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Strategisch sturen op een 
kostenefficiënt Programma van Eisen
DOOR: DR. IR. D.J.M. (THEO) VAN DER VOORDT

1. De noodzaak van een goed doordacht Programma van Eisen

Door de toenemende marktwerking in de zorg krijgen zorginstellingen meer vrijheid in bouwen,

beheren en financieren van zorgvastgoed. Onder het regiem van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV)

vond voor de bekostiging van gebouwen en terreinen na afgifte van de vergunning automatisch een nacal-

culatie plaats. Met invoering van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) vind een omslag plaats van

budgetfinanciering naar productfinanciering. Voortaan zullen de kosten voor de bouw en inrichting en

voor het gebouwbeheer onderdeel uitmaken van de integrale kostprijs van verrichtingen door de instel-

ling.

De keerzijde van de toenemende autonomie is dat ook de risico’s meer bij de zorginstellingen zelf komen

te liggen. Dit legt een forse druk op de instellingen om er voor te zorgen dat hun gebouwen niet alleen up

to date zijn, functioneel, aantrekkelijk en met voldoende toekomstwaarde, maar ook duurzaam bekostigd

kunnen worden uit de zorgproductie. In de ziekenhuizen zullen de uitgaven gedekt moeten worden door

de inkomsten uit de diagnose-behandelcombinaties, (DBC’s). In de AWBZ sector is meer en meer sprake

van integrale prestatiebekostiging naar zorgzwaarte.

Zorginstellingen zullen moeten nadenken over wat dit betekent voor de eisen en wensen ten aanzien van

de locatie, het gebouw, de afzonderlijke ruimten, het benodigde budget en de wijze van financiering.

Welke activiteiten moeten in het gebouw kunnen plaatsvinden? Hoeveel vloeroppervlakte is daarvoor

nodig, totaal en per ruimte? Waar ligt de optimale balans in kosten en kwaliteit ten aanzien van toeganke-

lijkheid, veiligheid, flexibiliteit, duurzaam bouwen, binnenklimaat en beeldverwachtingen? Welke rand-

voorwaarden gelden vanuit de wet- en regelgeving? Alle eisen aan het gebouw moeten zorgvuldig in kaart

worden gebracht, om teleurstellingen achteraf te voorkomen, om alternatieven tegen elkaar te kunnen

afwegen en om te kunnen vaststellen of de wensen en mogelijkheden met elkaar in overeenstemming zijn.

Vrijwel nooit is alles wat wenselijk is ook haalbaar in tijd en geld. Dit dwingt tot het stellen van prioritei-

ten en het maken van keuzes.

Het Programma van Eisen (PvE) is bij uitstek het document om de eisen, wensen en randvoorwaarden in

op te schrijven. Het beschrijft de te leveren prestaties, eventueel onderscheiden in eisen waaraan in ieder

geval moet worden voldaan en wensen die minder hard zijn. Eisen kunnen kwantitatief of kwalitatief van

aard zijn. Het vastleggen van eisen, wensen en randvoorwaarden in een Programma van Eisen, is een

essentiële stap voor een zorgvuldige planontwikkeling. Het PvE is een belangrijk communicatiemiddel

tussen opdrachtgever, adviseurs, ontwerpers, gebruikers en andere betrokkenen in het bouwproces.

Voorkomen moet worden dat te snel naar oplossingen wordt gegrepen die elders adequaat zijn gebleken,

maar niet zijn toegesneden op de specifieke eisen en wensen van de organisatie. Door te vroeg in oploss-

ingen te denken, moet vaak later nadat de voorgestelde oplossingen zijn besproken, alsnog worden beslo-
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ten tot een expliciete formulering van eisen en voorwaarden. Dit gaat gepaard met extra werk en tijdver-

lies. Bovendien wordt zo onvoldoende geprofiteerd van gebruikservaringen. Zonder een voldoende uitge-

werkt PvE moet de ontwerper veel tijd besteden aan het verzamelen van informatie en kan de haalbaar-

heid van het project pas worden getoetst na het eerste schetsontwerp. Vaak is er dan geen tijd meer om

alternatieve oplossingen uit te werken en moet men genoegen nemen met een minder geschikt of duurder

gebouw.

In dit hoofdstuk een aantal suggesties voor de opzet van een PvE. Vervolgens wordt nader ingegaan op de

kosten en baten afweging van programmatische keuzes en ontwerpkeuzes alsmede op de impact hiervan

voor de kosten gedurende de levenscyclus van het gebouw.

