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Als Vakgroep definiëren wij maatschappelijk vastgoed als: 
‘De specifieke karakteristiek van het maatschappelijk vastgoed heeft betrekking op de 

gebouwde omgeving en een gebouw gerelateerde gemeenschappelijke activiteit en het 
voorzien van die behoefte van belanghebbenden vanuit een erkend maatschappelijk belang 

met aandachtsgebieden als: gemeentelijk vastgoed, zorgvastgoed, onderwijsvastgoed en 
woningcorporaties’.

Wat hier volgens de vakgroep niet onder verstaan wordt zijn de waterschappen, infrastructuur, gronden en natuurgebieden. Het gaat 

ons dan ook als vakgroep om het verder professionaliseren van het vakgebied maatschappelijk vastgoed op een transparante en 

marktgericht proces van bedrijfsvoering en maatschappelijk rendement.
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Vraag is dan ook wat de kader scheppende voorwaarden zijn voor de maatschappelijke 

organisaties om het maatschappelijke beleid te laten congrueren met het vastgoedbeleid 

van die maatschappelijk organisatie. 

Het doel van de Vakgroep is om hier ontwikkelingen in te volgen, kennis te delen en de 

maatschappelijke discussie aan te gaan met het werkveld van RICS Nederland en 

internationaal.
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De vakgroep ziet voor de komende vier jaren de volgende onderwerpen die van belang zijn 

voor de verdere professionalisering van het vakgebied maatschappelijk vastgoed:

A. Strategische vastgoedsturing en besturingsmodellen voor een evenwicht tussen beleid en 

uitvoering van beleidsdoelen. Bouwstenen daarvoor zijn:
- afwegingskaders als een scharnier tussen beleid en uitvoering, vraag en aanbod;
- meerjarenperspectieven in samenhang met big data en demografische ontwikkelingen;
- waardering, transparantie en referenties van en voor maatschappelijk vastgoed;

B. Ondersteuning van punt A door ontsluiting van (internationale) onderzoeken.
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Portefeuille gebouwen



Verkoop, verhuur en 
aankoop door RVB 2017



Verkocht

Biedingsfase 
uiterlijk 24 
november 
2017

• Afname in aantal verkoopobjecten

• Politieke tendens: Realiseren van maatschappelijke meerwaarde met ons 
vastgoed

•Kamerbrief  Regionaal ontwikkelprogramma van Staatssecretaris Knops
•Regeerakkoord doelen o.a. gerelateerd aan:

• Duurzaamheid
• Circulariteit
• Woningbouw
• Werkgelegenheid

Ontwikkelingen RVB



Verkocht

Biedingsfase 
uiterlijk 24 
november 
2017

Regionaal Ontwikkelprogramma



Energierijk Den Haag



Schaalsprong Almere



Valkenburg



De zin en onzin van 
maatschappelijk vastgoed?

• Met een verbrede kijk op zoek om meerdere doelen met ons vastgoed te 
combineren. 

• Actief het voortouw nemen in gebiedgerichte aanpakken.

• Verbreden van de perceptie ‘baten’ voor ons vastgoed: tijdsaspect & 
sectoroverschrijdend.

• Daarbij financiële aspect, belastingbetaler, niet uit het oog verliezend.
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Hoe investeren in zorgvastgoed 

duurzaam rendeert

Aafke Zwart              

Triodos Bank, Zorg & Welzijn
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Agenda

Hoe investeren in zorgvastgoed duurzaam rendeert

I. De missie van zorgaanbieders

II. De zorgvastgoed strategie

III. Hoe zorgvastgoed duurzaam rendeert
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Hoe investeren in zorgvastgoed duurzaam rendeert

I. De missie van zorgaanbieders

II. De zorgvastgoed strategie

III. Hoe zorgvastgoed duurzaam rendeert
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Triodos Bank

Toegevoegde waarde van een bank

RENDEMENT RISICO

IMPACT

I. De missie
II. De strategie

III. Duurzaam rendement
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Triodos Bank

De missie

IMPACT

Triodos Bank draagt met de uitoefening van het bankbedrijf 

bij aan maatschappelijke vernieuwing…
(art. 2 Statuten Triodos Bank)

I. De missie
II. De strategie

III. Duurzaam rendement

• Bijdragen aan een samenleving waarin de levenskwaliteit 

wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat 

• Het voor mensen, bedrijven en organisaties mogelijk maken hun 

geld te gebruiken op een manier die mens en milieu ten 

goede komt en duurzame ontwikkeling bevordert 

• Onze klanten voorzien van vernieuwende financiële 

producten en uitstekende klantenservice
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Zorgaanbieders

Missie

IMPACT

I. De missie
II. De strategie

III. Duurzaam rendement
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Toegevoegde waarde van een zorgaanbieder

RENDEMENT RISICO

IMPACT

I. De missie
II. De strategie

III. Duurzaam rendement

Menswaardige zorg van maatschappelijk belang
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Missie VWS

“De zorg probeert mensen beter te maken of kwaliteit van 

leven te bieden, terwijl hun ecologische voetafdruk 

een negatieve impact heeft op de omgeving en daarmee 

op de gezondheid van mensen. 

