RONDE TAFEL

Bouwen voor de zorg:

samen meer doen met minder geld
In de huiskamer van Gasterij Zuidbarge in Emmen brandt op 10 december een
gezellig haardvuur. Een mooie setting voor de acht deelnemers aan het Rondetafelgesprek
van Bouwen in het Noorden. Hoewel er ook wat andere onderwerpen de revue
passeren, gaat het vanavond vooral over ontwikkelingen in het zorgvastgoed. Wat
wordt er van de bouwsector gevraagd als het gaat om goede zorg en leefbaarheid?
We stellen het gezelschap aan u voor: Janneke Bandringa,
regiomanager Drenthe voor Verslavingszorg Noord-Nederland.
Bert Moormann, directeur wonen bij woningcorporatie
Domesta. Leo ter Beke, architect en mede-eigenaar van Grunstra
Architecten Groep in Bolsward. Jan Grijpma, bedrijfsleider
onderhoud en beheer bij Jorritsma Bouw. Jisse Otter, wethouder
in Emmen. De inhoud van zijn portefeuille loopt van
vrouwenemancipatie tot grondproblematiek. Klaas Graveland,
directeur-eigenaar van HuneBouw uit Hoogeveen. Wieger
Pollmann, projectmanager bouw en installaties bij Grontmij
(Part of Sweco). Daan Zethoven, directeur van Zethoven
Bouwplan Groep. Gespreksleider is Henri Hendriks,
hoofdredacteur van dit blad.

Toekomstverwachtingen
Voordat het thema ‘zorg’ bij de kop wordt gepakt, doet Hendriks
een rondje onder de deelnemers over hun verwachtingen vanuit
macro-economisch perspectief. Allen zijn voorzichtig positief,
maar zien ook dat er dingen anders zullen (en moeten) gaan
dan vóór de crisis, omdat er minder geld te besteden is. Zelf
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initiatieven nemen en samen optrekken met verschillende partijen
lijkt de beste manier om projecten aan te pakken. En, zo zegt
wethouder Otter: ‘We moeten af van het idee dat vastgoed steeds
meer waard wordt.’

Variatie in wonen
In de regio Emmen moet meer variatie in wonen komen. Otter
legt uit waarom: ‘Als we het aanbod verruimen, dan krijg je ook
meer discriminatie op kwaliteit. Als je doorstroming wilt, dan moet
je mensen verleiden om te verhuizen. Het is de vraag of
eengezinswoningen en appartementen nog de wens zijn van de
senioren.’
Volgens Pollmann verhuizen mensen als ze ouder worden nu vaak
naar een appartement. ‘Maar eigenlijk zou dat ook op jongere
leeftijd kunnen, bijvoorbeeld als de kinderen de deur uit zijn. Zo’n
woning moet aantrekkelijk zijn, maar ook geschikt zijn voor als
mensen later zorg nodig hebben. Je kunt prima een gebouw realiseren
dat je in de toekomst heel makkelijk kunt omzetten. Dan hoef je
het ook niet na dertig jaar af te breken.’

Ronde tafel
Otter denkt dat mensen zelf een woning bij hun levensfase zoeken,
en niet per se op dezelfde plek blijven wonen. ‘Het idee dat we
allemaal in een appartement eindigen is langzamerhand ook aan
het kenteren.’

gehandicaptenzorg en ouderen leven langer door de goede zorg.
Welke zorg kunnen de mensen zich veroorloven en wat wordt de
invloed van nieuwe medicatie op, bijvoorbeeld, het gebied van
dementie?’