2. Inhoud van het Programma van Eisen

Afhankelijk van de gebouwomvang en de complexiteit van de opgave, kan het aantal eisen hoog oplopen.

Het is dus belangrijk om de eisen overzichtelijk in te delen. In de praktijk worden verschillende indelin-

gen gehanteerd. We beperken ons tot de indelingen van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN

2658, de vigerende ‘norm’) en twee indelingen van Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR).

a. NEN 2658 

Volgens NEN 2658, Programma’s van Eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure (1993)

dient een Programma van Eisen uit drie onderdelen te bestaan:

1. Randvoorwaarden, met name van toepassing zijnde wet- en regelgeving, technische aspecten en finan-

ciële aspecten.

2. Karakteristiek van de te huisvesten doelgroep(en). Dit deel moet inzicht geven in de doelstellingen van

de organisatie, de gebruikers en hun activiteiten, te leveren diensten of producten, organisatorische,

economische, functionele en ecologische aspecten en in de verwachtingen voor de toekomst.

3. Eisen aan het object, onderscheiden in eisen aan de locatie, het gebouw als geheel, ruimtedelen,

gebouwdelen en voorzieningen op het terrein.

Voorts moet de projectprocedure worden vastgelegd, in twee delen:

1. Identificatie van het project (gebouwtype, bestemming, situering, hoofdafmetingen en bouwvolume,

kosten en financiering, relevante documenten en participanten).

2. Taakomschrijving (taken en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren), procesbeschrijving en

tijdplanning.

Hoewel kostenramingen en begrotingen vaak afzonderlijk worden opgesteld, kunnen in bepaalde onder-

delen van het programma zoals randvoorwaarden, identificatie van het project en eisen aan het object,

ook financiële gegevens en kostenramingen worden opgenomen. Ter ondersteuning van de invulling van

het programma zijn verschillende praktijkrichtlijnen ontwikkeld, zogenaamde NPR’s. De hierin opgeno-

men nalooplijsten geven een goed beeld van de onderwerpen waarover het programma helderheid moet

verschaffen.
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b. SBR 258

SBR 258, Programma van Eisen. Instrument voor kwaliteitsbeheersing uit 1996 hanteert een indeling in 5

blokken:

Gebruikseisen

Dit zijn de eisen en wensen omtrent (onderdelen van) de huisvesting die voortvloeien uit het beoogde

gebruik. Er dient een beeld te worden gegeven van de te huisvesten organisatie, qua aard, omvang, organi-

satiestructuur en activiteitenpatronen, nu en in de toekomst.

Functies en prestaties

De kenmerken van de te huisvesten organisatie moeten vertaald worden in ruimtelijk-bouwkundige eisen

en wensen met betrekking tot de locatie (bereikbaarheid, voorzieningen in de omgeving, uitbreidingsmo-

gelijkheden e.d.) en eisen en wensen ten aanzien van het gebouw. Relevante items zijn onder meer de

ruimtebehoefte voor het gebouw als geheel en per ruimte, de gewenste bouwfysische condities (tempera-

tuur, licht, vocht, geluid, uitzicht), veiligheid en flexibiliteit.

Beeldverwachtingen

Hoewel het creëren van beeldkwaliteit tot de competentie van de ontwerper behoort, doet de opdrachtge-

ver er goed aan zijn eigen wensen op dit gebied helder te formuleren. Wil hij een luxe uitstraling of wordt

gestreefd naar sober en doelmatig? Gaat de gedachte uit naar een traditionele bouwstijl of meer richting

high tech? Moet het gebouw iets uitdrukken van de functie of identiteit van de organisatie of juist niet?

Interne voorwaarden

Dit betreft in ieder geval de financieel-economische voorwaarden (mogelijkheden en beperkingen ten

aanzien van de investeringskosten en exploitatielasten) en voorwaarden inzake de tijd (datum oplevering,

doorlooptijd huisvestingsproces). Andere interne voorwaarden zijn bijvoorbeeld specifieke eisen ten aan-

zien van duurzaam bouwen.

Externe eisen en voorwaarden

Dit zijn de eisen vanuit de ruimtelijke ordening en andere wet- en regelgeving, bijvoorbeeld het bestem-

mingsplan, Bouwbesluit, brandveiligheidverordening, Drank- en Horecawet, Warenwet, Wet

Milieubeheer, Arbowet, Algemene Politieverordening.

c. Bouwstenen

In december 2004 publiceerde de Stichting Bouwresearch een herziene uitgave van SBR 421, Bouwstenen.