Het is onze verantwoordelijkheid om deze 

vicieuze cirkel te doorbreken.” 

VWS kwartiermaker duurzame zorg Cathy van Beek 
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Toegevoegde waarde van een zorgaanbieder

RENDEMENT RISICO

IMPACT

I. De missie
II. De strategie

III. Duurzaam rendement

Menswaardige zorg van maatschappelijk belang

in een gezonde woonomgeving 
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Basel/CRR 

IMPACT

RICS-organisatie (‘sinds 1868’) ontstaan uit de volgende overwegingen:

1. De juiste taxatie van onroerend goed is de basis van belangrijke 

financiële beslissingen en vele marktontwikkelingen, en is als zodanig 

van invloed op de gehele economie
2. Het is helaas niet vanzelfsprekend dat een taxatie wordt uitgevoerd 

door iemand die onafhankelijk en integer is en die bovendien 

over de juiste deskundigheid beschikt en de geldende internationale 

standaarden respecteert.

Basel/ Capital Requirements Regulation:

For immovable property collateral, the collateral shall be valued by an 

independent valuer at or at less than the market value. An 

institution shall require the independent valuer to document the market 

value in a transparent and clear manner.’

I. De missie
II. De strategie

III. Duurzaam rendementBasel/CRR en RICS-organisatie:
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IMPACT

1. Locatie

2. Locatie

3. Locatie

Triodos Bank:

Duurzaam commercieel vastgoed

I. De missie
II. De strategie

III. Duurzaam rendement
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Agenda

Hoe investeren in zorgvastgoed duurzaam rendeert

I. De missie van zorgaanbieders

II. De zorgvastgoed strategie

III. Hoe zorgvastgoed duurzaam rendeert
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Strategie van de zorgaanbieder

Krachtenveld

IMPACT
Politiek MarktZorgaanbieder

Bestuur van 

maatschappelijke 

dienstverlening 

zorg & wonen

Beleid overheid

Uitvoering beleid:

- Zorgkantoor

- NZA

- Zorginstituut Nederland

- IGJ

- …

- Adherentiegebied/zorgvraag

- Zorgaanbod

I. De missie

II. De strategie
III. Duurzaam rendement
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Korte termijn zorgbekostiging en 

lange termijn investering zorgvastgoed

IMPACT

Jaarcontract + 

onvoorspelbare 

bekostiging

Lange termijn

vastgoed

investering

Lange termijn 

Basis:

- Adherentie

- Populatie

- Concurrentie

Betaalbare, toegankelijke ZORG

Recht op zorg 

wettelijk 

verankerd.

NHC ?

I. De missie

II. De strategie
III. Duurzaam rendement

Politiek Zorgaanbieder Markt

Uitvoerder
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Toegevoegde waarde van een zorgaanbieder CARE

RENDEMENT RISICO

IMPACT

I. De missie
II. De strategie

III. Duurzaam rendement

Menswaardige zorg van maatschappelijk belang

in een gezonde woonomgeving 

Politiek

Zorgkantoor

Bestuur
Markt

ZZP + NHC ?
minus personeels-, huisvestings- en 

financieringskosten
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Hoe investeren in zorgvastgoed duurzaam rendeert

I. De missie van zorgaanbieders

II. De zorgvastgoed strategie

III. Hoe zorgvastgoed duurzaam rendeert
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I. De missie

II. De strategie

III. Duurzaam rendement

Ingrediënten voor 

duurzaam rendement:

• Toekomstbestendig politiek beleid en 

uitvoering

• Bestuur met visie, strategie en 

uitvoeringskracht

• Lange termijn zorg- &     

huisvestingsplan
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I. De missie

II. De strategie

III. Duurzaam rendement

Toekomstbestendig 

politiek beleid en uitvoering

ZORGVASTGOED

• NHC?

• Huur sociale woningbouw?

• Onrendabele top?

