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Inleiding
Nieuwe woonconcepten, nieuwe zorgconcepten, nieuwe concepten in vastgoed;
iedereen heeft het over nieuwe concepten als dé oplossing om de veranderingen in de
markt van wonen en zorg het hoofd te bieden. Maar dé oplossing bestaat niet en dat
maakt het interessant.
Want wat verstaan zorgorganisaties en woningcorporaties nu eigenlijk onder
conceptontwikkeling, wanneer en hoe wordt dit toegepast en wat levert het op? Om
hier meer inzicht in te krijgen en te geven heeft AAG een onderzoek gehouden onder
organisaties in zowel de ouderenzorg, gehandicaptenzorg als de geestelijke
gezondheidszorg. En omdat het ook gaat om het verbinden van zorg met wonen,
hebben ook meerdere woningcorporaties deelgenomen aan het onderzoek.
Een ding is zeker. Een integrale benadering helpt om tot aansprekende, haalbare en
toekomstbestendige oplossingen te komen, maar er is niet één concept als oplossing
voor alle uitdagingen. De oplossingen verschillen per sector, per organisatie en per
vraagstuk. Het ontwikkelen van een goed, financieel haalbaar concept is maatwerk.
Meerdere disciplines en partijen spelen een rol. Dan ontstaat er een integraal
totaalconcept waarin onder andere het vastgoed, de facilitaire organisatie, technologie
en de zorg elkaar versterken en samen inspelen op de klantvraag en
marktontwikkelingen. Toch zijn er ook veel overeenkomsten tussen de organisaties.
Meer hierover leest u in deze whitepaper.

Onderzoeksopzet en -verantwoording
In totaal hebben 163 personen deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan is 60% actief
in de VVT, 26% in de GHZ, 12% in de GGZ en 12% in de woningcorporatiesector. Een
kleine greep uit de lijst van organisaties die hebben deelgenomen: Proteion,
Woonzorgconcern IJsselheem, Elver, Woonzorgcentrum Rosengaerde, De Zorgcirkel,
Woonstichting Vryleve, Azora, SGL, Laverhof, De Gelderhorst, Stichting Anton
Constandse, Magentazorg, Plavei, Woonzorgcentrum Sint Anna, SDW, Stichting De
opbouw, Stichting R&B Wonen, Liberein, Amstelring en Maeykehiem.
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van juli tot september 2017. De uitnodiging
om deel te nemen aan het onderzoek is per e-mail verspreid onder 2.321 relaties van
AAG, actief in de zorg- of woningcorporatiesector. Medewerkers van AAG zijn
uitgesloten van deelname. Alle deelnemers hebben de enquête digitaal ingevuld.
Kijkend naar het profiel van de respondenten binnen de zorg, dan is 97%
verantwoordelijk voor Wlz-zorg, 83% voor Wmo-zorg en 71% voor Zvw-zorg.
Daarnaast houdt 27% van de zorgorganisaties zich bezig met verhuur of bemiddeling
van sociale huurwoningen en 22% met vrije sector huurwoningen. 92% van de
zorgorganisaties heeft woningen of verblijfplaatsen in eigendom. Van alle woningen en
verblijfplaatsen wordt 66% ingezet voor intramurale zorg.
Van de woningcorporaties houdt 20% zich ook bezig met de verhuur van vrije sector
woningen en 35% met nieuwbouw. Alle deelnemende woningcorporaties hebben meer
dan 1.000 eenheden in eigendom. Daarnaast huurt 16% van de woningcorporaties ook
vastgoed van een andere organisatie. Het overgrote deel van de woningcorporaties
(79%) zet minder dan 20% van het vastgoed in voor intramurale zorg. 16% van de
corporaties gebruikt het vastgoed zelfs helemaal niet voor intramurale zorg.

Samenvatting
De komende 5 jaar…
De komende 5 jaar staan in het teken van kwaliteit van de zorg, betaalbaarheid van de
zorg en het vastgoed en de beschikbaarheid van personeel. De keuzes en wensen van
klanten veranderen, de bekostiging en budgetten in de zorg en het toewijzingsbeleid
van de overheid wijzigen en er is een groot tekort aan zorgprofessionals. Tegelijkertijd
biedt technologie ons mogelijkheden. Zorgorganisaties en woningcorporaties staan
voor een gezamenlijke uitdaging en hebben elkaar meer en meer nodig om tot goede
concepten en echte oplossingen te komen.
Conceptontwikkeling oplossing voor grote uitdagingen
Conceptontwikkeling kan voor veel verschillende uitdagingen op het gebied van
organisatie, vastgoed, zorg en dienstverlening een oplossing bieden. Een greep uit de
reacties van de respondenten:
• hogere kwaliteit van zorg;
• meer tevredenheid van klant en personeel;

• lagere kosten;
• continuïteit;
• toekomstbestendig vastgoed;
• de klant en personeel die kiezen voor de organisatie;
• meerwaarde voor de klant;
• duidelijkheid voor de organisatie en doelgroepen;
• innovatie in de zorg- en dienstverlening;
• risicobeheersing van de vastgoedportefeuille;
• nieuwe kansen om samen met zorgpartners te zorgen voor goede huisvesting.
Volle aandacht voor klant en markt
De meeste organisaties geven aan dat er meer inzicht in behoeften, waarden en
drijfveren van de doelgroep nodig is om hun doelstellingen te bereiken. Bij
conceptontwikkeling gaat het om de meerwaarde voor de klant en is vooral inzicht in de
doelgroep belangrijk. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor inzicht in de
marktontwikkelingen. Organisaties geven ook aan dat de klant en de markt het
allerbelangrijkste zijn om te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe concepten.
Blijkbaar staat klantgericht aanbod, waarmee organisaties inspelen op de huidige en
toekomstige marktvraag, hoog op de agenda. Goed klant- en marktonderzoek vormt
hiervoor de basis.

Financiële haalbaarheid hoog op de agenda
De bekostiging en betaalbaarheid van de zorg en van het vastgoed behoren tot de
grootste uitdagingen. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de zorg en dienstverlening een
grote uitdaging. Bij conceptontwikkeling gaat het dan ook om de samenhang tussen de
meerwaarde voor de klant en de financiële haalbaarheid. Hiervoor is meer aandacht
nodig.
Meer samenwerking met focus op (middel)lange termijn
Naast innovatie en flexibiliteit is samenwerking met externe partijen heel belangrijk. Er
is een duidelijke drieluik tussen zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten.
Men wil meer samenwerken en vindt het belangrijk om zowel intern als extern
meerdere disciplines te betrekken. Concreet gaat het met name om de betrokkenheid
van klant en markt, zorg, de cliënten/bewonersraad, financiën en vastgoed.
Woningcorporaties voegen daar duurzaamheid aan toe en kijken vanuit het vastgoed
nog meer naar de lange termijn. De verantwoordelijkheid voor conceptontwikkeling ligt
bij de meeste zorgorganisaties bij het bestuur. Bij woningcorporaties ligt dit
overwegend bij de afdeling vastgoed.
Waarom het lastig is…
Dat er iets moet gebeuren en conceptontwikkeling in wonen en zorg oplossingen kan
bieden, komt duidelijk uit het onderzoek naar voren. Maar toch is het niet eenvoudig.
Het blijkt moeilijk om los te komen van de bestaande situatie en er is onvoldoende tijd
en beschikbaarheid van mensen. Daarnaast is er onvoldoende beeld van de
toekomstige vraag en blijkt er nog onvoldoende kennis van conceptontwikkeling.

Wij bedanken alle personen en organisaties die
hebben deelgenomen aan het onderzoek en deze
whitepaper mogelijk hebben gemaakt. Zo maken we
samen de zorg beter.

