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Inleiding
Beter zorg verlenen en kosten besparen
De zorgsector is zeer dynamisch. Zowel zorgverleners als zorgbe-
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Zorgcomplex Statenhof in Leiden telt 45 (1/2 kamer)appartementen, incl. 7 zorghotelstudios.

hoevenden worden meer dan eens met ingrijpende ontwikkelingen geconfrontreerd. Zoals onder andere op het gebied van de
technologie, de nog immer toenemende vergrijzing en de marktwerking in de zorg. Een van de gevolgen hiervan betreft de toenemende behoefte aan samenwerking. Een tendens die zowel in
de eerste- als in de tweedelijns zorg waarneembaar is. Ziekenhuizen en wooncentra die fuseren, maar ook gezondheidscentra
waar eerstelijns zorgverleners zich gezamenlijk vestigen, zijn geen
zeldzaamheid. De achterliggende motieven zijn evident: samen
beter zorg verlenen en kosten besparen!
Zorg voor ouderen
Een belangrijke ontwikkeling betreft de zorg voor ouderen. Met
name het vervangen van traditionele verpleegtehuizen door nieu-

de meest toekomstbestendige vormen van zorghuisvesting.

we multifunctionele gezondheidscentra vormen voor zorgverle-

Oplossingen en alternatieven verschillen per zorginstelling.

ners de basis om een breed aanbod aan zorg en woonvarianten te

Anticiperen op trends en het zoeken van samenwerking met

bieden. Zorg op maat om zorgbehoevenden zo lang en zo goed

de juiste marktpartijen is daarom een must.

mogelijk zelfstandig te laten functioneren, is hierbij uitgangspunt.
Totale huisvestingstraject
Toekomstbestendig zorgvastgoed

BVR VastgoedOntwikkeling BV heeft een ruime ervaring op

Zorgbestuurders zijn gebaat bij toekomstbestendig zorgvastgoed.

het gebied van zorghuisvesting. Aangezien technologische

Grip op de kapitaallasten is hierbij een van de belangrijkste aan-

en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in de zorg in snel

dachtspunten. Niet in de laatste plaats, omdat een aantal finan-

tempo opvolgen, worden er voortdurend nieuwe en niet

ciële ‘zekerheden’ van hogerhand is weggevallen. Hierdoor zijn

zelden complexe eisen gesteld aan gebouwen en de indeling

de instellingen veel meer dan in het verleden genoodzaakt om

ervan. Daarom denkt BVR VastgoedOntwikkeling BV (desge-

strategisch te opereren. Overwegingen zijn onder meer: gebou-

wenst) mee in het totale huisvestingstraject: Design, Build

wen in eigendom hebben of huren, dan wel kiezen voor een

(Construct), Finance, Maintain en Operate. Door de uitste-

andersoortige vorm van samenwerking? Welke risico’s zijn accep-

kende samenwerking met beleggers en andere financiers

tabel? Wat is de alternatieve aanwendbaarheid van de gebouwen

behoort een totaalbouwkundige aanpak en -samenwerking

en niet te vergeten: hoe kan er het best worden ingespeeld op

tot de mogelijkheden. Dit betekent dat alle ingrediënten die

demografische ontwikkelingen en de behoefte van zorgbehoe-

nodig zijn om een totaalproduct te realiseren, dus ontwerp,

venden nu en straks? Hoewel de prognose voor de zorgsector

engineering, bouw, financiering, onderhoud en facilitaire

positief is - het aantal senioren blijft groeien en daarmee dus ook

dienstverlening, in de onderhandeling met opdrachtgevers

de vraag naar zorgvastgoed - moet er wel aandacht blijven voor

kunnen worden meegenomen.
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O v e r B V R Va s t g o e d O n tw i k k e l i n g B V
Kennis van de markt, maar ook de deskundigheid en ervaring ten

dankzij de uitstekende samenwerking met beleggers die pro-

aanzien van projectontwikkeling in z’n algemeenheid, plus het ver-

jecten middels financieringsconstructies en andere mogelijk-

mogen om op een efficiënte manier (ICB) met derden samen te

heden realiseerbaar maken. BVR VastgoedOnwikkeling BV

werken, maken BVR VastgoedOntwikkeling BV tot een ontwikke-

benadert deze uitdaging(en) met visie, creativiteit en feeling

lingspartner bij uitstek. Daarmee geeft de werkmaatschappij, al

voor maatschappelijke ontwikkelingen. Bij het vinden van

dan niet in samenwerking met andere marktpartijen, richting aan

projectoplossingen wordt altijd ruim aandacht geschonken

de ontwikkeling van alle denkbare utiliteitsbouw-/woningbouw-

aan de inpassing in de bestaande omgeving, de wensen van

projecten, alsook aan de herstructurering van oude(re) wijken en

toekomstige gebruikers en de relatie tussen mens en milieu.

binnenstedelijke gebieden.

Door originaliteit te koppelen aan het matchen van wensen en
verwachtingen met een eigentijds en duurzaam vastgoedaan-

Acquisitie & Ontwikkeling

bod, neemt het aantal markante BVR-projecten gestaag toe.