Moormann vermoedt dat zorgvastgoed zal verdwijnen. ‘Mensen Financiering van zorgbouw
willen ergens wonen, daaromheen moet je
Pollmann vraagt zich af hoe het met de
de zorg organiseren. We moeten af van het
zorgbouwfinanciering gaat als scheiden van
e financiering moet
institutionele denken.’ Hij beseft dat er
geïnnoveerd worden’ wonen en zorg wordt doorgezet voor
altijd groepen mensen zijn die behoefte
zorgzwaarte ZZP4 en hoger. ‘Zorghuisvesting
- Bert Moormann
wordt nu nog steeds intramuraal gefinancierd;
hebben aan beschutting. ‘In onze complexen
wonen mensen met hun eigen voordeur,
als die scheiding opschuift, moet je iets
en dat heeft volgens mij de toekomst. De schaal moet kleiner, nieuws verzinnen dat niet na een aantal jaren afgebroken hoeft te
maar de variatie komt wel.’
worden. Daar kun je slimme dingen voor bedenken, zowel
bouwkundig als installatie-technisch.’ Volgens Grijpma is echter
Ook Bandringa denkt dat variatie belangrijk is. ‘Nu heb je cliënten niet de techniek het probleem, maar het financiële aspect.
die alleen kunnen wonen, maar ook met z’n drieën of z’n vijven.
Soms moet je buurtjes hebben waar mensen zich thuis voelen, Zethoven denkt, net als Pollmann, dat rendements-verwachting
waar ze ook een beetje gek mogen zijn. Je moet dat samen een knelpunt kan vormen. ‘Want wie geeft de belegger de garantie
organiseren met de woningcorporatie, de zorg, de gemeente.’ Maar dat hij over tien jaar iets met een gebouw kan?’ Hij signaleert een
om dat te bereiken, moet de wetgeving nog wel worden aangepast. teruggang naar “de PGB-tijd”, waarbij vragen voor woonruimte
komen vanuit kleine, onprofessionele clubjes. Moormann: ‘We
Leefbaarheid
geloven niet meer in partijen die voor twintig jaar of langer een
Moormann: ‘Het is niet zozeer een vastgoedvraagstuk, maar meer huurcontract af willen sluiten. Vijf of tien jaar is te doen.’ Ook
een leefbaarheidsvraagstuk. We zijn de afgelopen decennia wel VNN werkt anders. Bandringa: ‘We kunnen gewoon geen panden
erg van elkaar vervreemd, we kunnen elkaar meer gaan opzoeken. meer kopen. We hebben zelfs moeten verkopen om geld binnen
te halen om de salarissen te kunnen betalen.’
We moeten af van het dogma van wat allemaal níet meer kan.’

‘D

Als architect merkt Leo ter Beke dat het idee van “als jij dit hebt, Otter denkt dat onze risicoperceptie anders is geworden. ‘Er werd
dan gaan wij voor jou zorgen dat je zó gaat wonen” aan het vroeger helemaal niet over nagedacht of een woning over vijftig
veranderen is. ‘Klanten, en cliënten, kunnen heel goed zelf kiezen. jaar nog wel verhuurbaar zou zijn. Gezien de demografische
En zij kiezen niet per se voor kleinschalige groepsvormen met een ontwikkelingen had men uit kunnen rekenen wat er ging gebeuren.
huiskamer. Het kan ook een gebouw zijn voor
En toch ging iedereen door met het plannen van
erhoog je de
vijftig bewoners van wie er dertig een bepaald
grote woonwijken en industrieterreinen…’
leefbaarheid,
ziektebeeld hebben met verschillende stadia.
dan verhoog je de
Elektronisch kun je veel regelen. Dan woont
Moormann wil af van de maakbaarheid:
waarde van een huis’ ‘Eigenlijk zouden we het moeten doen met wat
men gemixt, en iedereen huurt.’ Zethoven
vraagt zich af of die clustering van zorg ook
er staat, en dat een beetje verversen en vervangen.
- Klaas Graveland
toekomst heeft.
Die grote ambities moeten we loslaten, dat kan
gewoon niet meer.’
Binnen de gehandicaptenzorg bestaan woongroepen voor een hele
levensfase. Pollmann: ‘Daar is een bepaalde coherentie. Voor Ter Beke ziet om zich heen dat de financiering moeizaam gaat en
sommige zware doelgroepen zal een vorm van clustering dat grote projecten worden bijgesteld naar kleinschaliger projecten.
noodzakelijk blijven. Keuze voor of namens de cliënt wordt echter Maar zelfs dan zijn investeerders nog moeilijk te vinden: ‘De
wel steeds belangrijker!’ Moormann merkt dat er een ethische gemeente faciliteert, maar kan hierin zeker enthousiasmeren en
discussie op gang begint te komen: ‘Want mensen in de voorwaarden scheppen.’