Respondenten
Voorafgaand aan de inhoudelijke vragen stelden we onze deelnemers enkele
algemene vragen om u over de gehele linie een duidelijk beeld te kunnen geven van de
respondenten. In dit hoofdstuk laten we de top 3 antwoorden zien. Alle resultaten vindt
u in de bijlagen van deze whitepaper.
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Het grootste deel van de respondenten
(60%) is afkomstig uit de ouderenzorg.
Daarnaast zijn respondenten ook actief
in de gehandicaptenzorg (25%), de
geestelijke gezondheidszorg (12%) en
de woningcorporatiesector (12%).
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Ruim 50% van de deelnemende
organisaties heeft meer dan 1.000
medewerkers in dienst. De overige
organisaties in de top 3 bestaan uit
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Ruim een kwart van de respondenten (28%)
bezit 1000 of meer vastgoedobjecten. Bijna
evenveel organisaties (27%) hebben minder
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Tegelijkertijd huurt een groot deel van de
respondenten vastgoed van andere
organisaties. Het gaat voornamelijk om
minder dan 200 objecten (40%). Zo’n 20%
van de respondenten huurt 200 tot 500
objecten. Een even groot aantal
respondenten geeft aan geen vastgoed te
huren. Dit zijn voornamelijk de
woningcorporaties.
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Bij een groot deel van de organisaties (56%) is er niemand verantwoordelijk voor
conceptontwikkeling. Een derde van de respondenten geeft aan dat er een team
verantwoordelijk voor is en bij 9% van de organisaties ligt de verantwoordelijkheid bij
een functie of afdeling.

Is er binnen uw organisatie
iemand verantwoordelijk voor
conceptontwikkeling?

Hoe ver kijkt u vooruit als u
nadenkt over nieuwe, andere
concepten?

Ja, een
team
26%
Nee
56%

middellange
termijn (tot
2025)
60%

Ja, een
functie
9%

lange
termijn (na
2025)
21%
korte termijn
(tot 2020)
19%

Ja, een
afdeling
9%

Het grootste deel van de respondenten kijkt maximaal 8 jaar vooruit als het gaat om het
ontwikkelen van concepten. Slechts 19% kijkt ook naar de lange termijn en een even
groot aantal respondenten kijkt uitsluitend naar ontwikkelingen op de korte termijn.

Waar ligt de verantwoordelijkheid voor conceptontwikkeling
binnen uw organisatie?
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Als er wel iemand verantwoordelijk is voor conceptontwikkeling binnen de organisatie,
is dit bij de meeste respondenten het bestuur (40%). Daarnaast ligt de
verantwoordelijkheid ook vaak bij het MT of bij de afdeling vastgoed (20%).

ONDERZOEKSRESULTATEN

Uitdagingen voor zorgorganisaties
De allergrootste uitdaging de komende 5 jaar is de beschikbaarheid van personeel.
Maar liefst 87% van de zorgorganisaties ziet dit in (zeer) hoge mate als een uitdaging.
De andere grootste uitdagingen zijn de kwaliteit van zorg, behandeling en/ of
dienstverlening en de bekostiging/ betaalbaarheid van zorg. Dit geldt voor 71%
respectievelijk 70% van de organisaties. Daarnaast zijn voor de meerderheid van de
zorgorganisaties (>50%) de bekostiging/ betaalbaarheid van het vastgoed,
optimalisatie van de organisatie, de functionele kwaliteit van het vastgoed, de
ontwikkeling van andere zorg- en serviceconcepten en de verbinding van wonen, zorg
en welzijn in (zeer) hoge mate een uitdaging.
Het afstoten van vastgoed wordt door zorgorganisaties het minst als uitdaging gezien.
60% vindt dit niet of nauwelijks een uitdaging. AAG herkent dit en ziet een grote
interesse van (buitenlandse) beleggers in zorggerelateerd vastgoed.

In welke mate zijn de volgende aspecten voor uw organisatie een
UITDAGING in de komende 5 jaar?
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Beschikbaarheid van personeel
Kwaliteit van zorg, behandeling en/of dienstverlening
Bekostiging/betaalbaarheid van de zorg
Bekostiging/betaalbaarheid van het vastgoed en huisvesting
Transformatie van vastgoed
Optimalisatie/ efficiëntie van de organisatie
Cultuurverandering
Exploitatie van algemene ruimtes, voorzieningen en faciliteiten
Ontwikkeling van andere zorg- en serviceconcepten
Verduurzaming van het vastgoed
Samenwerking met andere partijen
Verbinding van wonen, zorg en welzijn
Ontwikkeling van andere woonvormen
Functionele kwaliteit van vastgoed
Afstoting van vastgoed
Extramuralisering van zware zorg
Anders, namelijk...
Helemaal niet
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Uitdagingen voor woningcorporaties
Kijken we specifiek naar de woningcorporaties, dan is de grootste uitdaging de
verduurzaming van het vastgoed. Maar liefst 82% van de woningcorporaties geeft aan
dat verduurzaming in de aankomende 5 jaar in (zeer) hoge mate een uitdaging is.
Opvallend is dat de woningcorporaties als andere grootste uitdaging de samenwerking
met andere partijen (75%) en de verbinding van wonen, zorg en welzijn (57%) het
meeste noemen. Daarnaast noemen zij de functionele kwaliteit van het vastgoed en de
bekostiging/ betaalbaarheid van het vastgoed.
In tegenstelling tot de zorgorganisaties is de beschikbaarheid van personeel voor de
woningcorporaties niet of nauwelijks (75%) een uitdaging.

In welke mate zijn de volgende aspecten voor uw organisatie
een UITDAGING in de komende 5 jaar?
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Verduurzaming van het vastgoed
Bekostiging/betaalbaarheid van het vastgoed en huisvesting
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Exploitatie van algemene ruimtes, voorzieningen en faciliteiten
Samenwerking met andere partijen
Verbinding van wonen, zorg en welzijn
Optimalisatie/efficiëntie van de organisatie
Functionele kwaliteit van vastgoed
Beschikbaarheid van personeel
Ontwikkeling van andere woonvormen
Transformatie van vastgoed
Cultuurverandering
Kwaliteit van zorg, behandeling en/of dienstverlening
Bekostiging/betaalbaarheid van de zorg
Ontwikkeling van andere zorg- en serviceconcepten
Afstoting van vastgoed
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Ontwikkelingen met de grootste impact
Het tekort aan zorgprofessionals (81%) heeft volgens de zorgorganisaties de grootste
impact op wonen, zorg en welzijn in de komende 5 tot 10 jaar. Ook de wijziging in
zorgbekostiging en –budgetten (69%) en technologische mogelijkheden (58%) worden
als ontwikkeling met veel impact genoemd. Andere keuzes en wensen van burgers/
cliënten worden door 40% van de zorgorganisaties genoemd.

Welke 3 ontwikkelingen hebben volgens u de grootste
impact op wonen, zorg en welzijn de komende 5 tot 10 jaar?
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Tekort aan zorgprofessionals

Wijzigingen in zorgbekostiging en -budgetten

Technologische mogelijkheden

Bij de woningcorporaties ziet de top 3 van ontwikkelingen met de grootste impact er
heel anders uit. De wijzigingen in het toewijzingsbeleid van de overheid (69%),
wijzigingen in de zorgbekostiging en –budgetten (44%) en de normen voor
verduurzaming alsook technologische mogelijkheden (38%) zijn voor
woningcorporaties ontwikkelingen met de grootste impact.

Welke 3 ontwikkelingen hebben volgens u de
grootste impact op wonen, zorg en welzijn in de komende 5
tot 10 jaar?
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Oplossingen
Volgens 61% van de respondenten kan conceptontwikkeling een oplossing bieden voor
de kwaliteit van zorg, behandeling en/of dienstverlening.
Daarnaast kan conceptontwikkeling een oplossing bieden voor de
bekostiging/betaalbaarheid van de zorg (53%) en van het vastgoed (51%). Ook de
ontwikkeling van andere zorg- en serviceconcepten (50%), de verbinding van wonen,
zorg en welzijn (52%) en de ontwikkeling van andere woonvormen (44%) worden vaak
genoemd. Voor de afstoting van vastgoed (5%) kan conceptontwikkeling het minst een
oplossing bieden.
Opvallend is dat volgens de woningcorporaties conceptontwikkeling ook een oplossing
kan bieden voor samenwerking met andere partijen, voor de verduurzaming van het
vastgoed en de functionele kwaliteit van het vastgoed (53%).

Waarvoor kan conceptontwikkeling volgens u een oplossing bieden?
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Belangrijke aspecten
Het allerbelangrijkste aspect bij conceptontwikkeling is inzicht in behoeften, waarden en
drijfveren van de doelgroep (53%).
Daarnaast zijn flexibiliteit (38%) en innovatie (34%) heel belangrijk. ‘Slechts’ 25% van
de zorgorganisaties geeft aan dat samenwerking met externe partijen een van de
belangrijkste aspecten is, terwijl de woningcorporaties dit juist het allerbelangrijkste
vinden (67%).
Opvallend is dat bij conceptontwikkeling in beide sectoren de samenwerking met
externe partijen veel belangrijker wordt gevonden dan samenwerking binnen de eigen
organisatie. Bovendien gaan de zorgorganisaties en woningcorporaties bij
conceptontwikkeling uit van hun eigen kracht, want inzicht in het aanbod van andere
aanbieders wordt nauwelijks tot niet genoemd als een van de belangrijkste aspecten.
Dit is noemenswaardig gezien de komst van nieuwe toetreders, de gereguleerde
marktwerking en de persoonsvolgende bekostiging.