Gids bij het maken van een Programma van Eisen. Hierin wordt een andere indeling aangehouden dan in

SBR 258, te weten:

1. Projectdefinitie: een algemene beschrijving van de huisvestingsopgave.

2. Gebruiksfuncties, met een analyse van de organisatie, relevante omgevingsfactoren, bedrijfsprocessen,

activiteiten binnen deze processen en de gebruiker in hun dagelijkse bezigheden.
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3. De waarden die de organisatie uit het oogpunt van de gebruiksmogelijkheden aan de gebruiksfuncties

toekent, in termen van capaciteit, bruikbaarheid, beleving, gezondheid, veiligheid en flexibiliteit.

4. Beeldvorming: maatstudies, referentiebeelden en oplossingsprincipes. Deze bouwsteen is vooral van

belang om realistische budgetten te kunnen bepalen.

5. Budgetten voor de investering en exploitatie, alsook de milieudoelen inzake het beperken van het ener-

gie-, water- en materiaalverbruik.

6. Normen: de technische vertaling van de in “gebruikerstaal” verwoorde waarden. De normen dienen als

maatstaven waarmee het ontwerp aan de waarden kan worden getoetst.

Deze structuur wordt in het boek gedetailleerd uitgewerkt en geïllustreerd met voorbeeldvragen waarop

de opdrachtgever samen met de gebruikers een antwoord op moet vinden, praktische tips en suggesties

voor interessante literatuur.

3. Wisselwerking tussen programmeren en ontwerpen

Programmeren, ontwerpen, bouwen en beheren moeten onderling goed op elkaar worden afgestemd. In

traditionele bouwprocessen was het PvE een tamelijk statisch document. In de initiatieffase werd een zo

volledig mogelijk PvE opgesteld door of met steun van adviseurs. Het PvE fungeerde min of meer als con-

tractstuk voor de ontwerper en andere disciplines. De belangrijkste toetsmomenten waren een toets op

benodigd budget en beschikbare middelen en een plantoetsing van het schetsontwerp (SO) en definitief

ontwerp (DO). Ook in bouwprocessen met moderne organisatievormen zoals Design and Build, General

Contracting, Build-Operate-Transfer (BOT) en aanbesteding op basis van een prestatiecontract is het PvE

een vrij statisch document. Eerst wordt het programma ontwikkeld. Vervolgens is één partij of een bouw-

Samenhang tussen programma en planontwikkeling. Bron: SBR 258, 3de herziene druk,1996.
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team verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie en soms ook (tijdelijk) voor het beheer. Voordeel van

een aparte programmafase, gescheiden van de ontwerpfase, is dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn.

Daar staat tegenover dat de vertaalslag in beelden en schetsontwerpen vaak leidt tot nieuwe inzichten en

andere wensen. Een ontwerper kan oplossingen bedenken die niet in het PvE gevraagd worden of zelfs

strijdig zijn met het programma maar een beter plan opleveren. Ook is het denkbaar dat het PvE onver-

enigbare eisen bevat, die pas aan het licht komen tijdens het ontwerpen. Om die reden pleit Stichting

Bouwresearch Rotterdam in SBR 258 voor een meer stapsgewijze ontwikkeling van het PvE: eerst een glo-

baal PvE voor toetsing op (financiële) haalbaarheid en vervolgens een steeds verder gedetailleerd PvE ter

aansturing van het structuurontwerp, schetsontwerp en definitief ontwerp.

4. Kostenefficiënt programmeren

Uit het oogpunt van kostenbeheersing heeft het Bouwcollege altijd harde criteria gehanteerd voor een

maximum oppervlakte per ziekenhuisbed en de maximaal toegestane bouwkosten per vierkante meter.

