Vastgoed en de
zorg gescheiden

meer welvarende ouderen, een toenemende groep in
de toekomst, met een jaarinkomen hoger dan 33.000
euro, ontstaat een andere situatie; zij overschrijden de
onlangs vastgestelde inkomensgrens en kunnen geen
aanspraak maken op een dergelijke woning. De genoemde consequenties maken duidelijk dat voor een
zorginstelling een heroriëntatie op zowel het vastgoedbeleid als de facilitaire organisatie verstandig is.

Huisvesting

Gevolgen scheiden van wonen en zorg voor vastgoedbeleid

Dynamisch overheidsbeleid houdt zorginstellingen in beweging. Met
name in de verpleeg- en verzorgingshuissector zou één van de meest
recente ontwikkelingen, als uitwerking van het regeerakkoord, zorgbestuurders ’s nachts wakker kunnen houden, namelijk de invoering van het
scheiden van wonen en zorg. Op macroniveau is de overheid in de veronderstelling dit kostenneutraal in te kunnen voeren, op microniveau is
echter sprake van enkele consequenties, onder meer vanuit vastgoed- en
facilitair perspectief.

Wonen en zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen (de
zogenaamde intramurale instellingen) zijn van oudsher
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Cliënten betalen
één bedrag voor de woonruimte, de diensten die zij
afnemen en de maaltijden die zij nuttigen. Deze integrale prijs voor de zorg en huisvesting vindt geen aansluiting met de huidige maatschappij; hier dient voor
de huisvesting (huur of koop), de diensten (bijvoorbeeld
een kapper) en de maaltijden (horeca of supermarkt)
te worden betaald. De kosten van huisvesting zijn door
de integrale prijs niet transparant. Daarnaast versterkt
het niet de keuzevrijheid van cliënten als de zorg en
huisvesting zijn gekoppeld. Het doel van het scheiden
van wonen en zorg is om de keuzevrijheid van cliënten
te bevorderen en in transparantie van het systeem te
voorzien, kortom; zoveel mogelijk aansluiting zoeken
bij de reguliere maatschappij.

Scheiden van wonen en zorg in de praktijk
Het beleid rondom het scheiden van wonen en zorg
is op twee elementaire punten nog niet uitgewerkt; ten
eerste of het voor bestaande cliënten of alleen voor
nieuwe cliënten geldt en ten tweede of een onderscheid
in zorgzwaarte van cliënten wordt toegepast.
Cliënten zijn geïndiceerd voor een bepaald zorgzwaartepakket (ZZP), waarmee het aantal uren zorg
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waarop men recht heeft wordt uitgedrukt.
De huisvesting wordt bij de scheiding van wonen en
zorg onderdeel van de sociale volkshuisvesting. Concreet betekent het dat een huurprijs moet worden
bepaald voor het appartement of de zit/slaapkamer,
variërend met een oppervlakte van 18 tot 45 vierkante meter, waarover de cliënt de beschikking heeft.
De hoogte van de huurprijs wordt in de sociale huursector bepaald aan de hand van het woningwaarderingsstelsel. De verwachte huuropbrengsten per appartement zijn waarschijnlijk tezamen bij lange na niet
in staat de totale lasten van het gebouw te dekken. Wie
gaat de onrendabele top financieren? De oppervlakte
van de algemene ruimten moet daarbij ook worden
verdisconteerd in de huurprijs.
Daarnaast moet worden bepaald hoe met servicekosten
wordt omgegaan. Voor de zorginstelling betekent dit de
toevoeging van een andere dimensie. Er dienen huurovereenkomsten voor de cliënten te worden opgesteld
en een huuradministratie te worden bijgehouden.
Een ander gevolg van het scheiden van wonen en zorg
is dat cliënten in de nieuwe situatie huurbescherming
hebben, een vorm van wettelijke bescherming waarop
voorheen geen aanspraak kon worden gemaakt. Ook
ontstaat de mogelijkheid voor minder kapitaalkrachtige cliënten om huurtoeslag aan te vragen. Voor de
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Een zorggebouw kan voor meerdere functies worden
aangewend, bijvoorbeeld als investeringsobject, marketinginstrument en natuurlijk het bieden van verblijf
aan cliënten. Het besef van het belang, de kansen en
de bedreigingen rond vastgoed is het afgelopen decennium bij zorginstellingen toegenomen. Het primaire
doel van vastgoed in de zorg, is het bieden van geschikte huisvesting voor zorgbehoevende cliënten en
niet het behalen van een hoog rendement op de investering in het vastgoed. Er dient een zodanige afstemming tussen de bedrijfs- en vastgoedstrategie te zijn
dat een bijdrage wordt geleverd aan het behalen van
een hoger rendement op het algehele bedrijfsresultaat.
Beleidsveranderingen zoals deze hebben consequenties
voor het vastgoedbeleid. In dit beleid wordt de wijze
waarop met vastgoed wordt omgegaan uiteengezet.
Zo is een zorginstelling na het scheiden van wonen en
zorg niet verplicht om in de huisvesting voor cliënten
te voorzien. Voor de zorginstelling kan hierdoor een
onderscheid in twee rollen worden gemaakt:
• rol als zorgorganisatie;
• rol als zorg- en vastgoedorganisatie.
In de rol als zorgorganisatie richt een zorginstelling zich
primair op de zorgverlening en houdt vast aan de core
business. Onderdelen en activiteiten die niet tot het
primaire proces behoren, worden zoveel mogelijk gefaciliteerd, hetgeen tevens voor huisvestingsgerelateerde zaken geldt. Woningcorporaties worden belangrijke partners voor zorginstellingen die voor deze rol
kiezen. Bij de rol als zorg- en vastgoedorganisatie
daarentegen, wordt het vastgoed beschouwd als een
essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering alsmede een
renderend productiemiddel. Vanuit de afdeling vastgoed
binnen een zorginstelling wordt de vastgoedportefeuille geoptimaliseerd en worden projecten geïnitieerd.