Wat betreft proces en resultaat vinden organisaties de meerwaarde voor de klant
(54%), de financiële haalbaarheid/betaalbaarheid (52%) en de betrokkenheid van de
klant/doelgroep (47%) de drie belangrijkste aspecten.
De woningcorporaties noemen ook de relevantie van het concept voor de doelgroep
(53%) en de geloofwaardigheid van het concept (47%).
Het is opvallend dat de meerwaarde voor de organisatie en de medewerkers zowel
door de zorgorganisaties als de woningcorporaties nauwelijks genoemd worden als een
van de belangrijkste aspecten. Beide vinden de meerwaarde voor de klant overduidelijk
belangrijker.

Aandacht en betrokkenheid
Om doelstellingen te bereiken vinden de meeste respondenten van zorgorganisaties
dat er meer aandacht nodig is voor inzicht in behoeften, waarden en drijfveren van de
doelgroep en innovatie. Daarnaast is er inzicht in marktontwikkelingen en aandacht
voor financiële haalbaarheid nodig. Ook betrokkenheid van de klant, markt en zorg is
belangrijk. Andere disciplines of onderdelen die voor hen belangrijk zijn bij
conceptontwikkeling zijn de cliënten-/bewonersraad, financiën en vastgoed.

Meer aandacht nodig binnen de organisatie om doelstellingen te
bereiken
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Bij woningcorporaties is meer creativiteit nodig om doelen te behalen. De financiële
haalbaarheid en betaalbaarheid en inzicht in behoeften, waarden en drijfveren van de
doelgroep delen samen de tweede plaats. Opvallend is dat innovatie en inzicht in
marktontwikkelingen, bij zorgorganisaties hoog op het lijstje, bij woningcorporaties op
respectievelijk de zesde en zevende plek staan. Zorgorganisaties vinden de
betrokkenheid van ICT belangrijker dan woningcorporaties dat vinden. Psychologie
en/of sociologie, HR en de ondernemingsraad scoren zowel bij de zorgorganisaties als
de woningcorporaties het laagst bij de vraag over het belang van betrokkenheid bij de
ontwikkeling van nieuwe concepten.

Bij de ontwikkeling van nieuwe concepten is samenwerking met externe partijen heel
belangrijk. Er is een duidelijke drieluik tussen zorgorganisaties, woningcorporaties en
gemeenten. Daarna worden welzijnsorganisaties genoemd als belangrijke partner.

Belangrijkste externe samenwerkingspartners
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Het valt op dat 82% van de zorgorganisaties de gemeenten als belangrijkste
samenwerkingspartner ziet, terwijl 86% van de woningcorporaties juist de zorgorganisaties
aanmerkt als belangrijkste samenwerkingspartner.
Op de vraag met welke partijen men in het kader van nieuwe concepten meer wil
samenwerken, worden dezelfde partners het meeste genoemd. Daarnaast willen
zorgorganisaties meer samenwerken met beleggers (21%) en onderwijsorganisaties (18%).

Belang betrokkenheid disciplines bij ontwikkeling van nieuwe concepten
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Zorgorganisaties allen
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Belemmeringen
Van alle respondenten geeft maar liefst 59% aan dat het moeilijk is om los te komen
van de bestaande situatie en 54% dat er onvoldoende tijd en beschikbaarheid is van
mensen.
Daarnaast ervaren zij onvoldoende kennis van conceptontwikkeling (39%) en
onvoldoende beeld van de toekomstige vraag (36%) als belemmeringen bij
conceptontwikkeling.

Welke belemmeringen ervaart u bij conceptontwikkeling?
0%
Moeilijk om los te komen van de bestaande situatie

Onvoldoende tijd en beschikbaarheid van mensen

Onvoldoende kennis van conceptontwikkeling

Onvoldoende beeld van de toekomstige vraag
Onvoldoende samenwerking en verbinding tussen verschillende
disciplines
Onvoldoende financiële middelen

Onduidelijkheid over visie en ambities van de organisatie

Onvoldoende executiekracht

Moeilijk om objectief en onafhankelijk een vraagstuk te bekijken

Anders, namelijk...
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Zelfregulerende gemeenschappen Samen aangenaam Ouder worden De Schans,
burgerinitiatief+commerciele vastgoedbeheerder+horecaondernemer Margaretha, bijenkorf,
burgerparticipatie(wederkerigheid)+commercieel restaurant Proveniershuis (samenwerking
tussen welzijn en zorg in volle breedte van 0 tot 105) Vijverhof+Werkeren, integreren wonen
VG, dagbesteding & leer/werktrajecten VG Vivium Hogewey Geen traditioneel verpleeghuis.
Ruimte voor diverse wensen binnen de doelgroep. Mogelijkheden voor diverse faciliteiten.
Verbinding van welzijn, buurt, school en zorg Woonzorg plein Eltheto in Rijssen = verbinden
van wonen en zorg Wonen in levensloopgeschikte woning op basis van passie/ interesse, in
plaats van op basis van ziektebeeld. Een woonzorgcomplex waar mensen wonen met een wlz
indicatie en tevens fungeert als huis van de wijk. De wijk ervaart het complex niet als
intramurale instelling maar als een voorziening van de wijk. 'Wonen voor mensen met een
ondersteuningsvraag' normaliseren Oudshoorn, kleinschalig wonen met veel bewegingsruimte
Zorgeloos Wonen: betaalbaar wonen, services en zorg voor mensen met een lichte zorgvraag
met het perspectief om in de woning te kunnen blijven wonen als de zorgvraag toeneemt
Prettig Thuis: zorg en ondersteuning voor mensen die thuis wonen met een
verpleeghuisindicatie (VPT) Het samen brengen van ouderen in een bepaalde woonvorm of
bepaalde wijkstructuur. Dit kan gaan om ouderen met een beperkte sociale kring, maar ook om
mensen met beginnende dementie. Een kleine kern organiseert zelf de zorg voor ouderen en
bepaalt wie zij hierbij nodig hebben en tegen welke condities. ons HABHuis: goedkope,
duurzame, onconventionele, rolstoeltoegankelijke woning voor een lage huurprijs (tot stand
gekomen door het denken buiten de standaardkaders)

Een greep uit de reacties op de vraag
‘kunt u een voorbeeld noemen van een aansprekend concept?’
Vastgoed dat zowel ingezet kan worden voor verpleeghuis, verzorgingshuis en verzorgd
wonen (verhuur).Zorglocaties voor allochtonen Verzorgd Wonen van Evean in Westerwatering:
conceptontwikkeling én (in 1 x) transformatie van complete locatie mogelijk gemaakt door
nauwe samenwerking met o.a. gemeente, woningbouwcorporatie, veiligheidsregio, brandweer,
welzijnsaanbieders, zorgkantoor Knarrenhof, De Makroon Amsterdam Wereldhuis Boxtel
Integreren van camerabewaking ivm toezicht. Combineren van gezamenlijk onderdak voor
verschillende doelgroepen bij voorkeur met sociaal maatschappelijke organisaties. semipermanent bouwen De ontwikkeling van een gastvrijheidsconcept, waarbij de voormalige
baliefunctie vervalt en wordt vervangen voor de functie van gastdame (materiele en
immateriële gastvrijheid) Housing loketten Pop bekostiging White label werken concept voor
dementerende ouderen gericht op het individu/ individuele wensen, waarbij privacy (eigen
appartement) van belang is. juist niet uitgaande van groepswonen, maar van themaruimten
waarbij de cliënt zelfstandig danwel met hulp van familie/ mantelzorgers en de zorg de
verblijfsruimten en het dagritme kiest wat bij hem/ haar past. Standaard ruimtelijk PvE,
gekoppeld aan stichtingskostenmodel. Standaard modules, zoals zorgbadkamer. Place2bU:
Modulaire bouw, tijdelijk maar wel goed. Community denken. Corporaties, gemeenten,
zorgpartijen en bewoners Eerder en nadrukkelijker laten participeren van scholieren /
stagiaires in het proces, met het leermeester - gezel uitgangspunt, waardoor de tekorten in de
zorg deels opgelost kunnen worden Buurtcirkel, clienten in een wijk bij elkaar wonen. Worden
ondersteund door een vrijwilliger in de wijk. Die eventueel kan terugvallen op een
zorgprofessional. Mienskip: in een buurt win creëren voor mensen met en zonder beperking.