Zolang plannen binnen deze grenzen bleven, werd er nauwelijks gestuurd op mogelijke kostenbesparin-

gen. Hoewel begrijpelijk vanuit objectieve beoordeelbaarheid, heeft dit ook opportunistisch gedrag in de

hand gewerkt. Het was voor “het veld” verleidelijk om voor het maximum aantal vierkante meters te

gaan. Prikkels om te bezuinigen op het maximaal toegestane budget waren nauwelijks aanwezig. Extra

investeren om later te kunnen besparen op de exploitatiekosten was slechts beperkt mogelijk voor ener-

gie- en onderhoudslasten. In het kader van de toenemende marktwerking liggen hier volop kansen,

omdat besparingen rechtstreeks aan de zorginstellingen ten goede komen. Dit schept een extra verant-

woordelijkheid om goede keuzen te maken in de afweging tussen kwaliteit, investeringskosten en exploita-

tielasten. Aan te bevelen valt om het programma en ontwerp door te lichten op kostenconsequenties voor

de korte en langere termijn. Liever iets meer geld uitgeven aan een goede dakafwerking dan later veel geld

kwijt zijn aan veelvuldig onderhoud. Liever pro-actief investeren in flexibiliteit dan later veel geld moeten

uitgeven aan hoge verbouwkosten bij groei, krimp of veranderingen in de bedrijfsprocessen. Een voor-

beeld van een functioneel strategische beslissing in een vroege ontwerpfase is de afweging of alle functies

overal moeten kunnen worden ondergebracht, of, vanwege de grote verschillen in technische uitwerking

en technische en economische levensduur, kiezen voor het maken van onderscheid tussen de ‘hot floor’

(bouwdelen met technische hoogwaardige functies voor diagnostiek en behandeling) en bouwdelen voor

andere functies. Een ander voorbeeld is de overweging om voorzieningen voor de care zodanig te bouwen

dat deze bij een veranderende zorgmarkt eenvoudig kunnen worden omgebouwd naar woningen (‘om-

keerbaar bouwen’).

De laatste jaren is een groeiende aandacht merkbaar voor het denken in life cycle costing (LCC). Dit

houdt in dat behalve met de bouwkosten ook rekening wordt gehouden met gebouwgebonden exploita-

tiekosten, kosten voor aanpassingen als gevolg van nieuwe regelgeving en maatschappelijke en medisch-

technologische ontwikkelingen en met de levensduur en de functionele aanpasbaarheid van gebouwen.

Het College bouw zorginstellingen werkt al enige tijd aan methoden om inzicht te krijgen in de effecten

van programmatische keuzen en ontwerpbeslissingen op de levensduurkosten. Ze publiceert regelmatig

over de voortgang op het digitale kennisplein van het Bouwcollege (www.bouwcollege.nl). In 2004 heeft

het Bouwcollege een onderzoek laten uitvoeren naar de relatie tussen investeringskosten en exploitatie-
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kosten. Daaruit is gebleken dat hieraan in de literatuur nog weinig aandacht wordt besteed, eigenlijk

vooral aan de energiekosten. Op basis van de literatuurverkenning en interviews met experts, bleek ook

dat reductie van de exploitatiekosten niet altijd om hogere investeringen vraagt, maar veeleer om een

goed doordacht ontwerp en een zorgvuldige technische uitwerking. Belangrijke invloedsfactoren zijn de

gebouwvorm, de toepassing van duurzame en onderhoudsarme materialen, energiezuinige installaties en

het ruimtegebruik. Een efficiënter ruimtegebruik brengt niet alleen lagere kosten met zich mee in de

exploitatiefase, maar resulteert ook in lagere investeringskosten. In een recente paraplunotitie van het

Bouwcollege (oktober 2006) over Investeringen, exploitatie en kwaliteit is de relatie hiertussen verder uitge-

werkt voor de thema’s locatiekeuze, bereikbaarheid, logistiek, functionaliteit, flexibiliteit, architectuur,

healing environments, installaties en bedrijfstijdverlenging.

Het Bouwcollege hoopt door het ontwikkelen van een LCC-model meer inzicht te krijgen in de effecten

van programmatische keuzen en ontwerpbeslissingen op de levensduurkosten. Ze wil voortbouwen op

een model van de Noorse Rijksgebouwendienst. Dit ‘Statsbygg’-model biedt inzicht in de gebouwgebon-

den levensduurkosten. Het Noorse model is breed beproefd en lijkt ook voor Nederlands gebruik toepas-

baar. Het model houdt echter geen rekening met het door het Bouwcollege gewenste inzicht in de voor-

zieningen voor aanpasbaarheid, uitbreidbaarheid en afstootbaarheid en de effecten daarvan op de levens-

duurkosten. Het Bouwcollege wil de LCC-tool in tranches van telkens maximaal zes ziekenhuizen in de

praktijk implementeren, om zo het instrument verder te verfijnen. In de editie van In perspectief (tegen-

woordig als katern bij Kort Bestek) van 15 oktober 2006 is een voorbeeld opgenomen van een scena-

riostudie met behulp van het huidige LCC-model.