• ‘Maatschappelijk wonen’?

• Waarde van zorg & welzijn? 

Financierbaarheid

en waarde

zorgvastgoed op 

politieke agenda
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I. De missie

II. De strategie

III. Duurzaam rendement

Lange termijn zorg- &     

huisvestingsplan

ZORGVASTGOED

• Ontwikkeling populatie in        

adherentie gebied

• Onderscheidend vermogen op 

zorg en gezond wonen

• Portefeuille strategie lange termijn

• Impact – rendement - risico

Agenda 

Zorgkantoor
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I. De missie

II. De strategie

III. Duurzaam rendement

Duurzaam rendement 

Gezond maatschappelijk wonen

- Verhogen impact, inkomsten en 

reduceren risico, kosten

- Politieke agenda

- Bouwkosten

- Gebouw-/gebruikerskosten
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Gebouw- en gebruikerskosten

TNO:

Zorgsector laat

100 miljoen Euro per jaar

liggen aan energiebesparing

I. De missie

II. De strategie

III. Duurzaam rendement





35% = > A label

51% < D label

Zorgvastgoed maatschappelijk relevant
2

… met grote energie uitdaging

14% = B/C



Verlagen energie- en investeringskosten I

46

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen en 

duurzame energie bij zorginstellingen 2018

Bron: SlimOpgewekt

I. De missie

II. De strategie

III. Duurzaam rendement

Financierbaarheid

en waarde

zorgvastgoed op 

politieke agenda

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh8Y37mY7LAhXGwA4KHcnKBv4QjRwIBw&url=http://www.duurzaamvastgoed.com/begrotingsakkoord-2013-aanleiding-tot-tijdelijk-opschorten-handel-in-aandelen-triodos-groenfonds-en-triodos-cultuurfonds&psig=AFQjCNFbcRncLGJaT6s03CjSfuW44ZsqOA&ust=1456327784192591


Verlagen energie- en rentekosten II
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Financiering met 

groene rentekorting

Groenverklaring

‘Duurzaam Bouwen’

I. De missie

II. De strategie

III. Duurzaam rendement

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh8Y37mY7LAhXGwA4KHcnKBv4QjRwIBw&url=http://www.duurzaamvastgoed.com/begrotingsakkoord-2013-aanleiding-tot-tijdelijk-opschorten-handel-in-aandelen-triodos-groenfonds-en-triodos-cultuurfonds&psig=AFQjCNFbcRncLGJaT6s03CjSfuW44ZsqOA&ust=1456327784192591
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10 oktober: Green deal Zorg 2.0

CO2 reductie: 

In 2030 CO2-emissie helft lager dan in 1990.

In 2050 energieneutraal.  

Circulair werken

Medicijnresten uit water

Een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving

I. De missie

II. De strategie

III. Duurzaam rendement
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TRUE PRICE van ZORGVASTGOED

Transparantie in de kosten van:

- CO2 emissie

- Verbruik en afval (i.t.t. circulair werken)

- Vuil afvalwater

- Ziekmakende leef- en verblijfomgeving 

I. De missie

II. De strategie

III. Duurzaam rendement

- JAARREKENING?

- EFFECT OP BEKOSTIGING?

- EFFECT OP WAARDE VAN HET PAND?

Financierbaarheid

en waarde

zorgvastgoed op 

politieke agenda
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I. De missie

II. De strategie

III. Duurzaam rendement

Hoe investeren in zorgvastgoed 

duurzaam rendeert

1. Politiek

2. Bestuur

3. Locatie

- agenderen

- inspireren

- verduurzamen
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I. De missie

II. De strategie

III. Duurzaam rendement

Hoe investeren in zorgvastgoed 

duurzaam rendeert

Rendement duurzaam zorgvastgoed:

- Gezonde woon- en werkomgeving

- Ecologische voetafdruk reductie

- Lagere energierekening

- Verlagende investeringskosten (subsidies)

- Minder rentekosten

Samen op missie voor waardevast,  

duurzaam zorgvastgoed
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Triodos Bank

Team Zorg & Welzijn

Aafke Zwart

senior relatie manager

Tel. 06 1564 9265

www.triodos.nl

www.facebook.com/triodos.nl

www.youtube.com/triodos(banknl)

www.twitter.com/triodos.nl





Rene Goorden,

Sectorspecialist 

woningcorporaties 

BNG



René Goorden

RICS-bijeenkomst ‘Maatschappelijk vastgoed bestaat niet’

16 oktober 2018

Niet de stenen, maar gebruikers bepalen of vastgoed maatschappelijk is



“Onze stelling is dat maatschappelijk vastgoed niet zo specifiek is, er altijd een waarde aan welk 
vastgoed dan ook te koppelen is en daarmee bestuurbaar als ieder andere vastgoedportefeuille”.