VISIE EN AANPAK AAG

“Nieuwe concepten die meerwaarde creëren doordat ze écht inspelen op wat onze klanten
belangrijk vinden en bijdragen aan de doelstellingen van onze organisatie.”

Top 4 uitdagingen
Binnen zorgorganisaties zijn er zorgen over meerdere uitdagingen en veranderingen,
zo blijkt uit het onderzoek. We hebben deze in 4 uitdagingen samengevat en op de
volgende pagina’s vertalen we deze voor u in kansen en tips:
1.

Tekort aan zorgprofessionals

2.

Verbeteren kwaliteit van zorg, behandeling en/of dienstverlening

3.

Bekostiging en betaalbaarheid van het vastgoed en de zorg

4.

Processen met technologie optimaliseren

Tekort aan zorgprofessionals
De respondenten geven aan dat het tekort aan zorgprofessionals de grootste uitdaging
is voor de komende 5 tot 10 jaar. Opvallend is dat de respondenten niet verwachten dat
een goed concept van toegevoegde waarde kan zijn voor medewerkers. Sterke
concepten kunnen echter wel het verschil maken.
“De wereld om ons heen verandert. Organisaties spelen daarop in maar vergeten doorgaans dat
iedere verandering begint en eindigt bij de medewerkers. Bij conceptontwikkeling denken wij eerst
aan onze medewerkers die het moeten gaan doen en de juiste beroepshouding en toerusting
moeten hebben.”
✓ Medewerkers, klanten en omgeving in balans
Het grootste werkkapitaal in de zorg zijn de medewerkers. Medewerkers die passen
bij de organisatie en plezier hebben in het werk, houden de organisatie gezond. De
krapte op de arbeidsmarkt maakt het nog belangrijker om de juiste mensen aan te
trekken. Een sterk concept geeft duidelijkheid over waar de organisatie voor staat en
waarom klanten en medewerkers voor die organisatie kiezen. Dat heeft een positief
effect op de driehoek: medewerkers, klanten en omgeving. Want naast klanten die
bewust kiezen voor een concept, zijn ook betrokken medewerkers die het concept
dragen en uitdragen en zich hierin verder willen ontwikkelen belangrijk. Een tevreden
medewerker zet zich meer in voor de klant en zal zich langer committeren aan de
organisatie. Wat in tijde van deze krapte op de arbeidsmarkt een positieve bijdrage
levert aan de organisatie en het concept.
✓ Extra tijd door lean-processen
In een proces dat volgens de lean-filosofie is ingericht, staat de toegevoegde waarde
voor de medewerkers en de klant centraal. Door op die manier naar processen te
kijken, is veel tijd te winnen. Uiteenlopende voorbeeldvragen zijn: Hoe efficiënt
bewegen de medewerkers zich door het gebouw? Verloopt het verplichte
administratieve proces optimaal? En welke maaltijdvoorziening bieden we onze
klanten per dag aan, van zelf koken tot verse kant-en-klaar mogelijkheden? Leanprocessen en -concepten leveren extra tijd op die weer ingezet kan worden voor
datgene waar de klant meer waarde aan hecht. Dat heeft een positief effect op de
kwaliteit van de zorg en op het werkplezier van de medewerkers, zonder dat daar
extra personeel voor nodig is.

✓ Taken verdelen
Worden de juiste taken door de juiste mensen gedaan? Het loslaten van oude
patronen kan leiden tot verrassende oplossingen en slimme combinaties. In de
praktijk zijn zorgprofessionals veel tijd kwijt aan uiteenlopende taken, van bedden
opmaken tot het registreren van de verleende zorg. Is dat nodig? Of gaat dat ten
koste van goede zorg? De uitdaging is om voor alle activiteiten te bekijken wie daar
het beste invulling aan kan geven. En vervolgens slimme combinaties te maken. Zo
kan een vrijwilliger of hulp vaak bepaalde taken van de zorgprofessional overnemen.

Een sterk concept kan het tekort aan personeel
verlichten door de juiste mensen aan te trekken en te
houden binnen een gezonde organisatie, de
processen zo in te richten dat de klanten en
medewerkers centraal staan en de werkzaamheden
opnieuw te analyseren en verdelen.

Verbeteren kwaliteit van zorg,
behandeling en/of dienstverlening
Het leveren van kwalitatief goede zorg is een hot item voor zorgorganisaties. Maar wat
is dat precies? Vroeger leverde een zorgorganisatie kwaliteit als werd voldaan aan
zaken als de registratieplicht, snelheid en continuïteit. Tegenwoordig speelt de
waardering van de klant een steeds grotere rol. Maar ook andere partijen hebben
belang bij kwalitatief goede zorg en voor hen is het begrip kwaliteit niet altijd hetzelfde
als voor een bewoner. Denk bijvoorbeeld aan financiers, gemeentes, zorgkantoren en
verzekeraars.
“Een goed concept begint en eindigt met kwaliteit in alle facetten van de organisatie.”

✓ Kwaliteit voor de zorgaanbieder
De zorgdienstverlening is de belangrijkste prioriteit van iedere zorgaanbieder. Over
de geplande en geleverde zorg moet verantwoording afgelegd worden. Op
inhoudelijk, logistiek, financieel en administratief niveau. Conceptontwikkeling maakt
duidelijk waarin de organisatie toegevoegde waarde (kwaliteit) wil leveren. Dit is
richtinggevend voor goed ingerichte interne processen die aansluiten bij het primaire
proces en faciliteren aan de gewenste en vereiste verantwoording.
✓ Kwaliteit voor de klant
Klanten hebben tegenwoordig een grote keuzevrijheid als het gaat om het afnemen
van zorg. De kwaliteit, zoals de klant het beleeft, is van groot belang bij het maken
van die keuze. Is de (beleving van de) kwaliteit niet goed, dan zal de klant sneller
voor een andere aanbieder kiezen. Een ontwikkeling met grote financiële risico’s.
Vanaf 2018 krijgen zorgorganisaties alleen nog betaald voor de zorg die zij
daadwerkelijk leveren. De invoering van de persoonsvolgende bekostiging gaat dit
nog eens versterken. Zorgkantoren maken dan vooraf geen afspraken meer met de
zorgorganisaties, maar financieren achteraf op basis van de geleverde zorg en de
kwaliteit van de geleverde prestaties.
✓ Kwaliteit voor zorgkantoren en zorgverzekeraars
Klanttevredenheid is een belangrijke indicator voor de zorgkantoren en
zorgverzekeraars bij hun inkoop. Deze verlangen van de zorgaanbieders dat ze de
kwaliteit volgens de klant (de klanttevredenheid) meten, transparant zijn over hun
uitkomsten en laten zien dat ze continu werken aan verbetering. De dialoog met de
klant is daarbij een belangrijk uitgangspunt om het ‘oude kwaliteitsdenken’,
gebaseerd op verantwoording, protocollen en afvinklijstjes, te verlaten. De klant als
mens is het vertrekpunt voor het bepalen van de kwaliteit van een concept. Die
bepaalt hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo optimaal en liefdevol mogelijk
kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven en zinnige zorg leveren. En
het is ook de klant die het resultaat van deze inspanningen beoordeelt.

✓ Kwaliteit voor de markt
Als zorgorganisatie is het belangrijk een goede positie te verwerven in de markt. De
kunst is om aan te sluiten bij de behoeften, voorkeuren en mogelijkheden van de
doelgroep. Wat vinden zij belangrijk? En wat kunnen en willen ze daarvoor betalen?
Conceptontwikkeling geeft daar richting aan. Door te kiezen voor specifieke
productmarktcombinaties en de gewenste kwaliteit van zorg, voorzieningen, services
en vastgoed. Maar ook: ‘Zit de klussendienst in het all inclusive servicepakket of
krijgt de klant een factuur als hij/zij daar gebruik van maakt?’ Kijkend naar de huidige
markt is het aanbod voor doelgroepen in het lage en het hoge segment groot, terwijl
doelgroepen in het middensegment minder keuze hebben. Daar liggen kansen!
✓ Kwaliteit voor de bank
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft recent een visie gepubliceerd
op het financieren van zorg. Hierin staat over kwaliteit: “Om de zorgsector
hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden is een fundamentele
herstructurering van het bestaande zorglandschap noodzakelijk. Dat stelt hoge eisen
aan de kwaliteit van het bestuur waarbij visionair en krachtig leiderschap noodzakelijk
is. Tevens dient het interne toezicht, bijvoorbeeld de Raden van Commissarissen, op
orde te zijn. Het is in eerste instantie aan de zorgaanbieders zelf om te zorgen voor
voldoende kwaliteit van bestuur en management. Voor de banken is dit een cruciaal
aspect bij het beoordelen van de kredietwaardigheid.” Sommige banken vragen
tegenwoordig om een kwaliteitsmeting in de vorm van klanttevredenheidscijfers bij
het beoordelen van een financieringsaanvraag.

