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Risico’s in vastgoedportefeuille
Marktwerking, zorgzwaartepakketten, normatieve huisvestingscomponent en het scheiden van
wonen en zorg zijn recent ingevoerd in de care-sector. Zorgorganisaties zijn hierop hun visies en
beleid nog aan het afstemmen. De komende jaren hebben zij echter opnieuw met stelselwijzigingen
te maken die tot doel hebben de toenemende kosten voor het Nederlands zorgstelsel betaalbaar te
houden. Deze stelselwijzigingen zullen hun weerslag hebben op de omvang en samenstelling van de
vastgoedportefeuille.
Het onderkennen van de risico’s van deze stelselwijzigingen en andere risico’s en kansen die effect
kunnen hebben op de vastgoedportefeuille is de eerste stap op weg naar een strategisch plan om de
vastgoedportefeuille op de nabije toekomst voor te bereiden.
Deze whitepaper geeft inzicht hoe risico’s te vertalen naar te verwachten effecten op de huidige
vraag, waarmee de toekomstige vraag te prognosticeren is. Met ingrepen in de vastgoedportefeuille
kan vervolgens het toekomstige aanbod passend worden gemaakt bij de toekomstige vraag.

Momentopname huidige situatie
De huidige situatie bestaat uit de huidige vraag en het huidige aanbod.

Huidige vraag = gecontracteerde productie op dit moment in aantallen zzp’s of dbc’s per
functie
Huidig aanbod = maximaal mogelijke productie op basis van capaciteit van vastgoedportefeuille
in aantal zzp’s of dbc’s per functie
Het vastleggen van de huidige situatie stelt ons in staat om:
 met de effecten van de risico’s op de huidige vraag de toekomstige vraag te prognosticeren;
 ingrepen in het huidige aanbod te doen waarmee het toekomstige aanbod aansluit bij de
toekomstige vraag.
Van de huidige vraag is het van belang te weten hoe de vraag is opgebouwd:
 hoe groot is de vraag uitgedrukt in zzp’s per functies?
Van het huidige aanbod is het van belang te weten waar deze uit bestaat en wat de specificaties van
het aanbod zijn, bijvoorbeeld:
 passend binnen huidige beleid en/of visie en missie?
 hoeveel eenheden van welke functie?
 exploitatieduur
 financiële eigenschappen en financiële resultaten
 functionele en technische prestaties
 ontwikkelingskansen
 toekomstperspectieven.
Het vastleggen van de juiste specificaties van het huidige aanbod in een daartoe ingericht systeem
maakt het mogelijk op goed onderbouwde wijze strategische keuzes te maken ten aanzien van
ingrepen in de portefeuille. bbn adviseurs heeft daarvoor de webapplicatie VastgoedMaps
ontwikkeld.
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VastgoedMaps als instrument voor afstemming tussen beleid en vastgoed
VastgoedMaps is een webapplicatie waarin de vastgoedportefeuille overzichtelijk wordt
gepresenteerd. Bij het gebruik van dit systeem leveren alle relevante stakeholders binnen de
zorginstelling informatie aan over alle gebouwen uit de vastgoedportefeuille. Daardoor ontstaat
een samenhangend beeld waarmee voor elke voorziening een optimaal toekomstperspectief kan
worden bepaald. Door de portefeuille op allerlei manieren te doorsnijden en vanuit verschillende
invalshoeken te belichten, ontstaan nieuwe verrassende inzichten. Daarmee helpt VastgoedMaps
zorginstellingen de mogelijkheden en kansen in de vastgoedportefeuille te ontdekken.
VastgoedMaps is een initiatief van bbn adviseurs dat voor de zorgsector is doorontwikkeld in samenwerking met
zorginstelling Abrona.

Inventariseren en kwantificeren van risico’s
Om in te kunnen springen op de effecten van risico’s en kansen is het van belang om voor alle
risico’s en kansen de effecten te benoemen. Nadat alle risico’s zijn geïnventariseerd, kan geduid
worden op welke doelgroepen en/of delen binnen de vastgoedportefeuille deze risico’s effect
hebben.
Bij het kwantificeren van effecten van de risico’s en kansen dient men inzichtelijk te hebben op welk
deel van de portefeuille de risico’s en kansen effect hebben en wat de bandbreedte van het effect is.
Met het kwantificeren door middel van omvang van effect en een bandbreedte zijn worst-case en
best-case scenario’s door te rekenen. Tevens dienen beleidskeuzes te worden meegenomen bij het
bepalen van de effecten van de risico’s. Geadviseerd wordt om het vaststellen van effecten en
bandbreedtes met een breed georiënteerd expertpanel uit te voeren.

1. Scheiden Wonen en Zorg
Plan: gefaseerde invoering voor ZZP's 1 t/m 4.
Er wordt gelobied voor uitzondering van zzp 3 en 4.
Huidige indicaties behouden recht op verblijf.
Indicaties zijn 7 jaar geldig.
Bij nieuwe indicatie wordt niet meer geindiceerd voor verblijf.
Standpunt zorginstelling X:
Geen risico op vastgoed waarin geen
zorg wordt geleverd.
Gevolg:
Aantal clienten met ZZP 1 t/m 4 met
verblijf krimpt. Vraag naar
huisvesting krimpt.
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2. ZZP 1 t/m 4 van AWBZ naar WMO
Zorg voor VG 1 t/m 4 gaat per 2016 naar WMO
Er wordt gelobied voor uitzondering van zzp 3 en 4.
Gemeenten gaan aanbesteden. Concurrentie zal fors zijn bij
aanbestedingen.
Standpunt zorginstelling X:
Ineens loslaten van deze doelgroep
heeft grote gevolgen voor personeel
en huisvesting. De gevolgen van dit
risico dempen door aanbestedingen
te winnen en/of dienstverlening in
onderaanneming te contracteren.
Gevolg:
Gereguleerde afbouw van deze
doelgroep.