Zorgproces
In de planvorming van grootschalige intramurale
zorgvoorzieningen werd in het verleden rekening gehouden met een dusdanige opzet en indeling van het
gebouw, zodat het facilitaire proces optimaal kon
worden vormgegeven. Instellingen voor meer dan 200
cliënten, met typerende kenmerken zoals lange gangen,
facilitaire ruimten op alle etages en een grote productiekeuken zijn steeds minder gebruikelijk. Als verblijfsconcept is het kleinschalig wonen enige jaren geleden
doorgebroken. De beoogde facilitaire efficiëntie waar
voorheen sprake was krijgt steeds minder ruimte.

De rol van de facilitaire organisatie verandert hierdoor.
Er ontstaat een versnipperd karakter doordat de efficiëntie van grootschaligheid afneemt. Inhoudelijk verandert de rol eveneens. Bepaalde diensten en facilitaire
taken, zoals schoonmaak, ICT voorzieningen en catering
dienen op een andere wijze te worden aangeboden, of
te worden uitbesteed. Een cliënt kan bijvoorbeeld zelf
kiezen welke partij het appartement schoonmaakt of het
eten verzorgt. Sterker nog, cliënten zullen in toenemende mate zelf in staat worden gesteld om werkzaamheden te verrichten, naar gelang hun mogelijkheden.
Ook op dit vlak staat de zorginstelling voor een beleidskeuze in hoeverre en in welke vorm met de dienstverlening van het primaire proces wordt afgeweken.

‘Het primaire doel
van zorgvastgoed
is het bieden van
geschikte huisvesting’

Kansen, maar ook bedreigingen
Door de invoering van het scheiden van wonen en
zorg ontstaat er meer vrijheid en verantwoordelijkheid;
er komen meer mogelijkheden om te ondernemen op
het gebied van huisvesting en zorg. Of om juist de
focus op het primaire proces te leggen. Daarentegen
ontstaat een aantal nieuwe risico’s, zoals de onrendabele top en leegstand. Tevens neemt de concurrentie,
met name van thuiszorginstellingen, toe.
Door het voortdurend evoluerende overheidsbeleid
wordt een zorginstelling niet in de gelegenheid gesteld
om een afwachtende houding aan te nemen, maar is
een continue proactieve monitoring van het organisatiebeleid alsmede het vastgoedbeleid noodzakelijk.
De basiscontouren van het overheidsbeleid zoals dat
enige jaren geleden is ingezet, waarbij de cliënt centraal staat, zijn in het huidige beleid herkenbaar. Het
is essentieel om nu reeds in spelen op het beleid van
morgen, zeker met betrekking tot vastgoed en facilitaire concepten.
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