Een sterk concept helpt de kwaliteit van zorg,
behandeling en/of dienstverlening te verbeteren door
goed ingerichte interne processen, door
onderscheidend vermogen te creëren ten opzichte
van concurrenten, een goede positie op de markt te
verwerven en overtuigingsbewijs voor uw bank of
financiers te leveren. De dialoog met de klant, over
de kwaliteit en de beleving hiervan, staat hierbij
centraal.

Bekostiging en betaalbaarheid van het
vastgoed en de zorg
De betaalbaarheid van de zorg is een enorme opgave. Een belangrijke reden daarvoor
is dat de vergrijzing de komende jaren met 40% toeneemt en we met z’n allen meer
zorg gebruiken en hieraan hogere eisen stellen, terwijl het zorgbudget gelijk blijft.
Daarnaast wordt een korting van de NHC verwacht en zijn er signalen dat de
extramuralisering over de hele breedte wordt doorgevoerd. Wanneer een
zorgorganisatie een deel van de vastgoedopbrengsten besteedt aan de zorg of de
alternatieve aanwendbaarheid van het vastgoed beperkt is, kan dit leiden tot grote
financiële risico’s. Dat geldt zowel voor vastgoed in eigendom als voor gehuurd
vastgoed.
“Nieuwe concepten en conceptontwikkeling zorgen ervoor dat wij het gebruik van middelen
optimaliseren en waarde voor de cliënt creëren. Ook biedt het nieuwe kansen om samen met
zorgpartners te zorgen voor goede huisvesting.”
✓ Flexibel
Het exploitatierisico van vastgoed in eigendom is sterk afhankelijk van de
opbrengsten die gegenereerd worden en daarmee dus ook van de bezettingsgraad.
Flexibel vastgoed maakt alternatieve aanwendbaarheid oftewel een andere invulling
mogelijk. Bijvoorbeeld door een indeling van een zelfstandige woning die voor
verschillende doelgroepen geschikt is. Ook de stramienmaat van een gebouw,
scheiding van casco en inbouw zijn aspecten die de aanpasbaarheid vergroten en
daarmee het vastgoed flexibel maken. Daarnaast huren zorgorganisaties steeds
vaker het vastgoed om minder financiële risico’s te lopen en flexibeler te zijn.
Huurovereenkomsten werden voorheen voor een lange periode afgesloten, soms
zelfs voor 20 tot 30 jaar. De vuistregel is dat je bij langer huren dan 15 jaar beter
eigenaar kan zijn. Daarnaast spelen de locatie, financierbaarheid en betaalbaarheid
een rol. De omvang van het segment (intramuraal) zorgvastgoed is onzeker als
gevolg van het scheiden van wonen en zorg. Flexibiliteit in de vastgoedportefeuille is
van belang om het leegstandsrisico te minimaliseren en daarmee de
vastgoedexploitatie op een gezond peil te houden.

✓ Schaalgrootte
Ook de schaalgrootte speelt mee bij de financiële haalbaarheid. Om efficiënt te
werken en kosten te dekken, heeft de organisatie (of locatie) een bepaalde omvang
nodig. Een grote aanpassing aan een pand in een klein dorp, met relatief weinig
(potentiële) bewoners, is om die reden vaak te duur. Zorgorganisaties kiezen er dan
voor hun dienstverlening te verplaatsen naar de steden, waardoor bewoners soms
verplicht worden (mee) te verhuizen. Ook het verlenen van thuiszorg is inefficiënt in
de plattelandsstreken. Klanten wonen vaak ver uit elkaar, waardoor
thuiszorgmedewerkers veel reistijd hebben. Vaak is er geen geld voor meer
personeel met als gevolg dat de kwaliteit van de zorg achteruit gaat. Geclusterd
wonen, eventueel in samenwerking met de woningcorporatie, kan dan een oplossing
zijn. Mensen met een zorgvraag wonen nog steeds zelfstandig maar wel bij elkaar
waardoor het voor de zorgorganisatie mogelijk is 24/7 in de nabijheid te zijn en
efficiënte (zware) thuiszorg te leveren. En dat is ook van waarde voor de
woningcorporatie. Enerzijds vanuit de aandacht, zorg en dienstverlening voor de
bewoners, anderzijds vanuit de doorstroming van ouderen waardoor
eengezinswoningen weer vrij komen voor gezinnen.
✓ Duurzaamheid
De verwachting is dat zorgorganisaties een verplicht energielabel krijgen. Uit het
onderzoek kwam al naar voren dat verduurzamen een van de grootst uitdagingen
voor woningcorporaties is. Net zoals de kantorenmarkt die in 2023 een C-label en in
2030 een A-label moet realiseren, krijgt de zorgvastgoedmarkt waarschijnlijk een
vergelijkbare labeleis opgelegd vanuit het ministerie. En verduurzaming vergt een
plan. Diverse zorgorganisaties hebben conform de EED-richtlijn een - sinds 2015
verplichte - Energieaudit laten uitvoeren en kennen hierdoor de huidige status van
het vastgoed. Een Energieaudit biedt inzicht in de opgelegde duurzaamheids- en
vervangingsmaatregelen en, indien beschikbaar, hoe deze te combineren zijn met de
reguliere maatregelen uit het meerjarenonderhoudsplan. Investeren in duurzaamheid
is ook investeren in een gezonde toekomst en rendement op langere termijn.

Een sterk concept verbetert de opbrengsten van het
vastgoed door de flexibiliteit te vergroten, aan te
sluiten bij de markt en te investeren in een duurzame
toekomst.

Processen met technologie
optimaliseren
Er zijn binnen de zorgsector nog grote stappen te zetten als het gaat om innovatie en
het toepassen van technologie. De generatiekloof staat in de weg. De vaak ‘oudere’
zorgmedewerkers zijn niet opgegroeid met technologie en zien niet meteen het nut.
Ook omdat de technologieën waar wél mee gewerkt wordt vaak verouderd zijn, weinig
structuur bieden en niet samenwerken. Jammer, want technologie kan vrijwel alle
uitdagingen die uit dit onderzoek zijn voortgekomen verlichten. En dat hoeft niet eens
veel te kosten. De opkomst van het Internet of Things maakt oplossingen haalbaar en
betaalbaar.
✓ Sneller en efficiënter werken
De snelle technologische ontwikkelingen zijn ook een uitkomst om bijvoorbeeld
repeterende werkzaamheden sneller en efficiënter uit te voeren. Dan gaat het wel om
werkzaamheden die geen waarde toevoegen voor de klant. Een administratief
proces dat vaak uit een aantal standaardhandelingen bestaat, kan bijvoorbeeld
geautomatiseerd worden. Het personeel hoeft dan alleen de variabele handelingen
uit te voeren. Daarnaast wordt dezelfde informatie vaak op verschillende momenten
en in verschillende systemen ingevoerd. Door de systemen met elkaar te laten
communiceren is dat niet meer nodig: dit bespaart tijd en vermindert de kans op
fouten. Andere voorbeelden zijn het optimaliseren van vastgoed, robotisering of het
op afstand verlenen van zorg door middel van een e-Health-toepassing.
✓ Personeel
Om het personeelstekort in de zorg deels te kunnen opvangen en de cliënt de juiste
zorg en aandacht te bieden, wil het kabinet investeren in technologische
voorzieningen. Over de gehele kabinetsperiode gaat het om een investering van €40
miljoen en daarna jaarlijks €5 miljoen. De voorzieningen worden hoofdzakelijk
gedaan in de sociale zorginfrastructuur waarbij gemeenten en zorgverzekeraars de
regie hebben, nu duidelijk is geworden dat de zorginfrastructuur binnen de Wlz geen
vervolg krijgt.
✓ Signalering
Er zijn systemen die met behulp van slimme sensoren het leefpatroon van
cliënten/bewoners in een periode analyseren en vastleggen. Vervolgens kan het
systeem bij afwijkend gedrag ten opzichte van de vastgelegde patronen een
signalering geven. Deze technologie ontwikkelt zich snel.