- Voorbeeld van een (deel van een) risicomatrix waarbij effecten en bandbreedtes benoemd worden -

Prognose toekomstige vraag
Door het totale effect van alle risico’s en kansen met de huidige vraag te confronteren, is de
toekomstige vraag te prognosticeren. Maar hoe meer risico’s en kansen er zijn die invloed hebben
op de toekomstige vraag, hoe meer scenario’s er denkbaar zijn van samenstellingen van alle risico’s
en kansen die het totale effect bepalen. Alle risico’s en kansen zullen zich immers nooit allemaal
tegelijk voordoen.
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Met behulp van een Monte Carlo Simulatie kan het totale effect van alle risico’s en kansen in vele
samenstellingen worden bepaald.

De Monte Carlo Simulatie is een simulatietechniek waarbij een fysiek proces niet één keer maar
meerdere keren wordt gesimuleerd, elke keer met andere startcondities. Het resultaat van deze
verzameling simulaties is een verdelingsfunctie die het hele gebied van alle denkbare, doch reële,
combinaties van variabelen en daarmee alle mogelijke uitkomsten weergeeft.

Stel: er worden 10.000 scenario’s doorgerekend dan zal voor diverse scenario’s de uitkomst
hetzelfde zijn. De mate waarin een bepaalde uitkomst vaker voorkomt geeft de
waarschijnlijkheidskans aan dat deze uitkomst de meest waarschijnlijke is. Door te kijken naar
(bijvoorbeeld) 80% van de meest voorkomende uitkomsten kan worden gesteld dat met 80%
zekerheid de uitkomst tussen twee bepaalde waarden in ligt; zie ook de onderstaande
kansverdelingsfiguur.

Op deze wijze is de toekomstige vraag ook te prognosticeren. Uitkomst zal daarbij zijn dat met een
bepaalde zekerheid kan worden gesteld dat de toekomstige vraag tussen een onderwaarde en een
bovenwaarde ligt. (In de bovenstaande figuur is de ondergrens 154,9 en de bovengrens 186,4.)
Toekomstig aanbod
Het toekomstige aanbod zal zo dicht mogelijk bij de werkelijke toekomstige vraag moeten liggen.
In een optimale situatie kan worden gesteld: toekomstig aanbod = toekomstige vraag.
Volgens de bovenstaande analyse zou het toekomstige aanbod met een zekerheid van 80% dus
tussen de 155 en 187 eenheden moeten liggen. Door nu het toekomstig aanbod te confronteren met
het huidige aanbod, is de strategische opgave te definiëren waarvoor men in staat is om de huidige
vastgoedportefeuille aan te laten sluiten bij de toekomstige vraag.
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In het gebruikte voorbeeld zal:
 het deel van de huidige portefeuille dat boven de bovengrens van de toekomstige vraag ligt,
moeten worden afgestoten (rood gearceerd);
 het deel van de toekomstig portefeuille dat tussen de boven en de ondergrens ligt moeten
bestaan uit eenvoudig af te stoten objecten: de flexibele voorraad;
 het deel van de toekomstige portefeuille dat onder de ondergrens ligt, mogen bestaan uit niet
eenvoudig af te stoten vastgoed: de vaste voorraad.
Ingrepen in de vastgoedportefeuille
Nu de strategische opgave is gedefinieerd, zal binnen de huidige vastgoedportefeuille moeten
worden bekeken met welke gebouwen aan deze opgave uitvoer te geven is. Doordat de specificaties
en perspectieven van alle gebouwen bij de momentopname van de huidige situatie goed zijn
vastgelegd, kan worden bepaald welke gebouwen tot vaste of flexibele voorraad behoren; en in het
geval van het voorbeeld: welke gebouwen er moeten worden afgestoten.
VastgoedMaps kan hierbij helpen door uitgebreide filtermogelijkheden op alle gebouweigenschappen, bijvoorbeeld door te filteren op:
 perspectieven - kunnen gebouwen worden gevonden waarvan reeds was bepaald deze af te
stoten;
 normatief resultaat vastgoed - worden gebouwen gevonden die nooit rendabel worden en
misschien ook maar beter kunnen worden afgestoten of worden gebouwen gevonden die na
verloop van tijd rendabel worden en daarom beter tot de vaste voorraad kunnen worden
gerekend;
 einddatum - worden gebouwen gevonden die tot de flexibele of af te stoten voorraad kunnen
worden gerekend.
Door een longlist aan mogelijke ingrepen op te stellen en de daarmee gepaard gaande kosten en
opbrengsten in kaart te brengen, kan op gefundeerde wijze een strategisch plan worden gemaakt
waarmee de vastgoedportefeuille aansluiting kan vinden bij de toekomstige vraag, binnen de kaders
van het beleid, de missie en visie en kernactiviteiten van uw zorginstelling.
Op deze wijze helpt VastgoedMaps u uw vastgoed kostenefficiënt en -effectief in te zetten.
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- Objectblad uit VastgoedMaps waarop alle benodigde gegevens verzameld zijn om stategische keuzes te kunnen maken -

Contactgegevens
bbn adviseurs
Telefoon: 088 - 226 74 00
E-mail: info@bbn.nl
Website: www.bbn.nl / www.vastgoedmaps.nl
Contactpersoon Zorgsector
de heer ing. M. Visser - huisvestingsadviseur zorg
telefoon: 088 - 226 74 79
E-mail: m.visser@bbn.nl
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