterswoningen een uitspringer is
t.o.v. de andere herbestemmingsopties. Bij de andere puntenscores behoort de herbestemming naar
starterswoningen tot de top 2.
Gezien het feit van de behaalde puntenscores adviseer ik dat voor het zorgcomplex Stefanna de
herbestemming naar starterswoningen het meest geschikt is.
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S5. In welke mate is de geüpdatet herbestemmingstool valideer- en betrouwbaar?
Om de validiteit van de herbestemmingstool te garanderen, is het van belang dat de aanwezige
kengetallen worden geüpdatet. Wanneer nieuwe kengetallen gehanteerd dienen te worden, is het
raadzaam deze te updaten. Bij de herbestemmingstool gaat het over de volgende kengetallen:
- Nieuwbouwprijzen per gebouwelement;
- Verhuurwaarden per herbestemmingsoptie;
- BAR-eis belegger per herbestemmingsoptie.
Een doelstelling voor de herbestemmingstool is het behalen van een betrouwbaarheid van +/- 10%.
Het is te lastig om alle factoren, welke uiteindelijk de IRV bepalen op betrouwbaarheid te toetsen. Het
is echter wel mogelijk om daarin een bepalende factor, middels een bouwtechnische toetsing te
controleren op de betrouwbaarheid. Daarbij heeft een toetsing plaatsgevonden omtrent de
gehanteerde bouwkosten in de herbestemmingstool. Daar is uiteindelijk een betrouwbaarheid van
3,6% behaald. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het onderdeel bouwkosten voldoet aan de
betrouwbaarheidseis van +/- 10%.
Om manipulatie van de herbestemmingstool te voorkomen, is de gehele tool beveiligd. Het is enkel
aanpasbaar door gemachtigde personen.