Een sterk concept helpt de organisatie processen
met technologie te optimaliseren door
signaleringsfunctie, het overnemen van repeterende
werkzaamheden en het opvangen van het
personeelstekort.

Tips
Er is niet één oplossing voor alle zorgorganisaties om alle veranderingen in de markt
van wonen en zorg het hoofd te bieden. Was dat maar zo. Wel hebben wij vanuit onze
visie op conceptontwikkeling de volgende tips voor u om het voor uw organisatie een
goede invulling te kunnen geven.
1.

Het ontwikkelen van een goed concept is maatwerk waarbij meerdere disciplines
en partijen een rol hebben. Een integrale benadering is nodig om tot echte
oplossingen te komen. Dat vraagt meer samenwerking, communicatie en
openheid. Dit wordt ook duidelijk bevestigd in het onderzoek.

2.

Zorg dat er een balans ontstaat tussen personeel, kwaliteit, betaalbaarheid en
transitie.

3.

Er is een duidelijke drieluik tussen zorgorganisaties, woningcorporaties en
gemeenten. Partijen kunnen elkaar versterken in het verbinden van wonen,
welzijn en zorg en gezamenlijk meerwaarde bieden voor de klant.

4.

Het betrekken van de omgeving en doelgroepen (klant en markt) zijn bij de
ontwikkeling van nieuwe concepten het allerbelangrijkste.

AAG-model conceptontwikkeling

Nawoord
AAG kan van meerwaarde zijn bij uw vraagstukken. Wij hebben alle disciplines in huis:
van vastgoedadviseurs tot facilitair specialisten en van personeelsconsultants tot
financieel experts. We kijken over de ‘muurtjes van de afdelingen’ naar de organisatie
en inventariseren zo wie en wat er nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.
Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.
AAG
Het Wielsem 10
5231 BW Den Bosch
www.aag.nl

Meer weten over
conceptontwikkeling?
Neem contact met mij op
Laura Seckel
senior adviseur
l.seckel@aag.nl
06 57052963

BIJLAGEN

GECOMBINEERDE
RESULTATEN
ZORGORGANISATIES EN
WONINGCORPORATIES

Hoeveel medewerkers zijn bij uw organisatie werkzaam?
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actief?
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Hoeveel vastgoed huurt uw
organisatie van een andere
organisatie?

Hoeveel vastgoed heeft uw
organisatie in eigendom?
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Hoeveel procent van de woningen of verblijfplaatsen zet u in voor
intramurale zorg?
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In welke mate zijn de volgende aspecten voor uw organisatie een
UITDAGING in de komende 5 jaar?
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Kwaliteit van zorg, behandeling en/of dienstverlening
Beschikbaarheid van personeel
Bekostiging/ betaalbaarheid van de zorg
Bekostiging/ betaalbaarheid van het vastgoed en huisvesting
Exploitatie van algemene ruimtes, voorzieningen en faciliteiten
Optimalisatie/ efficiëntie van de organisatie
Extramuralisering van zware zorg
Ontwikkeling van andere woonvormen
Ontwikkeling van andere zorg- en serviceconcepten
Functionele kwaliteit van vastgoed
Transformatie van vastgoed
Afstoting van vastgoed
Verduurzaming van het vastgoed
Samenwerking met andere partijen
Verbinding van wonen, zorg en welzijn
Cultuurverandering
Anders, namelijk...
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Welke 3 ontwikkelingen hebben volgens u de grootste impact op
wonen, zorg en welzijn in de komende 5 tot 10 jaar?
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Tekort aan zorgprofessionals
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Technologische mogelijkheden

Andere keuzes en wensen van burgers/cliënten

Wijzigingen in toewijzingsbeleid van de overheid
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Doorbraken in behandeling en/of geneeskunde (bv dementiepil)

Anders, namelijk…

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Hoe ver kijkt u vooruit als u nadenkt over
nieuwe, andere concepten?

Korte termijn
(tot 2020)
19%

Lange termijn
(na 2025)
21%

Middellange termijn
(tot 2025)
60%

Is er een functie, team of afdeling
binnen uw organisatie verantwoordelijk
voor conceptontwikkeling?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Nee

Ja, een team

Ja, een functie Ja, een afdeling

Waarvoor kan conceptontwikkeling volgens u een oplossing bieden?
0%
Kwaliteit van zorg, behandeling en/of dienstverlening
Bekostiging/ betaalbaarheid van de zorg
Verbinding van wonen, zorg en welzijn
Bekostiging/betaalbaarheid van het vastgoed en huisvesting
Ontwikkeling van andere zorg- en serviceconcepten
Ontwikkeling van andere woonvormen
Optimalisatie/efficiëntie van de organisatie
Samenwerking met andere partijen
Beschikbaarheid van personeel
Functionele kwaliteit van vastgoed
Exploitatie van algemene ruimtes, voorzieningen en faciliteiten
Verduurzaming van het vastgoed
Cultuurverandering
Transformatie van vastgoed
Extramuralisering van zware zorg
Afstoting van vastgoed
Anders, namelijk…

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Welke 3 aspecten op het gebied van COMPETENTIES en INHOUD vindt u
het belangrijkste bij conceptontwikkeling?
0%
Inzicht in behoeften, waarden en drijfveren van de doelgroep
Flexibiliteit
Innovatie
Creativiteit
Samenwerking met externe partijen
Inzicht in marktontwikkelingen
Inzicht in de omvang van de doelgroep en de vraag
Kennis van financiën (kostprijs-, exploitatieberekeningen, business
cases)
Kennis van technologie (domotica, E-health)
Kennis van zorg
Verandering
Samenwerking binnen uw eigen organisatie
Kennis van facilitair (services, processen, faciliteiten)
Kennis van vastgoed (bouwkundig, ruimtelijk, functioneel)
Inzicht in emoties van de doelgroep
Inzicht in het aanbod van andere aanbieders

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Welke 3 aspecten op het gebied van PROCES en RESULTAAT vindt u
het belangrijkste bij conceptontwikkeling?
0%
Meerwaarde voor de klant

Financiële haalbaarheid, betaalbaarheid

Betrokkenheid van de klant/doelgroep

Geloofwaardigheid van het concept (realistisch, passend bij de
organisatie)

Betrokkenheid van medewerkers in uw organisatie

Onderscheidend vermogen van het concept ten opzichte van
ander bestaand aanbod

Relevantie van het concept voor de doelgroep

Meerwaarde voor de familie en verwanten

Meerwaarde voor de organisatie

Betrokkenheid van leidinggevenden in uw organisatie

Meerwaarde voor de medewerker

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Welke aspecten hebben meer aandacht nodig binnen uw organisatie
om uw doelstellingen te bereiken?
0%
Inzicht in behoeften, waarden en drijfveren van de doelgroep
Innovatie
Financiële haalbaarheid, betaalbaarheid
Inzicht in marktontwikkelingen
Flexibiliteit
Meerwaarde voor de klant
Creativiteit
Kennis van technologie (domotica, E-health)
Kennis van financiën (kostprijs-, exploitatieberekeningen,
business cases)
Betrokkenheid van medewerkers in uw organisatie
Verandering
Onderscheidend vermogen van het concept ten opzichte van
ander bestaand aanbod
Betrokkenheid van de klant/doelgroep
Geloofwaardigheid van het concept (realistisch, passend bij de
organisatie)
Relevantie van het concept voor de doelgroep
Inzicht in de omvang van de doelgroep
Kennis van vastgoed (bouwkundig, ruimtelijk, functioneel)
Meerwaarde voor de familie en verwanten
Kennis van zorg
Meerwaarde voor de organisatie
Inzicht in emoties van de doelgroep
Kennis van facilitair (services, processen, faciliteiten)
Anders, namelijk…
Meerwaarde voor de medewerker
Inzicht in het aanbod van andere aanbieders
Betrokkenheid van leidinggevenden in uw organisatie

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Hoe belangrijk vindt u dat de volgende disciplines of onderdelen
betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe concepten?
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Zorg
Klant en markt
HR
Marketing en communicatie
Psychologie en/of sociologie
Vastgoed
Duurzaamheid
Facilitair
ICT
Financiën
Ondernemingsraad
Cliënten-/bewonersraad
Anders, namelijk...