‘V
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Bouwen om het bouwen

Jisse Otter
Functie Wethouder

Otter: ‘In Emmen zijn 3300 woningen gepland, maar
er wordt niets gebouwd. We moeten al die oude
plannen eens goed tegen het licht houden en kiezen
voor concrete ideeën waar ook financiering voor is.’
Graveland vraagt: ‘Bouwt Emmen dan niet “om het
bouwen”; is er wel een serieuze behoefte?’ Otter legt
uit dat Emmen nog een groei heeft van zo’n duizend
huishoudens. Ook de instroom van statushouders is
goed voor duizend woningen. Er zijn bovendien 1500
woningen aan het eind van hun levensduur. ‘We
kunnen dus nog wel wat bouwen. En dan heb je ook
nog de beweging van dorpen naar de stad.’

Organisatie Gemeente Emmen

weer en houd je de kern een
beetje actief.’
Graveland denkt dat door
innovaties de bouwprijzen
behoorlijk zullen dalen. ‘Maar
ik zou er juist voor willen pleiten
leefbaarheid in een wijk te
creëren, en een huis veel langer
te laten staan. En dat na de
afschrijvingsperiode het
rendement voor de koper is. Als
je de leefbaarheid verhoogt,
verhoog je ook de waarde van
een huis.’

Zethoven gaat in op die beweging. Hij noemt als
voorbeeld Leeuwarden: ‘In Techum worden tegen lage
marges en met gesubsidieerde grondprijzen veel te
goedkoop veel te grote woningen gebouwd, als Levensloopbestendig
betaalbare woningen voor starters.’ Hij denkt dat Grijpma denkt dat goedkoop, levensloopbestendig
Leeuwarden met een soort blinddoek om een gigantisch en duurzaam niet goed samengaan. ‘De uitdaging
zit in verbinding, en van daaruit
ongeluk aan het veroorzaken is op
e
moeten
af
de woningmarkt. ‘Die kopers gaan
een goed product neerzetten dat
van het idee
er de komende twintig jaar niet
vijftig jaar meegaat met
dat vastgoed steeds
meer weg, want zij krijgen nooit
voorzieningen voor als iemand
meer waard wordt’
een betere prijskwaliteitbijvoorbeeld invalide wordt.’
verhouding. Ze betalen 130.000
- Wethouder Jisse Otter
euro voor een nieuwe woning met
Otter ziet het anders: ‘Veel
een tuin en zónder gasrekening.’
mensen willen op een bepaald moment toch
verhuizen naar een kleiner huis, of naar een huis
Afschrijving
zonder tuin.’ Ter Beke: ‘Volgens mij houdt
Moormann: ‘Het vraagt wel anders denken, als je in “levensloopbestendig” meer in dat een woning
twintig of dertig jaar een woning afschrijft. Een woning geschikt moet zijn om mensen in iedere fase van
was vroeger een beleggingsobject. Niet alleen om in hun leven een plek te geven.’
te wonen, het was ook je pensioen.
Moormann ziet de oplossing in innovatie in de
Wij willen graag woningen met een huur van 400 bouw. Maar ook in de financiering moet volgens
euro. We moeten bouwen met stichtingskosten van hem geïnnoveerd worden, omdat banken niet meer
rond de 140.000, inclusief 20.000 euro voor de grond op de traditionele manier te werk gaan.
en btw. Dat is op dit moment niet rendabel te doen.
Eigenlijk zou je voor 50.000 of 60.000 euro een woning Domesta moet het doen met de voorraad woningen
moeten bouwen die een jaar of twintig meegaat. Zeker die er nu staat. Moormann: ‘Nieuwbouw is voor
in krimpsituaties, met bijvoorbeeld pieken zoals nu ons niet interessant. Bij vervangende nieuwbouw is
door de huisvesting van statushouders. Als mensen “levensloopbestendig” wel zo’n beetje het toverwoord.
dan naar de stad trekken, verdwijnen de woningen Maar het is onbetaalbaar.’ Hij ziet veel particuliere