De grondaankopen worden samen gedaan met onder andere
financieringspartner Victorem Investments NV. De voor opdracht-

Juiste keuzes

gevers ontwikkelde projecten worden vervolgens door BVR Bouw

Een ontwikkeling met een eindgebruiker, of deze nu huur-

BV, BVR Bouw Gorinchem BV, Rasenberg Bouw BV of Suijkerbuijk

der, exploitant of eigenaar is, is altijd gericht op de inpassing

Bouw & Services BV gerealiseerd en/of onderhouden.

van wensen en eisen. In voorkomende gevallen tracht BVR

BVR VastgoedOntwikkeling BV richt zich in principe op alle denk-

VastgoedOntwikkeling BV in gezamenlijkheid met de eind-

bare sectoren van de bouw en fungeert binnen BVR Groep BV als

gebruiker(s) tot een gebouw te komen dat flexibel en even-

een bakermat met veel kennis op het gebied van projectontwik-

tueel te transformeren is, zodat het een courant gebouw

keling, planvorming en -uitwerking. Op deze wijze wordt vanuit

blijft. Centraal staat dan ook het maken van de juiste keuzes

diverse perspectieven en invalshoeken aan de wensen en eisen

op basis van het programma van eisen. Keuzes die in nauwe

van opdrachtgevers tegemoet gekomen. Variërend van het eerste

samenspraak met de toekomstige eigenaar worden genomen.

verkennende gesprek tot en met de uitwerking van de juiste pro-

Hierbij wordt gestreefd naar de toepassing van de nieuwste

jectoplossing, al dan niet met financieringsvoorstel.

technologieën, bijvoorbeeld op het gebied van energie- en
klimaatbeheersing, veiligheid, dataverkeer en communicatie.

Juiste projectoplossing
Vanwege de toenemende complexiteit van met name grote pro-

Visie bestuurders

jecten wordt een steeds groter beroep gedaan op de inventiviteit

Aangezien zorginstellingen hun uitgaven met eigen inkom-

en sterk toekomst- en klantgerichte werkwijze van de bouwgroep.

sten uit geleverde zorg moeten bekostigen en zelf verant-

In dat verlengde kunnen Design, Build (Construct), Finance, Main-

woordelijk zijn voor de exploitatie van hun vastgoed, wordt

tain en Operate projecten indien nodig en/of gewenst volledig

aan de bestuurders een visie gevraagd op de vastgoedporte-

worden voorbereid en uitgewerkt. De component Finance hierbij

feuille en hun rol in het toekomstige zorgvastgoed.

speelt een steeds grotere en doorslaggevende rol. Dat is mogelijk
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Verpleeghuis Landrijt, Eindhoven.

GPR- en BREEAM-expert

Exploitatiekosten beperken

Het verder professionaliseren van vastgoedmanagement, het

Een hoge prioriteit wordt gegeven aan energie- en onder-

verduurzamen van bestaande vastgoedportefeuilles en het aan-

houdsmanagement. Met deze instrumenten is het mogelijk

gaan van strategische samenwerkingen met beleggers, zijn drie

de exploitatiekosten fors te beperken. Besparingen groter dan

voorbeelden waar momenteel veel op wordt ingezet.

10% zijn reëel.

BVR Groep BV beschikt over een geaccrediteerde GPR- en
BREEAM-expert die bij het ontwerpproces meeloopt in de duur-

Milieu

zaamheidsprestaties. Zorggebouwen zijn immers gebouwen die

Voor de vaste partners van BVR Groep BV staat milieu boven-

veel comfort moeten bieden aan hun gebruikers, waarbij het een

aan het programma. Dit wordt o.a. vertaald in energiezuinige

uitdaging is om de juiste balans te vinden tussen een laag ener-

systemen en duurzaam materiaalgebruik. Dit alles mede in

gieverbruik en lage uitstoot enerzijds en een zo hoog mogelijke

relatie tot de total cost of ownership (TCO).

kwaliteit en een gezonde leefomgeving anderzijds.
Meerwaarde van het gebouw
Middels GPR Gebouw biedt BVR Groep BV de mogelijkheid om
hier in het ontwerpproces op te sturen. Voor zowel de beoogde
eigenaar als gebruiker wordt hierdoor de meerwaarde van het
gebouw voor beide partijen inzichtelijk: de eigenaar heeft een
kwalitatief hoogwaardig gebouw in portefeuille en de gebruiker
kan optimale zorg bieden aan haar cliënten.
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Plan van aanpak
De wens van zorgstellingen om vervangende nieuwbouw of

Vervangende huisvesting in combinatie met nieuwbouw

transformatie te realiseren dient in beginsel vastgelegd te worden

Om zo spoedig en adequaat mogelijk invulling te kunnen

in een programma van eisen dat specifiek voor beoogde locatie

geven aan vervangende huisvesting in combinatie met nieuw-

opgesteld wordt. Om nieuwbouw te kunnen realiseren dient te

bouw is een korte verkenning gedaan naar de mogelijkheden

worden onderzocht of een nieuwe locatie geschikt is voor het

op dit gebied. T.w.:

beoogde bouwprogramma en past binnen de bestemming, dan
wel dat het vereist is de bestemming voor de locatie in overleg

Op locatie A wordt een bestaand gebouw getransformeerd

met de gemeente te wijzigen.

naar zorgwoningen. Hiervoor dient slechts een reguliere om-

Alternatief: op de locatie van een bestaand gebouw transforme-

gevingsvergunning te worden aangevraagd. Afhankelijk van

ren en/of nieuwbouw realiseren. In het laatste geval kan dit bete-

de omvang en complexiteit van de transformatie vindt het

kenen dat er naar alternatieve huisvesting gezocht moet worden.

bouwproces conform planning plaats.

