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WAT GAAN WE DOEN
 Inleiding Hervorming Langdurige Zorg
 Financiering Zorg en Zorgvastgoed
 Effecten
 Wat betekent dit voor corporaties

 Aantal praktijkvoorbeelden
 Samen&Anders
 Haagse Bos
 Flatcoach
Mix doelgroepen in verzorgingshuis

 Vragen, in gesprek en afsluiting



EVEN VOORSTELLEN

Sandy van Marrewijk (Vidomes)
Guido de Ruiter (zelfstandig adviseur)



MAAR EERST
Een paar stellingen:
 Een woningcorporatie heeft geen rol bij het 

huisvesten van kwetsbare mensen
 Een woningcorporatie moet geen intramuraal 

vastgoed in eigendom willen hebben
 Goed aanbod voor langdurige zorgvragers 

om langer zelfstandig te wonen, ontstaat 
vanzelf



INLEIDING
HERVORMING LANGDURIGE ZORG



WAT IS HLZ



ZIJDELINGS 
(nou ja, zijdelings..)

3 Decentralisaties (3 D’s)
WMO
Jeugdwet
Participatiewet

Scheiden wonen en zorg

Extramuralisering

Woningwet

Bezuinigingen



WAAROM HERVORMING
Inhoudelijk

Zo dichtbij mogelijk bij burgers organiseren
Zo lang en zelfstandig mogelijk leven en wonen
Aansluiten behoeften

Uitgaan van wat mensen wel kunnen
Eerst kijken naar eigen mogelijkheden
De meest kwetsbaren hebben recht op zorg en ondersteuning 
Betaalbaarheid



FINANCIERING
 Zorg
 Zorgvastgoed



FINANCIERING ZORG
Intramurale zorg
Wet langdurige zorg

Extramurale zorg
Zorgverzekeringswet 

Ondersteuning Thuis
Wet Maatschappelijke Ondersteuning



ZORGVASTGOED: VAN RISICOLOOS(tot 2012)
 Strak regime (CBZ) qua bouw en financiering
 Financiering zorg en vastgoed gescheiden
 Vastgoed werd volledig gefinancierd op basis van nacalculatie 

(ongeacht bezettingsgraad)
 Planmatig onderhoud en vervangingsinvesteringen idem

 Tot 2012 was zorgvastgoed voor een zorgorganisatie (en een 
eigenaar)
 Compleet risicoloos
 Uniform zonder veel eigen keuzes



…..NAAR RISICOVOL
 Vanaf 2018 is vastgoedfinanciering volledig onderdeel integrale 

kostprijs
 Integraal tarief voor/per ZZP voor zorg en vastgoed 
 NHC (Normatieve Huisvestings Component) is onderdeel van 

integraal tarief
 Geen bouwcollege meer, geen prestatie eisen
 Geen cliënt  geen financiering!
 Daarmee drie grote veranderingen:
 De vergoeding wordt afhankelijk van de geleverde zorg
 de vergoeding wordt uniform en normatief
 het moment van investeren en vergoeden wordt losgekoppeld. 



WAT OVERDENKINGEN
 Vastgoed en personeel zijn de hoogste kostenposten van een 

zorgorganisatie
 Vastgoedlasten zijn tussen de 10% en 20% van de bedrijfslasten
 Vastgoed vormt tussen de 25% en 75% van de balanswaarde
 Financiële gevolgen vastgoed zijn dus enorm 

 Portefeuillemanagement op zorg-organisatieniveau is noodzakelijk
 In relatie tot totale bedrijfsexploitatie
 M.b.v. marktpositie, toekomstscenario’s en concurrentieanalyse

 Er is een overschot aan zorg- en maatschappelijk vastgoed



WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN AL DEZE ONTWIKKELINGEN?



LANGER THUISWONEN
 Wonen-Welzijn-Zorg: aanbod verplaatst van onder 1-dak naar 

versnipperd in de wijk
 Doelgroep die in instelling woont veranderd, lichte zorg -> zware 

zorg
 Meer beroep op eigen kracht en netwerk van mensen: kan iedereen 

dat aan? 
 Financiering veranderd
Wie betaalt? (gebruiker, overheid?)
 Nu en toekomst

 (nieuwe vormen van) Samenwerking belangrijker dan ooit!



BETREFT NIET ALLEEN OUDEREN
 Gehandicapten
 GGZ-clienten
 Maatschappelijke opvang 
en beschermd wonen

 Gevolg: toename zelfstandig 
wonende kwetsbare mensen

Inclusief en zelfstandig in de wijk
De praktijk van doorstromers 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Publicatie augustus 2016

Platform31 
Schrijvers: Netty van Triest en Guido de Ruiter



WATBETEKENTDITVOOREEN CORPORATIE?