‘W

Bert Moormann
Functie Directeur
Organisatie Domesta
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Ronde tafel

Janneke Bandringa
Functie Divisiemanager
Organisatie Verslavingszorg Noord
Nederland

initiatieven ontstaan: ‘Wij hebben bijvoorbeeld dit
jaar in Emmen een Herbergier geopend, een locatie
voor kleinschalige dementerendenzorg die door een
ondernemersechtpaar wordt geëxploiteerd. Het sluit
helemaal aan bij de woonwensen van mensen die
geclusterd willen wonen.’

Dure flexibiliteit

Moormann ziet bij de huurders van Domesta op
korte termijn niet veel veranderen. ‘De formele rol
van de bewoner is versterkt. Maar onze gemiddelde
huurder wil prettig wonen en staat niet te dringen
om mee te praten.’ Ook Otter acht het niet reëel
om te verwachten dat huurders
iet de
zich erg zullen roeren.

‘N

techniek is het
probleem, maar het Meer voor minder
financiële aspect’
Moormann memoreert dat het

VNN heeft in Eelde een nieuw
pand voor verslaafdenzorg zó
flexibel neergezet, dat deuren en
ministerie van VWS een flinke
- Jan Grijpma
wanden verzet kunnen worden
rekening heeft gepresenteerd.
als de vraag aan opvang toe- of afneemt. Maar het ‘Waar wij tot vijf jaar geleden gemiddeld 800 euro
gebouw kan ook dienst doen als hotel. Bandringa: voor een zorgappartement konden vragen, is dat
‘We hebben veel kritiek gehad: “moeten die junks nu nog 575 euro. Onze corporatie kan dat verlies
nou in zo’n prachtig appartement?”, maar we hebben gelukkig opvangen, in tegenstelling tot veel andere
ook gekeken naar een scenario waarbij er geen organisaties. Een aantal zorgaanbieders gaat de
cliëntenaanbod meer is en het gebouw op de markt komende tijd omvallen. Als je bestuurder bent in
komt.’ Moormann vindt dat vreemd: ‘Er zullen een gemeente met armlastige corporaties en
altijd mensen met een crisisvraag blijven. Door zo armlastige zorgpartijen, heb je een heel andere
multifunctioneel te bouwen, maak je het vastgoed uitgangspositie.’
veel te duur.’ Ter Beke vindt het een valkuil om
vastgoed te duur te maken door al rekening te Zethoven ziet het als een vorm van hypocrisie om
houden met toekomstige mogelijkheden. Volgens aan de ene kant kwaliteitsverhoging en innovatie
Bandringa is de keuze om flexibel te bouwen te willen, en aan de andere kant de budgetten fors
gemaakt door de financiers. Zethoven: ‘Als je de terug te schroeven. ‘Je kunt niet denken dat
zekerheid van continuïteit hebt, dan kun je gaan innovatie alles wel oplost. Als het niet betaalbaar is,
voor een twintigjarig huurcontract. Dan wordt een zal je een stap terug moeten doen.’
gebouw veel goedkoper en zal een belegger geen
rendementseis stellen van 9%.’ Pollmann vult aan: Toch wil de minister dat de markt het gaat doen.
‘Het is de kunst om op basis van een lange Zethoven: ‘Er zijn bedrijven die verkeerde signalen
termijnvisie de risico’s voor beleggers te beperken. afgeven, waardoor de politiek denkt dat je voor
Dat zou onze gezamenlijke
50.000 euro een nieuwe
oms moet je
ambitie moeten zijn.’
zorgwoning kunt bouwen. Dan
buurtjes hebben is het besluit zo genomen om de
waar mensen ook een toelage naar beneden te brengen.
Huurdersinspraak
beetje gek mogen zijn’ Er wordt, uit angst voor
Huurdersverenigingen zijn
onderdeel van het Nieuw Lokaal
gezichtsverlies, te weinig gezegd:
- Janneke Bandringa
Akkoord. Hierbij werken de
“dit kan gewoon niet!”.’
corporaties, de huurderorganisaties en gemeente
samen aan de kwaliteit, betaalbaarheid en Bandringa denkt dat dit probleem voor alle sectoren
beschikbaarheid van huurwoningen. Volgens de geldt. ‘In de zorg wordt nu ook geroepen: “innoveer
nieuwe woningwet heeft de consument meer en wees creatief ”, en we worden helemaal
inspraak in hoe zijn (huur)woning eruitziet.
dichtgetimmerd met regels.’