Alvorens er gesloopt en gestart kan worden, dient een vervangen-

Op locatie B, de nieuwbouwlocatie, dient een bestemmings-

de locatie bewoonbaar gemaakt te worden, zodat de benodigde

planprocedure te worden doorlopen. Zoals in onderstaand

mutaties kunnen plaatsvinden.

tijdschema aangegeven sluiten de twee tijdspaden exact op

Tezamen met de zorgpartij kan BVR Groep BV de mogelijkheden

elkaar aan, waardoor sloop en nieuwbouw inclusief alterna-

hiervoor onderzoeken.

tieve (tijdelijke) huisvesting goed inpasbaar zijn.

In de tijd betekent dit:
Locatie A

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Ontwerp
Vergunningen
Sloop
Bouw
Verhuizing

Locatie B
Ontwerp
RO-procedure
Vergunningen
Sloop
Bouw
Verhuizing
In grove lijnen kan dit het tijdsverloop zijn.
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Va n P r o g r a m m a v a n
E i s e n n a a r o n tw e r p
Vertrekpunt

en technieken. Uiteraard zonder de haalbaarheid en betaal-

Een belangrijke fase in het ontwikkeltraject betreft het Program-

baarheid ervan uit het oog te verliezen.

ma van Eisen (PvE). Zijn wensen, eisen en voorwaarden eenmaal
geformuleerd en vervat in het PvE, dan is daarmee het vertrek-

Ontwerp

punt voor de verdere invulling van de huisvesting een feit. Het

Op basis van het PvE wordt een architectenbureau geselec-

PvE vormt immers de basis voor de verbetering van zorghuisves-

teerd dat de opdracht krijgt een studie te verrichten naar de

sting en in dat verlengde van het zorgaanbod.

mogelijkheden. Uiteraard wordt een bureau gekozen dat alle
benodigde know how en creativiteit in huis heeft om het PvE

Samenwerken met BVR VastgoedOntwikkeling BV

te vertalen in een eigentijds en functioneel ontwerpvoorstel.

Het verdient aanbeveling om BVR VastgoedOntwikkeling BV in

Een van de belangrijkste uitgangspunten hierbij betreft de

een zo vroegtijdig mogelijk stadium bij de totstandkoming van

efficiency voor de gebruiker, hetgeen resulteert in de optimale

het PvE te betrekken. Want naast de benodigde ervaring en ken-

inzet van het personeel, korte looptijden en een zo groot

nis op dit gebied beschikt de ontwikkelmaatschappij ook over een

mogelijke aanpasbaarheid van het gebouw.

zeer uitgebreid netwerk dat het vinden van de juiste architect,
constructeur, bouwer, belegger, etc. aanzienlijk vergemakkelijkt.

Met de studie naar de mogelijkheden wordt ingezoomd op

Bovendien maakt BVR VastgoedOntwikkeling BV deel uit van

de verschillende aspecten uit het PvE. Te denken valt aan:

BVR Groep BV, waardoor eventuele bouwkundige en installatie-

- stedenbouwkundige aspecten

technische aspecten en aandachtspunten vroegtijdig kunnen

- het woonprogramma

worden meegenomen.

- de uitwisselbaarheid van structuur
- de flexibiliteit in indeling

Complex

- de schakelbaarheid van groepen

Het ontwikkel- en realisatietraject bij zorghuisvesting is complex.

- de mogelijke aansluiting van doelgroepen

Naast randvoorwaarden (wet- en regelgeving, beschikbare budget) spelen bij de totstandkoming van het PvE ook functionele
wensen een belangrijke rol (aantal wooneenheden, aanvullende
diensten). Verdere punten van aandacht zijn de wensen van
gebruikers en de eisen die te maken hebben met de bouw/constructie. In dit verlengde spelen duurzaamheid en energie een
belangrijke rol. Niet alleen vanwege de bestaande wet- en regelgeving, maar ook ten behoeve van de kwaliteit van wonen in een
zorgcomplex. Goede zorghuisvesting is immers een belangrijke
faciliteit voor goede zorgverlening. Dit is altijd leidend. BVR VastgoedOntwikkeling BV staat daarbij open voor nieuwe inzichten
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Zorgcomplex Statenhof in Leiden in aanbouw.
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Ontzorgen van de
zorginstelling
Het doel van de zorgsector moge duidelijk zijn: zorgbehoevenden

breiden en/of transformeren, nieuw bouwen, tijdelijke huis-

de mogelijkheid bieden om op eigen wijze het allerbeste uit hun

vesting realiseren om nieuwbouw mogelijk te maken, passe-

leven te halen. Dit vergt een brede dienstverlening, variërend

ren de revue bij het zoeken naar en bepalen van oplossingen

van gemak en comfort tot intensieve zorg, zowel in de vorm van

voor huisvestingsvraagstukken in de zorg.