VRAAG: 
WAT MERKT U HIER AL VAN?



GEVOLGEN VOOR CORPORATIE
Een korte opsomming

 Korte- en lange termijn
 Inhoudelijk
 Rollen

 Extern
 Intern

 Proces
 Samenwerking en partners
 Vastgoed

 Woningen
 Intramuraal
 Hybride

 Financieel
 Benodigde expertise
 Vragen van klanten en stakeholders
 Afwegingskader en besluitvorming

 Vastgoed
 Financieel
 Contractueel
 Positioneel

 ……..



GEVOLGEN VOOR VIDOMES
 VERANDERINGEN HUURDERSPOPULATIE

1. Steeds meer lage inkomens als huurder
2. Steeds minder werkende huurders
3. Toename nieuwe Nederlanders en verschillende culturen
4. Kleinere huishoudens
5. Meer kwetsbare huurders
6. Vergrijzing zet door
7. Individualisering 
8. Meer van bewoners verwacht
9. Minder van overheid en partners



GEVOLGEN VOOR VIDOMES
Gevolg:
1. Tweedeling in de maatschappij zet door
2. Eenzijdigheid in buurten en complexen 
3. Meer overlast, korter lontje 
4. Complexiteit van bewonersgedrag neemt toe (multiproblemen)
5. Meer mensen die niet mee kunnen in de samenleving
6. Maar ook een groeiende groep die dingen zelf wil regelen



STRATEGISCHE KEUZE VAN VIDOMES VOOR  KWETSBARE MENSEN



WAAR ZET VIDOMES OP IN
 Slim en efficiënt samenwerken met onze partners, 

• Enerzijds: ontschotten; over de grenzen heen kijkend
• Anderzijds: vanuit eigen kerntaak
• Gemeenten in de regierol; nadrukkelijker onze partner op dit terrein

 Woningen beschikbaar stellen aan kwetsbare groepen in 
bestaande voorraad

 Toegankelijkheid verbeteren waar mogelijk
 Ontwikkelen van vernieuwende woon-zorg arrangementen
 Werken aan sluitende vangnetten voor kwetsbare mensen

 Een steeds belangrijker onderdeel van de prestatieafspraken



PRAKTIJKVOORBEELDEN
 Samen & Anders
 Het Trefpunt Haagse Bos
 Flatcoach
 Mix doelgroepen in verzorgingshuis



SAMEN & ANDERS S&A
 Verzorgingshuis Simeon&Anna  Samen&Anders
 Laurens Wonen eigenaar vastgoed
 Laurens Zorg huurder tot 2018
 Transformatie vanaf 2015-2018

 Aanleiding
 Gebouw komt leeg
 Vanuit visie en ambitie bijdrage leveren aan veranderende samenleving

 Visie en concept
 Sociale impact leveren voor (sociaal-maatschappelijk en financieel) kwetsbare 

mensen
 Sociaal ondernemerschap voor en door de wijk stimuleren Kernwoorden Samen wonen in een verticale buurt Participatie & Wederkerigheid  (sociaal) Ondernemingen die het concept ondersteunen Hergebruik bestaand gebouw Een gezonde financiele exploitatie 
 Domeinen

 Wonen
 Werken
 Welbevinden, meedoen
 Leren en ontwikkelen



SAMEN & ANDERS
 Wonen

 Huurbetaling en leveren bijdrage wederkerigheid
 Dit faciliteren

 Werken
 Uitgangspunten op basis van social enterprice gedachte
 Bijdrage aan bewoners en behoeften 
 Ondernemen in bedrijfsruimtes

 Partners 
 O.a. Gemeente, wijkcoöperatie, wijkleerbedrijf, Pameijer, Hogeschool, EMI, 

LeeftSamen
 Werkwijze

 Nomadisch ontwikkelen vanuit co-creatie
 Vastgoed
 Financien
 Uitdagingen



HAAGSE BOS
Trefpunt Haagsebos: functies stapelen loont!



FLATCOACH
“Een onsje goed wonen, levert een kilo welzijn en 
voorkomt 10 kilo zorg”



MIX DOELGROEPEN IN VZH



VRAGEN?



SAMEN IN GESPREK
Aan de hand van de eerdere stellingen:
 Een woningcorporatie heeft geen rol bij het 

huisvesten van kwetsbare mensen
 Een woningcorporatie moet geen intramuraal 

vastgoed in eigendom willen hebben
 Goed aanbod voor langdurige zorgvragers om 

langer zelfstandig te wonen, ontstaat vanzelf



AFSLUITING

SANDY VAN MARREWIJK
REGISSEUR SOCIAAL WONEN
VIDOMES
s.vanmarrewijk@vidomes.nl
06 - 12505319