Een interessante publicatie in het kader van life cycle costing is het boek Kosten- en kwaliteitssturing in de

vroege fasen van het huisvestingsproces van Ir. C. Gerritse. Dit boek brengt de kostenconsequenties in beeld

van verschillende wijzen van stapeling, korrelgroottes (gemiddelde vertrekgrootte) en inpandigheid. De

auteur maakt deel uit van de werkgroep PARAP, een samenwerkingsverband van de TU Delft, TNO

Bouw, Rijksgebouwendienst, Willem Meijer Consultancy en sinds kort ook Center for People and

Buildings”in Delft. De werkgroep ontwikkelt instrumentarium waarmee in elke fase van de huisvestings-

cyclus de financiële consequenties van beslissingen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Er is onder meer

een interactief computerprogramma ontwikkeld, bestaande uit een rekenmodel en database, waarmee

ontwerpvarianten kunnen worden doorgerekend en vergeleken met een referentiemodel. Tot nu toe is

vooral aandacht besteed aan de invloed van vormfactoren zoals de verhouding gevel/vloeroppervlak, aan-

tal bouwlagen en geveltype op bouwkosten en energielasten.

Voor meer informatie zie de website http://www.bk.tudelft.nl/re-h/projects/parap/

5. Kostenefficiënt, maar ook bateneffectief!

Van oudsher wordt vastgoed vooral gezien als een kostenpost. Bij benchmarking met andere projecten

worden lagere investeringskosten doorgaans op voorhand positief gewaardeerd. Bij het zoeken naar kos-

tenefficiency is het belangrijk om te beseffen dat de huisvestingslasten in verhouding tot de overige lasten

een relatief beperkt deel van de totale kosten uitmaken. Voor de meeste organisaties is personeel de groot-

ste kostenpost. In de nieuwe situatie krijgen zorginstellingen de beschikking over een normatieve kapi-



3 3

taallasten component (NKC) of normatieve huisvestingscomponent (NHC). Deze prestatie-eenheid voor

de huisvestingslasten is een productiegebonden normatieve vergoeding voor (vervangende) nieuwbouw

en instandhouding bestaande uit een geïndexeerde jaarlijkse bijdrage die voldoende is om over de gehele

levenscyclus (40 jaar) investerings- en instandhoudingsuitgaven te dekken. In de kapitaallastenbrief wordt

voor het B-deel van de Diagnose-behandelcombinaties een NKC van 12,5% aangehouden. Wanneer men

al te eenzijdig inzet op besparen op huisvestingskosten, zonder te kijken naar de effecten op andere terrei-

nen, kan dit gemakkelijk leiden tot “penny wise pound foolish”. Bovendien is vastgoed niet alleen een kos-

tenpost, maar bovenal een van de bedrijfsmiddelen waarmee een organisatie haar producten en diensten

produceert. Van lieverlee lijkt zich zowel in Nederland als in het buitenland een verschuiving af te tekenen

van “cost motivation” naar ”profit motivation”, van controleren (op kosten) naar faciliteren (van prestaties

en toegevoegde waarde). Input indicatoren zoals kosten per oppervlakte, kosten per fulltime arbeidsequi-

valent (fte) en oppervlakte per fte of per werkplek, geven inzicht in de mate waarin middelen efficiënt

worden ingezet, maar zeggen weinig over de effectiviteit ervan. In een recent artikel van de Engelse FM-

hoogleraar If Price worden twee organisaties met elkaar vergeleken. De facilitaire kosten per vierkante

meter zijn bij organisatie B ruim 13% hoger dan bij organisatie A. B lijkt dus slechter te presteren dan A.

Wanneer de facilitaire kosten worden uitgedrukt als percentage van de winst, komt organisatie B echter

24% lager uit dan organisatie A. Op “winst per vierkante meter” scoort B bijna 50% hoger dan A. Per fte

is het verschil nog altijd 25% ten gunste van B. Alles bij elkaar presteert organisatie B op FM-gebied dus

een stuk beter. Het is daarom verstandig om bij kostenkengetallen niet alleen te kijken naar m2 en Euro’s,

maar ook de baten, doelstellingen en ambities van de organisatie hierin te betrekken.