thuiszorg als ook in de verzorgde woonvoorzieningen.
Visie/missie
Hoewel zorgbehoevenden vaak ouder/volwassen zijn, zijn er ook

Een belangrijk gegeven en tevens uitgangspunt is de vastge-

jongeren die verpleeghuiszorg nodig hebben, zoals verstandelijk

legde visie/missie van de zorginstelling. Te denken valt aan:

en lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken. Wonen, zorg

- iedere zorgbehoevende is uniek, met eigen behoeften,

en welzijn worden daarnaast zowel intramuraal als extramuraal

- eigen wensen en eigen gewoonten

aangeboden. Het zijn deze vertrekpunten die voor BVR Vastgoed-

- zorg op maat, al dan niet in combinatie met een aanbod

Ontwikkeling BV de richting van de (her)ontwikkeling van zorg-

- aan standaardvoorzieningen

huisvesting bepalen. Bestaande huisvesting moderniseren, uit-

- creatief en flexibel omgaan met de vragen en wensen van

- zorgbehoevenden

- ontwerp met aandacht voor de exploitatiekosten (Total Cost

- het stimuleren van de zelfredzaamheid van zorgbehoevenden

- of Ownership)

- multidisciplinaire benadering en zorgverlening, waarbij profes- sionaliteit en kwaliteitsbewaking voorop staan

Om de full-service aanbieding te kunnen verwezenlijken,

- garant staan voor de continuïteit van de te verlenen zorg

werkt BVR VastgoedOntwikkeling BV nauw samen met

- zorgbehoevenden en hun familie zoveel mogelijk bij de zorg

een aantal aanvullende partijen. Het gaat hierbij om een

- betrekken

toegevoegde en tevens essentiële waarde naast de disciplines
ontwikkelen en bouwen. T.w.:

Doelgroepen en voorzieningen

- Care Invest

Bij zorghuisvesting vormen de te onderscheiden doelgroepen van

- Park Concepts

de zorginstelling(en) het vertrekpunt voor de (her)ontwikkeling
van de huisvesting als zodanig. Zo hebben zorgbehoevenden met

Care Invest

een psychogeriatrische zorgvraag (dementie) of een somatische
zorgvraag behoefte aan 24-uurs verpleegzorg en woont men

BVR VastgoedOntwikkeling BV heeft in haar relatienetwerk

doorgaans samen in een groepswoning. In deze groepswoning

meerdere partijen die beleggen in zorgvastgoed en maakt

heeft iedere zorgbehoevende een eigen woongedeelte. Daarnaast

hierbij gebruik van onder andere de capaciteiten van Care

beschikkende de bewoners van de groep over een gezamenlijke

Invest. In de visie van Care Invest onderkent zij vroegtijdig

huiskamer. Voor zorgbehoevenden met een lichte of extramurale

het belang van de belegger en de huurder. Care Invest, met

zorgvraag, worden doorgaans zorgtoegankelijke wooneenheden

als bestuurder een bekende in dit vakgebied; Co Politiek,

gerealiseerd die zowel geschikt zijn voor individuele bewoning,

ziet zichzelf als ‘integrator’ om daarmee vanuit de volledige

alsook voor een (echt)paar. Naast het realiseren van woonvoor-

keten waarde toe te voegen. Dit doet zij door het vroegtijdig

zieningen is het creëren van gemeenschappelijke ruimten (zorg-

betrekken van alle stakeholders en het beperken van financie-

infrastructuur) voor deze groep zorgbehoevenden essentieel.

rings-en vastgoedrisico’s. Hierdoor is niet alleen het rende-

Evenzeer is de behoefte aan dergelijke ondersteunende ruimten

ment, maar ook de waarde van het vastgoed op termijn voor

van belang voor de zorglocatie als geheel en voor bewoners en

zowel de belegger als gebruiker optimaal.

ouderen uit de nabije omgeving in verband met activiteiten en
bijvoorbeeld maaltijden.

Om de zorgmarkt rondom een ontwikkellocatie in kaart te
brengen gebruikt Care Invest geïntegreerde populatie- en

Full-service aanbieding

zorgvraagdata.