7.1.3 Beantwoording hoofdvraag
HOOFDVRAAG

“In hoeverre is het mogelijk om de specifieke herbestemmingstool te upgraden naar een
herbestemmingstool die ook geschikt is voor gebruik in de zorgsector?”
De oriënterende- en analyserende fase hebben uiteindelijk geresulteerd in een viertal verbeterpunten
(zie paragraaf 4.4). Het uiteindelijk verwezenlijken van al deze verbeterpunten heeft erin geresulteerd
dat de herbestemmingstool geschikt is voor het gebruik in de zorgsector.
Door de toevoeging van de herbestemmingsoptie studentenwoningen en de optie upgrade van het
zorgvastgoed i.c.m. aanleunwoningen is de tool uitgebreider geworden. De invoerder toetst daarom
het bestaande zorgvastgoed op meerdere herbestemmingsopties. Hierdoor is de herbestemmingstool
vollediger en heeft de invoerder meerdere keuzeopties.
In de herbestemmingstool is het mogelijk om een geheel zorgcomplex te analyseren in complexdelen.
Het is hierdoor mogelijk om enkel een complexdeel te analyseren. Door het analyseren van
complexdelen is het enerzijds eenvoudiger voor de invoerder om de herbestemmingstool in te vullen,
anderzijds kan men nauwkeuriger de bouwkosten bepalen.
De herbestemmingstool rekent met verscheidene kengetallen. Al deze kengetallen zijn geüpdatet,
zodat de herbestemmingstool geschikt is voor het gebruik in 2014.
Door het verwezenlijken van al deze verbeterpunten is de herbestemmingstool geschikt geworden
voor het gebruik van zorgcomplexen. Het is hierdoor mogelijk om in een vroeg stadium een oplossing
te zoeken voor het bestaande zorgvastgoed.
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8. AANBEVELINGEN EN REFLECTIE
8.1 Aanbevelingen
Het afstudeeronderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in een herbestemmingstool toegespitst op
zorgvastgoed. De werkwijze van de herbestemmingstool en bepaalde onderzoekfactoren verdienen
nader onderzoek, deze zullen worden toegelicht in de aanbeveling.
Interesse beleggers
Gedurende het afstudeeronderzoek is door het afnemen van interviews de betrokkenheid met de
beroepspraktijk gezocht. Daarbij zijn met name interviews afgenomen met woningbouwcorporaties en
zorgverleners. Op deze wijze is de problematiek van de hervormingen in het zorgstelsel in kaart
gebracht en de impact op de belanghebbenden. Het is echter nog de vraag of het daadwerkelijk
interessant is om als een belegger te investeren in een herbestemd zorgcomplex. Het verdient daarom
de aanbeveling om de mogelijke interesse van de beleggers nader in kaart te brengen.
Problematiek gemeenschappelijke ruimten
De problematiek waar de woningbouwcorporaties en zorgverleners mee kampen is met name de
bekostiging van de gemeenschappelijke ruimten. Het is de vraag wat zij met deze ruimten moeten
doen. Het is niet gelukt om tot een oplossing voor deze ruimten te komen. Het verdient daarom de
aanbeveling om nader onderzoek te doen naar de problematiek van deze ruimten en het zoeken naar
mogelijke oplossingen.
Nadere toetsing betrouwbaarheid
Om de betrouwbaarheid van de herbestemmingstool te toetsen, heeft een toetsing van de
bouwkosten plaatsgevonden. Hierbij is de betrouwbaarheid van één van de vele factoren in kaart
gebracht. Alle andere factoren (aankoopwaarde, BAR-eis belegger, verkoopwaarde,
voorbereidingstijd, bouwtijd en verkoopkwartiel) met een grote impact dienen nader worden getoetst
op betrouwbaarheid. Hierdoor is het mogelijk om een uitspraak te doen over de betrouwbaarheid van
het uiteindelijke rendementspercentage. Het is daarom aan te bevelen om hier nader onderzoek naar
te verrichten.
Toevoeging herbestemmingsopties
In de herbestemmingstool zijn een viertal herbestemmingsopties van toepassing. De invoerder van de
herbestemmingstool heeft hierdoor meerdere keuzeopties. Door de toevoeging van
herbestemmingsopties wordt het keuzescala vergroot en wordt de invoerder minder beperkt in zijn
keuze. Het verdient daarom de aanbeveling om meer herbestemmingsopties toe te voegen in de
herbestemmingstool.
Updaten kengetallen
De herbestemmingstool is momenteel geschikt voor het gebruik in 2014. Daarvoor worden de
kengetallen gehanteerd, welke gelden voor dit jaar. Om de herbestemmingstool geschikt te houden
voor gebruik in de toekomst is het belangrijk om alle kengetallen te updaten. Daarbij gaat het over het
updaten van: de nieuwbouwprijzen, de verhuurwaarden en de BAR-eis van de belegger.
Eisen Bouwbesluit
De herbestemmingstool gaat er min of meer vanuit dat een herbestemming naar een andere functie
mogelijk is. Met een bouwkundige toetsing wordt uiteindelijk de bouwkundige mogelijkheid (conform
Bouwbesluit) van het inpassen van een nieuwe functie getoetst. Het zou de invoerder veel tijd kunnen
besparen wanneer de eisen van het Bouwbesluit worden opgenomen in de herbestemmingstool. Het
is daarom aan te bevelen om dit te realiseren in de herbestemmingstool.
Invoerder
Om tot een betrouwbare uitkomst in de herbestemmingstool te komen, is het essentieel dat de
invoerder kennis van zaken heeft. Het is aan te bevelen om de herbestemmingstool enkel door
personen met voldoende kennis van commerciële aspecten en bouwtechniek te laten invullen.
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8.2 Reflectie
Ter afronding van het afstudeeronderzoek maak ik een korte terugblik op het doorlopen
afstudeertraject. Daarbij beschrijf ik allereerst mijn visie omtrent de onderzochte onderwerpen.
Vervolgens maak ik een vertaalslag naar mijn ervaringen gedurende het afstuderen.
De hervormingen in het zorgstelsel
Mede door de financiële crisis heeft ook de overheid minder te besteden. Wanneer de inkomsten
afnemen, moet men nu eenmaal snijden in de kosten. De uitgaven voor de zorg zijn de afgelopen
jaren blijven stijgen. Het is belangrijk om in ieder geval deze kostenpost beter beheersbaar te maken
en de totale uitgaven te laten dalen.
De overheid heeft in de hervorming gesteld dat ze alleen nog maar betalen voor de zorg en niet meer
voor het wonen en welzijn. In dit opzicht moet ik de overheid gelijk geven. Ik vind dat de overheid
verantwoordelijk is voor het verzorgen van een zo goed mogelijk zorgstelsel. Hierin vind ik het van
belang dat iedereen toegang moet krijgen tot een zo goed mogelijke verzorging.
Voorheen was er een AWBZ-pot aanwezig, waar de zorgverleners en woningbouwcorporaties graag
gebruik van maakten. Mede hierdoor zijn de zorguitgaven zo gigantisch gestegen de afgelopen jaren.
In de AWBZ-pot was ook een vergoeding aanwezig voor het welzijn van de ouderen. Ik vind dat
welzijn meer het belang is van de maatschappij en niet van de overheid.
Naast de hervormingen op het gebied van de financiën vindt er ook een decentralisatie plaats, waarbij
de landelijke regering bevoegdheden afstaat aan de lagere overheden. Zo wordt de gemeente
verantwoordelijk voor het organiseren van de verzorging aan huis. Door deze decentralisatie verwacht
ik zeker dat met name de verzorging aan huis beter kan worden georganiseerd.
Hetgeen wat me met name deze hervormingen in het zorgstelsel heeft duidelijk gemaakt, is het belang
van een helpende maatschappij. De overheid dient naar mijn idee niet overal verantwoordelijk voor te
zijn. Als ieder persoon in onze maatschappij bereid is om een steentje bij te dragen, voor het welzijn
van de ouderen, dan denk ik dat het welzijn van de ouderen kan worden gegarandeerd.