Een interessant voorbeeld van kostenefficiënt programmeren, ontwerpen en beheren, is Rhön-Klinikum

AG in Duitsland. Deze beursgenoteerde onderneming exploiteert 29 ziekenhuizen in 21 verschillende

plaatsen, verdeeld over 7 deelstaten (peildatum 2003). Het Rhön-Klinikum financiert al haar vastgoed

zelf. Dit levert tijdwinst op omdat men geen last heeft van tijdrovende goedkeuringsprocedures. Zij

maken winst waar andere, vergelijkbare ziekenhuizen verlies draaien. Succesfactoren zijn een efficiënte

gebouwindeling (bijvoorbeeld alleen brede gangen waar dat nodig is), centrale inkoop, en vergaande

arbeidsdeling (bv. geen hooggeschoolde verpleegkundigen inzetten voor eenvoudige zorgtaken).

Werkprocessen worden optimaal ondersteund door moderne communicatietechnologie. Alle werknemers

zijn in loondienst. De beloning kent een forse prestatiecomponent. Er wordt veel aandacht besteed aan

efficiënte patiëntenlogistiek. Volgens eigen zeggen heeft men de productiviteit door al deze maatregelen

fors weten te verhogen. Artsen en verpleegkundigen behandelen meer patiënten dan in andere ziekenhui-

zen van gelijke grootte. Op ondersteunend personeel wordt zelfs 25% bespaard (Fiolet, 2005). In een verg-

rijzende samenleving met schaars personeel een belangrijk winstpunt! Een kanttekening bij dit succesver-

haal is, dat de gekozen aanpak zich niet zonder meer leent voor de Nederlandse situatie. Daarvoor zijn de

systeemverschillen te groot. Er gekozen is voor een bedrijfsproces met een viertrapssysteem voor de door-

stroming van patiënten: intensive care, intermediate care, normal care en low care. Het aantal personeels-

leden neemt af naarmate de zorgintensiteit lager wordt. Bij afnemende zorgbehoefte worden de patiënten

zo snel mogelijk naar een lichtere unit overgedragen, met minder dure voorzieningen. Door deze differen-

tiatie in verpleegafdelingen wisselen patiënten meer dan in Nederland van afdeling. In de eerder genoem-
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de paraplunotitie van het College bouw zorginstellingen over Investeringen, exploitatie en kwaliteit staat

een ander voorbeeld beschreven. Op basis van een kritische analyse van de acties in de waardeketen werd

in een ziekenhuis in Engeland een herontwerp gemaakt van het PA-lab. Dit reduceerde in een reductie

van de oppervlakte met 50% en vermindering van de loopafstand voor het personeel met 80%. Door

“value streaming” van het proces is het aantal processtappen drastisch beperkt.

In een onderzoek in eigen land van Achterberg et al (2006) is aan de hand van een uitgebreide literatuur-

studie en gesprekken met mensen op de werkvloer nagegaan, welke relaties er bestaan tussen arbeidspro-

ductiviteit in de intramurale verpleegzorg en interventies in de gebouwde omgeving. Uniek in dit onder-

zoek is de kwantitatieve vertaling van de bevindingen in een rekenkundig referentiemodel. De invloed van

de onderzochte interventies op de taakuitoefening is uitgedrukt als een percentage ten opzichte van de

maximaal te behalen besparing op arbeidstijd. Dit laatste is weer vertaald in besparing op de exploitatie-

kosten over 25 jaar. Volgens dit onderzoek valt door ruimtelijke interventies maximaal 3,5% te besparen

op de exploitatiekosten. Door een verbetering van de sfeer en het interieur is een besparing mogelijk van

2,7%. Door bouwfysische maatregelen (licht, geluid, temperatuur, ventilatie) en maatregelen in de sfeer

van ICT en domotica, kunnen de besparingen oplopen tot 3,0% en 4,2%. Gecombineerd valt ruim 11%

te besparen op de exploitatiekosten. Een belangrijke verklaring voor de relatie tussen gebouw en arbeids-

productiviteit is, dat een zorgvuldig ontworpen omgeving en een aangenaam verblijf bijdragen aan een

grotere zelfredzaamheid en meer welzijn en zo de zorgvraag ontlasten. Een aardig detail is vloerbedekking

Bron: Achterberg et al (2006).