Omdat iedere zorginstelling anders is, vereist het ontzorgen van
een zorginstelling een full-service aanbieding op maat. Hiervoor
maakt BVR VastgoedOntwikkeling BV voor iedere zorglocatie een
integraal plan waarin diverse bouw- en installatietechnische aandachts- en actiepunten worden meegenomen. Zo wordt gekeken
naar:
- hoogwaardige techniek
- flexibiliteit en courantheid
- goed gebruik van nieuwe technologie en domotica

Op basis van beschikbare data wordt de zorgmarkt zorgvul-

- energiezuinigheid

dig in kaart gebracht. Beschikbare data van de betreffende

- goede klimaatbeheersing

zorginstelling kan, waar dit als relevant wordt gezien, worden

- duurzame oplossingen, bijv. Warmte-/koudeopslag (WKO)

gekoppeld. Inzicht ontstaat er met betrekking tot:
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1. De ontwikkeling van de vergrijzing, verdeeld naar huishou-

door ook de dagelijkse facilitaire zorg en de hiervoor benodig-

2. denssamenstelling, inkomen en zorgvraag tot 2040, zowel

de beheeractiviteiten van de objecten uit handen te nemen.

2. intra- als extramuraal. Bij intramurale zorg vindt eveneens

Hierdoor ontstaat maatwerk dat aansluit bij de dagelijkse

1. een verdeling plaats naar ZZP klassen.

bedrijfsvoering.

2. De onderbouwing van de verschuiving van intramurale- naar
2. extramurale zorg.

Dienstenverlening

3. De invloed van de verschuiving van inkomen, de huishoudens-

Wat kan de zorginstelling verwachten? Park Concepts staat

2. samenstelling, de zorgvraag en de ontwikkeling van de vergrij-

voor een full-service dienstverlening die erop is gericht de

2. zing op woonwensen, c.q. woonmogelijkheden.

zorginstelling zoveel mogelijk te ontzorgen. Om die reden

4. Welk zorgaanbod is er in de omgeving te vinden en met welke

wordt de dienstverlening geheel op maat gemaakt en aan

2. ontwikkelruimte. Hierbij worden tevens het toekomstig over-

de situatie en wensen van de eindgebruiker aangepast.

2. schot en de toekomstige schaarste meegenomen.

Aanvullende wensen of alternatieven zijn uiteraard mogelijk.

5. De onderbouwing van scenario’s voor de ontwikkellocatie.

Daarnaast kan Park Concepts de zorginstelling en haar huurders dankzij specifieke aanvullende dienstverlening volledig

Met behulp van de analyse kan antwoord worden gevonden op

ontzorgen op alle gebieden die het eigenaarschap of het

bovenstaande vragen. Op basis van de uitkomsten kan het inte-

gebruik van het object vragen.

ressant zijn om tot daadwerkelijke co-creatie met de individuele
senioren en andere stakeholders over te gaan. Care Invest be-

Namens de eigenaar/verhuurder verzorgt Park Concepts

schikt over een aanpak waarin, optioneel, haar analyses getoetst

onder meer:

en waar mogelijk verrijkt worden. Dit geeft op onderdelen een

- Het financieel en administratief beheer, zoals het opstel-

nog betrouwbaarder beeld.

Park concepts

len van de incassocontracten, het factureren van de te
incasseren huur en de servicekosten conform de overeengekomen huurvoorwaarden, het onderhouden van de
contacten met de huurders, het toezien op een correcte

Vastgoedbeheer en facilitaire dienstverlening
Vanuit het voorgestane plan en de visie en filosofie is voor de
betreffende zorginstelling en haar bewoners de wijze van beheren
van het vastgoed belangrijk, omdat dit heel zichtbaar is voor de
bewoners en voor een belangrijk deel het gevoel van service,
comfort en vertrouwen moet uitstralen. Park Concepts wil met
haar dienstverlening aansluiten op de visie en filosofie van de
zorginstelling. Het is vanuit deze visie voor zorgbehoevenden
niet wenselijk om met hun vragen bij meerdere loketten terecht
te moeten. Een servicepunt/receptie brengt dan uitkomst, omdat
de bewoners en bezoekers van de zorginstelling er met al hun
vragen terecht kunnen. Tevens dient het servicepunt als toezicht/
meldpunt voor bezoekers van de intramurale wooneenheden.
Ook met vragen die betrekking hebben op de huisvesting en de
dienstverlening kan men bij dit servicepunt terecht.
Bij het beheren van vastgoed kunnen zorginstelling en bewoners,
als gebruikers van de objecten, volledig ontzorgd worden, mede

naleving van de huurcontracten, het verzorgen van de

- correspondentie namens de verhuurder, het verzorgen van de
- jaarafrekening van de servicekosten per huurder en de financiële
- rapportages.
- Het technisch beheer en onderhoud, waaronder de jaarlijkse
- onderhoudswerkzaamheden, leveranciersselectie en inkoop
- van de uit te voeren werkzaamheden, en inspectie van de uitge- voerde werkzaamheden en periodieke keuringen van lift en in- stallaties, het oplossen van calamiteiten en klachten.
- Namens de belegger treedt Park Concepts op als beheerder van
- het vastgoed. Tevens wil Park Concepts iets voor de zorginstel- ling en haar bewoners betekenen. Vanuit de beheerrol zorgt
- Park Concepts ervoor dat het vastgoed kwalitatief op niveau
- blijft en correct functioneert. Maar daarnaast heeft Park Con- cepts een breed dienstenpakket op het gebied van facilitaire
- diensten die de zorginstelling en haar bewoners kunnen worden
- aangeboden. Hiervoor wordt een menukaart opgesteld met ba- sisdiensten en vrijblijvende diensten waarvan gebruik kan wor- den gemaakt. Dit betreft enerzijds diensten voor de zorginstel- ling: de schoonmaak, het afvoeren van reststoffen, het verzor- gen van de groenvoorziening en anderzijds het onderhouden
- van de algemene ruimten, zowel binnen als buiten, glasbewas- sing, inkoop, energie, beveiliging, sleutelbeheer, etc.
- Diensten aan bewoners kunnen zijn: de handyman om kleine
- klusjes in de woningen op te lossen. Uiteraard zal de dienstver- lening aan de bewoners worden afgestemd met de zorginstel- ling.
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Financiële
haalbaarheid
Door de scheiding van wonen en zorg zal de cliënt de woning