Herbestemmen zorgvastgoed
Naar mijn idee wordt hedendaags te vaak en te snel gekozen voor het slopen van vastgoed. Voor de
opzet van de herbestemmingstool is uit gegaan van de ‘kracht’ van het bestaande vastgoed. Naar
mijn mening is niets duurzamer dan hergebruik van het bestaande. Daarom wordt het bestaande
vastgoed in de herbestemmingstool volledig in gebouwelementen beoordeeld en getoetst.
Het is opvallend dat tot op heden weinig herbestemmingen van zorgvastgoed hebben
plaatsgevonden. Naar mijn mening is dit een onbekend terrein voor veel bouwbedrijven en wilt men
daarom geen risico’s nemen. Oprecht hoop ik dat de bouwwereld niet naar de mogelijke risico’s gaat
kijken van het bestaande vastgoed, maar juist naar de kansen en mogelijkheden.
De herbestemmingstool is na het doorvoeren van de verbeterpunten veel meer geschikt worden voor
het gebruik in de zorgsector. Naast de doorvoering van de verbeterpunten is de herbestemmingstool
meer gestructureerd en overzichtelijker. De herbestemmingstool is meer gaan fungeren als een
leidraad, waarbij de invoerder de ‘aantrekkelijkheid’ van herbestemmen t.o.v. slopen onder ogen ziet.
Naar mijn idee ben ik er goed in geslaagd om de herbestemmingstool geschikt te maken voor het
gebruik in de zorgsector. Ik ben in ieder geval zeer te spreken over het eindelijke resultaat.

75

Het afstuderen
Met name het herbestemmen en renoveren van vastgoed behoort op bouwkundig gebied tot mijn
interesses. Gedurende het afstuderen heb ik de kans gehad om mijn bouwkundige interesses te
kunnen gebruiken. Doordat ik de kans heb gehad om te verdiepen in deze onderwerpen voelt het
alsof ik een ‘professional’ op dit gebied ben geworden.
Het afnemen van interviews heb ik ervaren als een zeer leuke en leerzame manier om informatie te
vergaren. Mede hierdoor heb ik de kans gehad om interessante en leuke mensen uit de
beroepspraktijk te kunnen spreken. In het eerste interview voelde ik me een interviewer. Naarmate ik
me meer verdiepte in het onderwerp zag ik mezelf groeien van een interviewer naar een
gesprekspartner. In dit opzicht heeft het afstuderen ervoor gezorgd dat ik op het gebied van kennis en
professionaliteit ben gegroeid.
Het afstuderen in solo heb ik ervaren als een drukke periode. Het heeft er wel voor gezorgd dat ik
mezelf veel meer heb kunnen ontwikkelen, dat is echt een voordeel geweest. Een groot nadeel is wel
dat alle productie van jezelf moet komen, dat zorgt toch voor mentaal een grote druk.
Binnen Cordeel Nederland heb ik de kans gehad om een mooi afstudeeronderzoek uit te voeren.
Cordeel Nederland heeft gezorgd voor zeer goede werkfaciliteiten en begeleiding. Mede hierdoor kan
terugkijken op een zeer leuke, interessante en vooral leerzame afstudeerperiode.
Oprecht hoop ik dat Cordeel Nederland de toegevoegde waarde van de herbestemmingstool inziet.
Hopelijk kan deze herbestemmingstool hen overhalen om te kiezen voor het herbestemmen van
zorgvastgoed.
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