Voorbeeld van een ruimtelijke interventie en mogelijke effecten:
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in de gang. Een zachte vloerafwerking verzacht het geluid van lopend personeel, wat een gunstig effect

heeft op doorslapen en bewoners minder vaak op het idee brengt om de zuster te roepen. De inzichten uit

de “healing environments” literatuur kunnen als input worden gebruikt om een aangename verblijfsom-

geving te realiseren. Het onderzoek van Achterberg et al is exploratief van aard en is behalve op gegevens

over kosten en personeelsbezetting sterk gebaseerd op oordelen van deskundigen en “evidence based reas-

oning”: het logisch beredeneren van mogelijke effecten vanuit data uit de empirie. Het model is beperkt

gevalideerd. Hoeveel de benodigde investeringen bedragen (en daarmee de terugverdientijd) vermeldt het

rapport niet. Vooralsnog is dus nog niet helder welke combinatie van interventies het meest rendabel zal

zijn.

Behalve op kostenreductie en productiviteitsverhoging kan vastgoed ook voor andere doeleinden strate-

gisch worden ingezet. De Delftse vastgoedhoogleraar Hans de Jonge wijst in een artikel in Real Estate

management op de volgende mogelijkheden om toegevoegde waarde van vastgoed te creëren:

• Risicobeheersing, door te kiezen voor verschillende eigendomsvormen (eigendom, huur, lease) en finan-

cieringsvormen (leningen, aandelen) en onderscheid te maken tussen zorgspecifiek vastgoed en niet-

specifiek vastgoed, dat op termijn gemakkelijker is af te stoten.

• Waardeverhoging, door vastgoed te gebruiken bij het aantrekken van vreemd vermogen en het verbete-

ren van de solvabiliteit en liquiditeit van de organisatie. Een optie is bijvoorbeeld om overtollig vast-

goed te herontwikkelen of dure grond in eigendom te gelde te maken door intensiever en multifunctio-

neel grondgebruik.

• Flexibiliteitverhoging, juridisch (bijvoorbeeld meer vrijheid in het huurcontract), technisch (bijvoor-

beeld een voor verschillende functies verkavelbare draagstructuur, of inbouwen van uitbreidbaarheid),

en procesflexibiliteit (bijvoorbeeld door fasering van bouw- en investeringsplannen met een lange ter-

mijn).

• Cultuurverandering, door het gebouw in te zetten als katalysator en facilitator van veranderingen in de

organisatiecultuur. Een voorbeeld uit de kantorenwereld is Interpolis, waar flexibele werkplekken in een

open setting zijn ingezet om de organisatie letterlijk open te breken en de onderlinge samenwerking te

verbeteren.

• Marketingtool. Door een positieve uitstraling, een hoge belevingswaarde en een functionele indeling en

inrichting kan vastgoed bijdragen aan het aantrekken en vasthouden van klanten (hier: patiënten) en

personeel.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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We kunnen hieraan het aspect satisfactie toevoegen. Een gebouw dat bijdraagt aan de medewerkerstevre-

denheid en die van andere gebruikers en bezoekers heeft naar verwachting ook een positieve invloed op

de arbeidsproductiviteit en het aantrekken en vasthouden van klanten en personeel.

6. Tot besluit

Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat inzetten op kostenbeheersing verstandig is, zeker nu de zorgsector

steeds meer zelf verantwoordelijk wordt voor kansen en risico’s. Tegelijkertijd is duidelijk gemaakt dat dit

altijd moet gebeuren in samenhang met een analyse van mogelijke baten. De kunst is om een optimale

balans te vinden tussen kosten en baten. In een zeer lezenswaardige afstudeerscriptie over Bouwen aan

waarde pleit Jaqueline Olthoff-Van Paassen voor het gebruik van de Balanced Score Card. Zij koppelt de

toegevoegde waarden van de Jonge aan de vier velden van de Balanced Score Card: het financieel perspec-

tief, het klantenperspectief, het processenperspectief en het leer- en groeiperspectief. Deze vier invalshoe-

ken kunnen helpen om ordening te brengen in de vele te maken afwegingen en voorkomen dat de balans

te veel naar één van de velden uitslaat.