1. titel (toeslag) aan wordt gekoppeld.

moeten huren. Naast de huur bestaan de woonlasten verder uit
woninggebonden servicekosten. Onder andere:

Bij het bepalen van de huursom dient rekening gehouden

- energiekosten

te worden met de betaalbaarheid van de woningen en het

- schoonmaakkosten voor de algemene ruimten

beoogde zorgprogramma.

- kosten voor tuinonderhoud
- kosten voor de huismeester

Sale-leaseback
Indien de zorginstelling er de voorkeur aan geeft om de eigen

Deze kosten worden in rekening gebracht door de verhuurder,

locatie inclusief bebouwing te verkopen en zich als zorgpartij

in dit geval de eigenaar/belegger. Hierbij zijn diverse uitgangs-

(beter) te kunnen concentreren op de zorgtaak, kan BVR

punten gehanteerd die als volgt zijn te benoemen:

VastgoedOntwikkeling BV het vastgoed aankopen, waardoor
een sale-leaseback-constructie ontstaat. In dat geval maakt

1. Variatie in verblijf die samenhangt met de kwaliteit van het

BVR VastgoedOntwikkeling BV een rekenmodel op basis van

1. wonen, uitgedrukt in woningwaarderingspunten. Indien de

total cost of ownership.

1. betaalbaarheid problemen oproept, kan eventueel een beroep
1. worden gedaan op huurtoeslag.

Geen eigenaar meer zijn
In toenemende mate kiezen zorgpartijen ervoor hun (verou-

2. De verblijfsdiensten, zoals maaltijden, wasservice en schoon-

derde) vastgoed af te stoten. Hoewel de behoefte aan nieuw-

1. maak van de woning, dient men zelf te betalen. Daarnaast

bouw en/of transformatie aanwezig is, wil men liever geen

1. betaalt de huurder een eigen bijdrage voor de zorgcomponent.

eigenaar meer zijn. Daarnaast stelt BVR VastgoedOntwikkeling BV in toenemende mate vast dat zorginstellingen meer-

3. Voor de woonruimten wordt de huur in beginsel bepaald door

dere wensen en verwachtingen hebben naast de huurver-

1. het woningwaarderingsstelsel voor (on)zelfstandige woonruim-

plichting die men aangaat. De volgende varianten behoren

1. te (Besluit huurprijzen woonruimte) toe te passen.

tot de mogelijkheden:

4. Gemeenschappelijke vertrekken en ruimten die in de huurover-

1. De zorginstelling wenst geen eigenaar te zijn van het ge-

1. eenkomst van de woning in het complex zijn inbegrepen, tellen

1. bouw/de gebouwen.

1. eveneens mee. Voor de specifieke kenmerken van de zelfstan1. dige woonruimten in woonzorgcomplexen kan met een opslag

2. De zorginstelling wenst de gronden te verkopen.

1. op het totaal aantal punten worden gerekend.
3. De zorginstelling geeft geen huurgaranties.
5. De huur wordt berekend conform het model van de huurcom1. missie en kan afhankelijk van locatie en doelgroep gecorri-

4. De zorginstelling huurt gedurende mutatieperiodes, echter

1. geerd worden. Het is mogelijk dat hier ook nog een zorg-

1. niet langer dan 6 maanden.
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5. BVR Groep BV (belegger) gaat individuele huurovereenkom1. sten aan met de gebruiker(s)/bewoner(s) tegen marktconforme
1. huurprijzen
6. BVR Groep BV voorziet in het onderhoud (zowel klein als
1. groot onderhoud)
Bij de bepaling van de huursom ontstaat een spanningsveld tussen de maandhuur voor de bewoners en de koopsom van de
door de zorgpartij te verkopen gronden. Op basis van de totale
koopsom waar de grondprijs onderdeel van uitmaakt, wordt de
huursom voor het gebouw bepaald en zo ook de maandhuur
voor de individuele bewoner.