Maatschappelijk vastgoed bestaat NIET:

– Vastgoed = vastgoed

– Professionalisering exploitatie

– Rendementsdenken

– Verduurzaming

Maatschappelijk vastgoed

Niet de stenen, maar gebruikers bepalen of vastgoed maatschappelijk is56 |



Maatschappelijk vastgoed bestaatWEL

– Eindgebruiker: specifieke functie en behoefte!

– Maatschappelijk belang en publieke bekostiging: publieke opinie en maatschappelijke druk

– Eindgebruiker en bekostiging: sterke afhankelijkheid van sectoraal overheidsbeleid

Overheidsinvloed: Asset of Liability?

Maatschappelijk vastgoed

Niet de stenen, maar gebruikers bepalen of vastgoed maatschappelijk is57 |



58 | Niet de stenen, maar gebruikers bepalen of vastgoed maatschappelijk is



Niet de stenen, maar gebruikers bepalen of vastgoed maatschappelijk is59 |



Niet de stenen, maar gebruikers bepalen of vastgoed maatschappelijk is60 |



Niet de stenen, maar gebruikers bepalen of vastgoed maatschappelijk is61 |

Ook bij corporaties leidt overheidsbeleid tot aanpassing
vastgoedbeleid:

– “Het bestaande maatschappelijk vastgoed met niet-wonen functies verkopen 
wij. Het verkopen van maatschappelijk vastgoed doen we onder voorwaarde 
dat de maatschappelijke functie na verkoop is gewaarborgd”. 

– “Wij gaan ons meer richten op de kerntaak,... In dat kader gaan we als 
vervolg op de verkoop van ons zorgvastgoed ook ons bedrijfsonroerendgoed
en maatschappelijk vastgoed verkopen”.

– “Naast de verkoop van het niet-DAEB bezit hebben wij ook nog een aantal 
bijzondere gebouwen in haar bezit. Dit betreft voornamelijk maatschappelijk 
vastgoed. Hiervan is ook besloten om tot verkoop over te gaan”.



Niet de stenen, maar gebruikers bepalen of vastgoed maatschappelijk is62 |





Johan Krul,  

Voorzitter RvB 

Patyna, zorg-welzijn-

wonen 



De praktijk van 

een bestuurder



Johan Krul • Bedrijfseconoom

• Register Accountant

• Consultant  / Interim Manager

• Gemeentesecretaris

• Bestuurder Woningcorporatie

• Bestuurder Ouderenzorg



Agenda • Patyna

• Vastgoed bij Patyna

• Ontwikkelingen

• Onze keuzes

• Casus



Patyna • Ontstaan in 2016 

• Plantein

• Tellens











Vastgoed

Organisatie

• Huren van woningcorporaties

• Zorginfrastructuur

• Eigendom

• Forse opgave

• Strategisch HuisvestingsPlan

• Personele bezetting

• Informatievoorziening



Ontwikkelingen • Vergrijzing en Krimp

• Klant blijft langer thuis

• ‘Concurrentie’ op de zorgmarkt

• Terugtrekkende woningcorporaties

• Woningwet

• Scheiden Wonen en Zorg?

• Korting op de NHC?

• Verdwijnen regeling zorginfra-

structuur



Vraag? • Toenemende vraag tot 2035?

• Hoe lang is thuis houdbaar?

• Voor de klant zelf

• Qua betaalbaarheid

• Wat vraagt de toekomstige klant?



Onze 

keuzes

• Sociaal bestemmingsplan

• Zwaluwstaarten

• Ritsen

• Kleinschalig en duurzaam

• Vraag- en Systeemstelselbestendig

• Transformeren van WLZ naar Zorg Thuis

• Organisatorisch

• Geclusterde woonvormen

• Gedifferentieerde portefeuille

• Eigendom / Huur

• Looptijden



Casus

De Finke

Koudum

• Terug in Capaciteit van 70 naar 40

• Belegger realiseert 30 woningen, 

ritscapaciteit

• Talant huurt 24 woningen

• ‘De Kas’ 

• 1e lijn

• Welzijn

• Samen met het dorp



UNIVERSELE – BASIS PLATTEGROND



PLATTEGROND – KLEINSCHALIG WONEN





Debat