-2 heel onbelangrijk (1)

-1 onbelangrijk (2)

0 neutraal (3)

1 belangrijk (4)

2 heel belangrijk (5)

100%

Welke externe partijen ziet u als belangrijke
samenwerkingspartners bij de ontwikkeling van
nieuwe concepten?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Met welke partijen zou u in het kader van nieuwe
concepten meer willen samenwerken?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Welke belemmeringen ervaart u bij conceptontwikkeling?
0%

Moeilijk om los te komen van de bestaande situatie

Onvoldoende tijd en beschikbaarheid van mensen

Onvoldoende kennis van conceptontwikkeling

Onvoldoende beeld van de toekomstige vraag

Onvoldoende samenwerking en verbinding tussen verschillende
disciplines

Onvoldoende financiële middelen

Onduidelijkheid over visie en ambities van de organisatie

Onvoldoende executiekracht

Moeilijk om objectief en onafhankelijk een vraagstuk te bekijken

Anders, namelijk...

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ZORGORGANISATIES

Hoeveel medewerkers zijn bij uw organisatie werkzaam?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1000 of meer

200 tot 500

500 tot 1000

In welke branche is uw organisatie
actief?

Voor welke kernactiviteiten is uw
organisatie verantwoordelijk?

80%

100%

70%

90%

60%

80%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

minder dan 200

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Hoeveel vastoed heeft uw
organisatie in eigendom?

Hoeveel vastgoed huurt uw
organisatie van een andere
organisatie?

35%
30%

50%

25%

45%

20%

40%

15%
35%

10%

30%

5%

25%

0%
minder dan 500 tot 200 tot 500 1000 of
niet van
200
1000
eenheden
meer
toepassing
eenheden eenheden
eenheden

20%
15%
10%
5%
0%
minder dan 200 tot 500 niet van
500 tot
1000 of
200
eenheden toepassing
1000
meer
eenheden
eenheden eenheden

Hoeveel procent van de woningen of verblijfplaatsen zet u in voor
intramurale zorg?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
80% of meer

60 tot 80%

40 tot 60%

20 tot 40%

niet van toepassing

minder dan 20%

In welke mate zijn de volgende aspecten voor uw organisatie een
UITDAGING in de komende 5 jaar?
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Beschikbaarheid van personeel
Bekostiging/ betaalbaarheid van het vastgoed en huisvesting
Verduurzaming van het vastgoed
Kwaliteit van zorg, behandeling en/of dienstverlening
Bekostiging/ betaalbaarheid van de zorg
Transformatie van vastgoed
Samenwerking met andere partijen
Exploitatie van algemene ruimtes, voorzieningen en faciliteiten
Optimalisatie/ efficiëntie van de organisatie
Cultuurverandering
Ontwikkeling van andere zorg- en serviceconcepten
Verbinding van wonen, zorg en welzijn
Functionele kwaliteit van vastgoed
Ontwikkeling van andere woonvormen
Extramuralisering van zware zorg
Afstoting van vastgoed
Anders, namelijk...
Helemaal niet

Nauwelijks

In redelijke mate

In hoge mate

In zeer hoge mate

80%

90% 100%

Welke 3 ontwikkelingen hebben volgens u de grootste impact op
wonen, zorg en welzijn in de komende 5 tot 10 jaar?
0%

Tekort aan zorgprofessionals

Wijzigingen in zorgbekostiging en -budgetten

Technologische mogelijkheden

Andere keuzes en wensen van burgers/cliënten

Wijzigingen in toewijzingsbeleid van de overheid

Flexibele/modulaire bouw

Normen voor verduurzaming

Doorbraken in behandeling en/of geneeskunde (bv dementiepil)

Anders, namelijk…

Geen van bovenstaande

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Hoe ver kijkt u vooruit als u nadenkt over
nieuwe, andere concepten?

Lange termijn
(na 2025)
19%

Korte termijn
(tot 2020)
19%

Middellange termijn
(tot 2025)
62%

Is er een functie, team of afdeling
binnen uw organisatie verantwoordelijk
voor conceptontwikkeling?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Nee

Ja, een team

Ja, een functie Ja, een afdeling

Waarvoor kan conceptontwikkeling volgens u een oplossing bieden?
0%
Kwaliteit van zorg, behandeling en/of dienstverlening
Bekostiging/betaalbaarheid van de zorg
Ontwikkeling van andere zorg- en serviceconcepten
Verbinding van wonen, zorg en welzijn
Bekostiging/betaalbaarheid van het vastgoed en huisvesting
Ontwikkeling van andere woonvormen
Beschikbaarheid van personeel
Optimalisatie/efficiëntie van de organisatie
Samenwerking met andere partijen
Functionele kwaliteit van vastgoed
Exploitatie van algemene ruimtes, voorzieningen en faciliteiten
Extramuralisering van zware zorg
Verduurzaming van het vastgoed
Cultuurverandering
Transformatie van vastgoed
Anders, namelijk…
Afstoting van vastgoed

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Welke 3 aspecten op het gebied van COMPETENTIES en INHOUD
vindt u het belangrijkste bij conceptontwikkeling?
0%
Inzicht in behoeften, waarden en drijfveren van de doelgroep
Flexibiliteit
Innovatie
Creativiteit
Samenwerking met externe partijen
Inzicht in marktontwikkelingen
Inzicht in de omvang van de doelgroep en de vraag
Kennis van financiën (kostprijs-, exploitatieberekeningen,
business cases)
Kennis van technologie (domotica, E-health)
Kennis van zorg
Verandering
Samenwerking binnen uw eigen organisatie
Kennis van facilitair (services, processen, faciliteiten)
Kennis van vastgoed (bouwkundig, ruimtelijk, functioneel)
Inzicht in emoties van de doelgroep
Inzicht in het aanbod van andere aanbieders

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Welke 3 aspecten op het gebied van PROCES en RESULTAAT vindt u
het belangrijkste bij conceptontwikkeling?
0%
Meerwaarde voor de klant

Financiële haalbaarheid, betaalbaarheid

Betrokkenheid van de klant/doelgroep

Geloofwaardigheid van het concept (realistisch, passend bij de
organisatie)

Betrokkenheid van medewerkers in uw organisatie

Onderscheidend vermogen van het concept ten opzichte van
ander bestaand aanbod

Relevantie van het concept voor de doelgroep

Meerwaarde voor de familie en verwanten

Meerwaarde voor de organisatie

Meerwaarde voor de medewerker

Betrokkenheid van leidinggevenden in uw organisatie

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Welke aspecten hebben meer aandacht nodig binnen uw organisatie
om uw doelstellingen te bereiken?
0%
Inzicht in behoeften, waarden en drijfveren van de doelgroep
Innovatie
Inzicht in marktontwikkelingen
Financiële haalbaarheid, betaalbaarheid
Flexibiliteit
Kennis van technologie (domotica, E-health)
Onderscheidend vermogen van het concept ten opzichte van
ander bestaand aanbod
Betrokkenheid van medewerkers in uw organisatie
Meerwaarde voor de klant
Creativiteit
Kennis van financiën (kostprijs-, exploitatieberekeningen,
business cases)
Geloofwaardigheid van het concept (realistisch, passend bij de
organisatie)
Verandering
Betrokkenheid van de klant/doelgroep
Relevantie van het concept voor de doelgroep
Kennis van vastgoed (bouwkundig, ruimtelijk, functioneel)
Inzicht in de omvang van de doelgroep en de vraag
Inzicht in emoties van de doelgroep
Meerwaarde voor de familie en verwanten
Kennis van zorg
Kennis van facilitair (services, processen, faciliteiten)
Meerwaarde voor de organisatie
Meerwaarde voor de medewerker
Inzicht in het aanbod van andere aanbieders
Betrokkenheid van leidinggevenden in uw organisatie
Anders, namelijk...

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Hoe belangrijk vindt u dat de volgende disciplines of onderdelen
betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe concepten?
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Klant en markt
Zorg
Cliënten-/bewonersraad
Vastgoed
Financiën
ICT
Duurzaamheid
Marketing en communicatie
Facilitair
HR
Psychologie en/of sociologie
Ondernemingsraad
Anders, namelijk...