Oplossingen voor huisvestingsvraagstukken in de zorg
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Inno Concept Bouwen
In 2004 introduceerde de BVR Groep Inno Concept Bouwen

nicatie en faalkosten worden daardoor tot een minimum

(ICB) als reactie op de traditionele manier van bouwen. ICB is

beperkt. Ook neemt zo het uiteindelijke bouwproces aan-

gebaseerd op kwaliteit, samenwerking en efficiency. Het opti-

zienlijk minder tijd in beslag. De kracht van ICB zit voor een

maliseren van deze drie onderdelen biedt zekerheid in bouwpro-

belangrijk deel in de gunstige prijs/kwaliteitverhouding die

ces, doorlooptijd, budget en kwaliteit. Het resultaat is een hoger

wordt bereikt door minder fouten te maken als gevolg van

rendement voor alle betrokkenen, omdat er wordt samengewerkt

beter overleg en optimaal gebruik van elkaars expertise. Dit

als gelijkwaardige partners. Waar de bouwbranche doorgaans

is mede mogelijk dankzij de bouwkundige en installatietech-

niet uitblinkt in transparantie en integriteit, ontleent ICB haar

nische inbreng van alle partners binnen het Building Infor-

bestaansrecht juist aan openheid, wederzijds vertrouwen en

mation Model (BIM). Alle bij een project betrokken partners

gelijkwaardigheid. Deze werkwijze en attitude is terug te vinden

(o.a. installateurs, leveranciers wanden/daken/vloeren, etc.)

in de onderlinge samenwerking tussen (bouw)partners binnen de

verzorgen de eigen componenten die uiteindelijk in één

bouwketen. Naast opdrachtgever en hoofdaannemer zijn dit ook

definitief BIM-model worden geïntegreerd.

de architect, constructeur, adviseurs, bouwspecialisten/onderaannemers en leveranciers.

Op deze en de volgende pagina is te zien welke voordelen
ICB/BIM qua visualisatie bieden. Het BIM-model (zie de af-

Werken met ICB

beelding onder) is gebaseerd op de digitale inbreng van de

Werken met ICB is geen must. Het voordeel van ICB bij nieuw-

bij het project betrokken ICB-partners. Miscommunicatie en

bouwprojecten is daarentegen wel dat er efficiënter gewerkt kan

faalkosten worden zo tot een minimum beperkt.

worden, omdat de nauwere samenwerking met partners, dus ook
met de opdrachtgever, én de inzet van het BIM-model garant
staan voor een beter eindproduct door faalkosten te voorkomen.
Eén definitief plan
Niet voor niets vormt
ketenintegratie de rode
draad binnen ICB en
worden aan ICB-partners hoge en specifieke
eisen gesteld. Binnen de
samenwerking worden alle
bij de bouw betrokken
bouwgegevens (ontwerp,
bestek, tekeningen, inkoop,
afspraken over samenwerken,
etc.) gebundeld en geïntegreerd
in één definitief plan. Miscommu-

Het BIM-model
toont de bouwkundige
opbouw van de verdieping
van Woonzorgcomplex ‘t Zand
in de voorbereidings-/ontwikkelfase
voordat de bouw van start ging van het
project van start ging. Alle overige bouwlagen,
aansluitingen e.d. zijn in het definitieve model te zien.
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Artist-impression van Woonzorgcomplex ‘t Zand, Roosendaal.

Woonzorgcomplex ‘t Zand enkele weken na oplevering.
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Over BVR Groep BV
BVR Groep BV is een innovatieve, vernieuwende en no-nonsense

Suijkerbuijk Bouw & Services BV een samenhangend geheel

bouwgroep die op veel terreinen van de bouwnijverheid actief is:

aan zelfontwikkelde vastgoeddiensten, werkt BVR Bouw

vastgoedontwikkeling, woningbouw, utiliteitsbouw, herstructure-

Gorinchem BV voor de energiebedrijven Stedin, Joulz, TenneT

ring, stadsvernieuwing, renovatie, restauratie en (meerjaren)on-

en Eneco en behoort Rasenberg Bouw BV tot de selecte

derhoud. Het familiebedrijf realiseert projecten in opdracht, maar

groep bouwbedrijven die werkt voor ProRail en NS.

ook in bouwteamverband en op eigen initiatief. Grote maatschappelijke betrokkenheid, ervaring, expertise, gedegen kennis van

Totaalbouw

de markt en vertrouwen, maken BVR Groep BV dan ook tot een

Door zo breed mogelijk actief te zijn en te streven naar con-

ideale partner voor o.a. publieke opdrachtgevers, industriële op-

tinuïteit weet de bouwgroep zich in de markt te onderschei-

drachtgevers, corporaties, zorginstellingen, beleggers, collega-

den. Enerzijds voert dit terug naar de sterk toekomstgerichte

bouwbedrijven en andere ketenpartners. De bouwgroep onder-

mix van groepsdisciplines op het gebied van ontwikkeling,

scheidt zich in de markt niet alleen op het gebied van duurzame

nieuwbouw, renovatie, restauratie en onderhoud. Anderzijds

samenwerking, flexibiliteit, daadkracht en innovatie, maar in

zijn het de onderlinge samenhang en taakverdeling tussen de

toenemende mate ook op het gebied van totaalbouwprojecten

werkmaatschappijen die aan het allround aanbod van BVR

(Design, Build (Construct), Finance, Maintain en Operate).