De impact van toenemende marktwerking in de intramurale gezondheidszorg op strategisch vastgoedbe-

leid is een belangrijk aandachtsgebied binnen het Bouwcollege. In een signaleringsrapport d.d. 27 juni

2005 heeft het Bouwcollege de bredere context van strategisch vastgoedbeleid geschetst. Zij wijst er op dat

strategisch huisvestingsbeleid een langere planningshorizon vereist dan gebruikelijk in veel langetermijn-

huisvestingsplannen (LTHP’s). In afzonderlijke rapportages besteedt het Bouwcollege veel aandacht aan

de aanpasbaarheid, uitbreidbaarheid en afstootbaarheid van voorzieningen, om daarmee in te kunnen

spelen op het behoud van de waarde van het vastgoed in de toekomst. Andere thema’s van onderzoek,

reflectie en kennisoverdracht zijn onder meer de verschillen tussen cure en care en de specificiteit van

gebouwen en functies, de relatie tussen investeringskosten en exploitatiekosten, en de kapitaallastenpro-

blematiek ten gevolge van de overgang van aanbod- naar vraagsturing, nieuwe modellen en concepten

voor ziekenhuizen, en de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg voor de

infrastructuur. Het verdient dan ook aanbeveling om de website van het bouwcollege nauwlettend te vol-

gen.

Dit hoofdstuk is meer beschouwend dan empirisch van aard. Harde kostendata over de implicaties van

keuzen in het programma en ontwerp zijn schaars. Modelmatige studies zoals die van PARAP geven veel

algemeen inzicht, maar concrete toepassingen in de zorgsector zijn voor zover bekend nauwelijks voor-

handen. De introductie van LCC-modellen kan hierin verandering brengen. Zorgvuldig documenteren en

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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analyseren van kostengegevens en vooral ook het openbaar maken hiervan, is een must om vastgoedont-

wikkeling en beheer in de zorgsector te kunnen professionaliseren.

Literatuur

Achterberg, J., K.H. Dekker en W.R. Pullen (2006), Arbeidsproductiviteit en gebouw. Een exploratieve stu-

die in de verpleegzorg. Delft: Center for People and Buildings.

College bouw ziekenhuisvoorzieningen (2005), Strategische positie vastgoed. Signaleringsrapport uitge-

bracht aan de Minister van Volksgezond, Welzijn en Sport. Rapportnummer 548. Utrecht.

College bouw zorginstellingen. Bouwkostennota en Capita Selecta Bouwkostennota. Diverse jaargangen.

Utrecht.

College bouw zorginstellingen (2006), Investeringen, exploitatie en kwaliteit. Utrecht.

Dam, E.A.M. ten, F.J. Smits en D. Spekkink (1996). Programma van eisen. Instrument voor kwaliteitsbe-

heersing. SBR 258. Rotterdam: Stichting Bouwresearch, 3de druk.

Fiolet, G. (2005), Privatisering van ziekenhuizen: de rol van vastgoed. Afstudeerscriptie Faculteit

Bouwkunde TU Delft.

Gerritse, C. (2005), Kosten- en kwaliteitssturing in de vroege fasen van het huisvestingsproces. Delft: Dup

Science.

Jonge, H. de (2002), De ontwikkeling van Corporate Real Estate Management. Real Estate Magazine (5)

no. 22, 8-12.

Olthoff-van Paassen, Jacqueline (2006), Bouwen aan waarde. Een kwalitatief onderzoek naar de toege-

voegde waarde van ziekenhuisvastgoed. Afstudeerscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam / Instituut

Beleid en Management Gezondheidszorg.

Price, I. (2006), Lean Offices: New language for new workplaces. Californian Management Review, Special

Issue on Workplace Design, Spring 2006, 1-27.

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2006), Strategisch vastgoedbeheer in de zorgsector. Zoetermeer.

Voordt, Theo van der, en Herman van Wegen (2004), Architectuur en gebruikswaarde. Programmeren,

ontwerpen en evalueren van gebouwen. Hilversum: Uitgeverij Thoth. 2de druk.

Wijk, M. (2004), Bouwstenen. Gids bij het maken van een Programma van Eisen. SBR 421. Rotterdam:

Stichting Bouwresearch.

Over de auteur

Dr. Ir. D.J.M. (Theo) van der Voordt is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Real Estate

& Housing van de Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij is tevens als senioron-

derzoeker verbonden aan het Center for People and Buildings in Delft. In zijn onderzoek ligt het accent

op het evalueren van gebouwen in de gebruiksfase en de vertaling van de onderzoeksbevindingen in aan-

dachtspunten en richtlijnen voor programma’s van eisen en ontwerpen. Publicaties van zijn hand op het

gebied van zorgvastgoed zijn onder meer het “Praktijkhandboek Bouw en Beheer”, over wonen met zorg

voor ouderen, “Verpleeghuizen: varianten en alternatieven”, en “Ouderen in Ziekenhuizen”.

Email: D.J.M.vanderVoordt@tudelft.nl; Internet: www.bk.tudelft.nl/users/voordt/internet.