‘S

Jan Grijpma
Functie Bedrijfsleider onderhoud
& beheer
Organisatie Jorritsma Bouw

17

RONDE TAFEL

Daan Zethoven
Functie Directeur
Organisatie Zethoven bouwplan groep

Grijpma: ‘Echte innovatie moet in het DNA van schoonmaak, energie en arbo/verzuim geïntegreerd
de medewerkers verankerd zitten en niet bereikt zijn in het contract. ‘Maar daar heb je opdrachtgevers
worden door het aanstellen van een “medewerker voor nodig met veel geduld, grote financiële reserves
innovatie”.’ Grijpma is van
en met lef.’
mening dat je door verbinding
e kunt niet denken
te zoeken in de keten van
dat innovatie alles Pollmann: ‘Uit de cijfers blijkt
bedrijven, elk met zijn eigen
dat na oplevering 70% van de
wel oplost’
specialisatie, de beste broedwerktuigbouwkundige installaties
- Daan Zethoven
plaats hebt voor innovatie.
kwalitatief gezien niet voldoet,
Volgens hem is dit door
elektrotechnisch schijnt dat zelfs
resultaatgericht samen te werken (RSG) te bereiken. 90% te zijn. Daarom willen wij steeds meer naar
Hij benadrukt: ‘Het echte innoveren zit niet in performance contracting gaan. De resultaatverplichting
techniek. Dat is gewoon het verbinden van partijen.’ naar ons toe trekken als adviseur en de risico’s delen.’
‘Precies!’ zegt Bandringa. ‘Maar je moet wel de
ruimte hebben om het anders te doen.’
Back to basic
Zethoven vertelt dat zijn bedrijf bezig is onderzoek
te doen naar een bouwsysteem waarmee alles op de
Ter Beke geeft zijn definitie van innovatie:
‘Dat je iets nieuws initieert vanuit de problemen bouwplaats wordt gemaakt, en er dus geen prefab
die je nu ondervindt van het huidige gebruik. Het materialen worden gebruikt. ‘We willen kijken hoe
probleem in de zorg ligt deels aan de steeds groter een en ander zich ontwikkelt als we teruggaan naar
wordende kloof tussen bestuurders en de mensen de basis. Je moet je afvragen of alles wat we als
op de werkvloer.’
innovatie hebben gezien, wel een duurzame innovatie
is. Als je – over enkele jaren – met drie zonnepanelen
Healthy ageing
je eigen huis kunt verwarmen en ook dat van je buren,
Pollmann meent dat het algeheel
hoe belangrijk is dan een Rc-waarde
e moet een
welbevinden, healthy ageing, steeds
van 8 of 10?’ Het gaat ook om
win-winbelangrijker wordt. ‘Degene voor
efficiëntie. ‘Want hoeveel efficiënter
winsituatie
werk je als je een pak stenen en een
wie je bouwt, moet er nu én straks
creëren’
pak hout op de bouw zet en alles ter
met plezier kunnen wonen. Je moet
een win-win-winsituatie creëren:
- Wieger Pollmann plaatse laat maken, in plaats van alles
voor de bewoner, maar ook voor de
prefab te laten aanleveren?’
ontwikkelaar en voor de zorgpartij. Je zou vaker
over de lange termijn moeten denken. Bij het Dat idee triggert Graveland: ‘Onze redenatie is
realiseren van vastgoed betekent dat: bouwfysische namelijk dat wij nog steeds innovaties kunnen
eisen stellen, zodat ook het personeel er met plezier verslaan door traditioneel te bouwen met
kan werken en er minder uitval is door ziekte. Dan vernieuwende processen.’ Volgens Zethoven worden
moet je wel aan de voorkant investeren, dat blijft faalkosten berekend aan de hand van de stenen die
een dilemma.’
overblijven. ‘Maar als je met prefab materiaal werkt,
horen de uren van de tekenaar en de vrachtwagens
Volgens Zethoven geeft dat nog geen garanties. die extra naar de bouwplaats rijden bij de
Moormann ziet er wel een stuk innovatie in: prefabricagekosten. Net als de kosten van de
‘Traditioneel ga je naar de bank voor je timmerman die prefab onderdelen weer uit elkaar
vastgoedfinanciering, maar je zou ook naar de haalt, omdat ze niet passen...’ Graveland ziet – zeker
zorgverzekeraar kunnen gaan.’ Als voorbeeld noemt bij ingewikkelde projecten – toch wel toekomst in
hij de DUO in Groningen, waarbij onder meer “bimmen”, bouwen met 3D.