Groep BV bijdragen. Tegelijkertijd is het creëren van continuïteit niet alleen doelstelling, maar ook middel binnen de duur-

Specifieke deskundigheden

zame samenwerking met ketenpartners. Naar opdrachtgevers

Binnen BVR Groep BV onderscheiden de werkmaatschappijen zich

zet BVR Groep BV daarom in op partnership en ontzorging.

onderling door een aantal specifieke deskundigheden. Zo houdt

Dit stelt de bouwgroep in staat het volledige traject, dus het

BVR VastgoedOntwikkeling BV zich naast de (her)ontwikkeling

complete project, te leveren. Door bovendien met beleggers

van reguliere woning- en utiliteitsbouwprojecten veelvuldig bezig

samen te werken en financiële oplossingen aan te bieden,

met de transformatie van bestaande gebouwen naar hedendaag-

kunnen opdrachtgevers steeds vaker een totaalbouwmatige

se woningen en/of appartementen. Waar BVR Bouw BV staat

aanpak en -samenwerking tegemoet zien. Kortom, BVR

voor grote en complexe woning- en utiliteitsbouwprojecten, biedt

Groep BV is in staat om alle ingrediënten die nodig zijn om
een totaalproduct te realiseren, dus ontwerp, engineering,
bouw, onderhoud en financiering, in de onderhandeling met
opdrachtgevers mee te nemen. Niet voor niets zijn in voorwaardenscheppende zin dan ook alle benodigde tools op het
gebied van kwaliteit, innovatie en duurzaamheid aanwezig.
Certificeringen en erkenningen
Om aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te voldoen, besteedt BVR Groep BV
ruime aandacht aan de optimalisering van certificeringen en
erkenningen. Dat gebeurt onder meer door de inzet van een

Hoofdkantoor BVR Groep BV in Roosendaal

eigen ‘Adviseur Energie en Duurzaamheid’. Daarnaast beschikt
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BVR Groep BV over de volgende certificaten: ISO 9001, ISO

Inno Concept Bouwen

14001, VCA**, CO2 Prestatieladder niveau 5, BTR en Bewuste

Een belangrijk instrument dat tevens de basis vormt voor alle

Bouwers. Bovendien werkt de bouwgroep met duurzaam gepro-

BVR Plus Concepten is Inno Concept Bouwen (ICB). Deze

duceerd hout, is de bouwgroep Erkend Leerbedrijf (Volandis en

unieke door BVR Groep BV zelf ontwikkelde en op procesin-

Ecabo) en aangesloten bij de Stichting Klantgericht Bouwen.

novatie gestoelde manier van bouwen, koppelt ketenintegratie aan BIM-efficiency. Omdat bouwdisciplines hierdoor

BVR Plus Concepten

optimaal van elkaars expertise gebruik maken, kan er beter,

Omdat BVR Groep BV meer wil zijn dan een standaardbouwer

efficiënter, sneller, duurzamer en goedkoper gewerkt worden.

die het puur van aanbestedingen moet hebben, is BVR Plus in het
leven geroepen. Kort samengevat gaat het hierbij om een all-in-

Naast kwaliteit en duurzaamheid staat BVR Groep BV ook

service-pakket met een compleet aanbod klantspecifieke oplossin-

voor vernieuwen, samenwerken en verdiepen. Daarop zijn

gen op het gebied van wonen en werken. Deze toegevoegde

zowel beleid als financiële doelstellingen afgestemd. Met

waarde uit zich in dienstverlening, commitment, kennis en erva-

daarnaast de juiste man/vrouw op de juiste (werk)plek komen

ring. WOON+, DUBO+ en RENO+ zijn de hiervan afgeleide en

inzet, motivatie en expertise van de medewerkers optimaal

ontwikkelde BVR Plus Concepten die staan voor kwaliteit, betaal-

tot hun recht. De positieve wisselwerking tussen BVR Groep

baarheid en maatwerk. Deze concepten omvatten procesmatige

BV en medewerkers draagt dan ook in belangrijke mate bij

innovaties, technische oplossingen en complete woonconcepten

aan de kwaliteit waarmee alle (eind)producten en diensten

zoals bijvoorbeeld de Nul-op-de-Meter woningen en de woning-

worden gerealiseerd.

typen Stylo Plano, Stylo Trigo, Stylo Senso en Stylo Duo uit het
WOON+ programma van BVR Groep BV.

Oplossingen voor huisvestingsvraagstukken in de zorg

Colofon
Uitgave
BVR Groep BV
Ettenseweg 48
4706 PB Roosendaal
Postbus 1355
4700 BJ Roosendaal
tel. (0165) 63 11 11
fax (0165) 63 12 10
E-mail: info@bvrgroep.nl
www.bvrgroep.nl
Tot BVR Groep BV behoren:
- BVR VastgoedOntwikkeling BV
- BVR Bouw BV
- BVR Bouw Gorinchem BV
- Rasenberg Bouw BV
- Suijkerbuijk Bouw & Services BV
Teksten
BVR Groep BV
Witteveen Reclame, Roosendaal
Lay-out/dtp
Witteveen Reclame, Roosendaal
Drukwerk
Letoprint, Roosendaal
uitgave: juni 2017

Bouwen om te leven