‘J

‘J

Leo ter Beke
Functie Architect & directeur
Organisatie Grunstra Architecten
Groep
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Klaas Graveland
Functie Directeur
Organisatie Hune Bouw

Waardetoekenning
Leo ter Beke komt terug op healthy ageing. ‘Als je
kijkt naar wat klanten prettig vinden, komt de
nadruk al snel op de bouwtechniek liggen. Maar
je moet een gebouw niet overwaarderen. Er zijn
heel veel klanten die niets te wensen hebben. Die
voelen of iets goed is of niet goed is. En dat voelen
ze niet aan het gebouw. In een spiksplinternieuw
gebouw kun je doodongelukkig zijn! Het draait
vooral om menselijke bejegening.’

Bandringa ziet dit in haar eigen gezin: ‘Toen ik twintig
was wilde ik een auto. Mijn kinderen piekeren er niet
over.’ Otter trekt het door naar wonen: ‘Jongeren
zeggen “ik hoef dat gedoe van een eigen huis niet”, die
willen nu hier wonen, en volgend jaar dáár.’ Bandringa
vult aan: ‘En wanneer ze gestudeerd hebben, kunnen
ze niet kopen, want de meesten hebben straks
studieschulden.’

Zethoven ziet een tendens: ‘Het mag allemaal weer
Pollmann denkt dat degenen die nu tussen de compacter, ook voor mensen met een dikke
veertig en zestig jaar zijn, veel mondiger en portemonnee. De vraag naar domoticasystemen neemt
veeleisender zullen zijn, maar ook volgens Grijpma weer af. De luxe is op zijn retour.’
blijven persoonlijk contact en
lanten, en
aandacht het belangrijkst.
Volgens Moormann willen mensen ook
cliënten,
wendbaar zijn om het werk te kunnen doen
kunnen heel
Zethoven is achterin de dertig,
goed zelf kiezen’ dat ze leuk vinden. Dat hoeft geen baan
en heeft het idee dat zijn
voor het leven te zijn. ‘De effecten van het
- Leo ter Beke
generatie misschien wel het
leenstelsel zie je al terug in de dip in onze
woningverkopen. Banken vragen de
meest kapitalistisch is ingesteld.
‘Als ik nu twintigers zie, dan is die waardetoekenning gegevens op bij de DUO; mensen met een studieschuld
aan materiële zaken wel behoorlijk aan het kunnen al geen sociale huurwoning meer kopen.’ Otter
wegebben. Dat is een ontwikkeling die waarschijnlijk ziet het lichtpuntje in deze situatie: ‘We worden toch
nog een beetje gered door de lage rentestanden!’
heel veel branches hard gaat raken.’

Wieger Pollmann
Functie Projectmanager
Bouw en Installaties
Organisatie Grontmij

Tekst: Henri Hendriks & Vera Bosma		

Fotografie: Mark Sekuur
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