-2 heel onbelangrijk (1)

-1 onbelangrijk (2)

0 neutraal (3)

1 belangrijk (4)

2 heel belangrijk (5)

100%

Welke externe partijen ziet u als belangrijke
samenwerkingspartners bij de ontwikkeling van
nieuwe concepten?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Met welke partijen zou u in het kader van nieuwe
concepten meer willen samenwerken?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Welke belemmeringen ervaart u bij conceptontwikkeling?
0%

Moeilijk om los te komen van de bestaande situatie

Onvoldoende tijd en beschikbaarheid van mensen

Onvoldoende beeld van de toekomstige vraag

Onvoldoende kennis van conceptontwikkeling

Onvoldoende financiële middelen

Onduidelijkheid over visie en ambities van de organisatie

Onvoldoende samenwerking en verbinding tussen verschillende
disciplines

Onvoldoende executiekracht

Moeilijk om objectief en onafhankelijk een vraagstuk te bekijken

Anders, namelijk...

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

WONINGCORPORATIES

Hoeveel medewerkers zijn bij uw organisatie werkzaam?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Minder dan 200

200 tot 500

In welke branche is uw organisatie
actief?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

500 tot 1000

1000 of meer

Voor welke kernactiviteiten is uw
organisatie verantwoordelijk?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Hoeveel vastgoed huurt uw
organisatie van een andere
organisatie?

Hoeveel vastgoed heeft uw
organisatie in eigendom?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1000 of Minder dan 200 tot 500 500 tot
Niet van
meer
200
eenheden
1000
toepassing
eenheden eenheden
eenheden

Niet van Minder dan 500 tot 200 tot 500 1000 of
toepassing
200
1000
eenheden
meer
eenheden eenheden
eenheden

Hoeveel procent van de woningen of verblijfplaatsen zet u in voor
intramurale zorg?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Minder dan 20%

Niet van toepassing

60 tot 80%

20 tot 40%

40 tot 60%

80% of meer

In welke mate zijn de volgende aspecten voor uw organisatie
een UITDAGING in de komende 5 jaar?
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Verduurzaming van het vastgoed
Bekostiging/betaalbaarheid van het vastgoed en huisvesting
Extramuralisering van zware zorg
Exploitatie van algemene ruimtes, voorzieningen en faciliteiten
Samenwerking met andere partijen
Verbinding van wonen, zorg en welzijn
Optimalisatie/efficiëntie van de organisatie
Functionele kwaliteit van vastgoed
Beschikbaarheid van personeel
Ontwikkeling van andere woonvormen
Transformatie van vastgoed
Cultuurverandering
Kwaliteit van zorg, behandeling en/of dienstverlening
Bekostiging/betaalbaarheid van de zorg
Ontwikkeling van andere zorg- en serviceconcepten
Afstoting van vastgoed
Anders, namelijk...
Helemaal niet

Nauwelijks

In redelijke mate

In hoge mate

In zeer hoge mate

80%

90% 100%

Welke 3 ontwikkelingen hebben volgens u de grootste impact
op wonen, zorg en welzijn in de komende 5 tot 10 jaar?
0%
Wijzigingen in toewijzingsbeleid van de overheid

Wijzigingen in zorgbekostiging en -budgetten

Technologische mogelijkheden

Normen voor verduurzaming

Tekort aan zorgprofessionals

Flexibele/modulaire bouw

Andere keuzes en wensen van burgers/cliënten

Doorbraken in behandeling en/of geneeskunde (bv dementiepil)

Anders, namelijk…

Geen van bovenstaande

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Hoe ver kijkt u vooruit als u nadenkt over
nieuwe, andere concepten?
Korte termijn
(tot 2020)
6%

Lange termijn (na
2025)
44%

Middellange termijn
(tot 2025)
50%

Is een functie, team of afdeling binnen uw
organisatie verantwoordelijk voor
conceptontwikkeling?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nee

Ja, een team

Ja, een afdeling

Ja, een functie

Waarvoor kan conceptontwikkeling volgens u een oplossing bieden?
0%
Verbinding van wonen, zorg en welzijn
Bekostiging/ betaalbaarheid van het vastgoed en huisvesting
Functionele kwaliteit van vastgoed
Samenwerking met andere partijen
Verduurzaming van het vastgoed
Exploitatie van algemene ruimtes, voorzieningen en faciliteiten
Ontwikkeling van andere woonvormen
Optimalisatie/ efficiëntie van de organisatie
Transformatie van vastgoed
Kwaliteit van zorg, behandeling en/of dienstverlening
Bekostiging/ betaalbaarheid van de zorg
Ontwikkeling van andere zorg- en serviceconcepten
Cultuurverandering
Extramuralisering van zware zorg
Afstoting van vastgoed
Beschikbaarheid van personeel
Anders, namelijk...

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Welke 3 aspecten op het gebied van COMPETENTIES en INHOUD
vindt u het belangrijkste bij conceptontwikkeling?
0%
Samenwerking met externe partijen
Creativiteit
Inzicht in behoeften, waarden en drijfveren van de doelgroep
Flexibiliteit
Innovatie
Inzicht in de omvang van de doelgroep en de vraag
Kennis van vastgoed
Inzicht in marktontwikkelingen
Kennis van financiën
Kennis van zorg
Verandering
Inzicht in emoties van de doelgroep
Inzicht in het aanbod van andere aanbieders
Kennis van facilitair
Kennis van technologie
Samenwerking binnen uw eigen organisatie

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Welke 3 aspecten op het gebied van PROCES en RESULTAAT vindt u het
belangrijkste bij conceptontwikkeling?
0%
Betrokkenheid van de klant/ doelgroep

Meerwaarde voor de klant

Relevantie van het concept voor de doelgroep

Financiële haalbaarheid, betaalbaarheid

Geloofwaardigheid van het concept (realistisch, passend bij de
organisatie)

Betrokkenheid van medewerkers in uw organisatie

Betrokkenheid van leidinggevenden in uw organisatie

Meerwaarde voor de organisatie

Onderscheidend vermogen van het concept ten opzichte van ander
bestaand aanbod

Meerwaarde voor de familie en verwanten

Meerwaarde voor de medewerker

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Welke aspecten hebben meer aandacht nodig binnen uw organisatie
om uw doelstellingen te bereiken?
0%
Creativiteit
Financiële haalbaarheid, betaalbaarheid
Inzicht in behoeften, waarden en drijfveren van de doelgroep
Inzicht in de omvang van de doelgroep
Betrokkenheid van de klant/ doelgroep
Innovatie
Inzicht in marktontwikkelingen
Kennis van financiën
Verandering
Anders, namelijk...
Flexibiliteit
Kennis van vastgoed
Kennis van zorg
Meerwaarde voor de klant
Relevantie van het concept voor de doelgroep
Betrokkenheid van medewerkers in uw organisatie
Geloofwaardigheid van het concept
Meerwaarde voor de organisatie
Betrokkenheid van leidinggevenden in uw organisatie
Inzicht in emoties van de doelgroep
Inzicht in het aanbod van andere aanbieders
Kennis van facilitair
Kennis van technologie
Meerwaarde voor de familie en verwanten
Meerwaarde voor de medewerker
Onderscheidend vermogen van het concept ten opzichte van
ander bestaand aanbod

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Hoe belangrijk vindt u dat de volgende disciplines
of onderdelen betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe concepten?
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Anders, namelijk...
Klant en markt
Duurzaamheid
Zorg
Vastgoed
Financiën
ICT
Cliënten-/ bewonersraad
HR
Marketing en communicatie
Psychologie en/of sociologie
Facilitair
Ondernemingsraad

-2 Heel onbelangrijk

-1 Onbelangrijk

0 Neutraal

1 Belangrijk

2 Heel belangrijk

90%

100%

Welke externe partijen ziet u als belangrijke
samenwerkingspartners bij de ontwikkeling van
nieuwe concepten?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Met welke partijen zou u in het kader van nieuwe
concepten meer willen samenwerken?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Welke belemmeringen ervaart u bij conceptontwikkeling?
0%

Moeilijk om objectief en onafhankelijk een vraagstuk te bekijken

Onduidelijkheid over visie en ambities van de organisatie

Anders, namelijk...

Onvoldoende kennis van conceptontwikkeling

Onvoldoende beeld van de toekomstige vraag

Onvoldoende financiële middelen

Onvoldoende samenwerking en verbinding tussen verschillende
disciplines

Onvoldoende tijd en beschikbaarheid van mensen

Moeilijk om los te komen van de bestaande situatie

Onvoldoende executiekracht

10%

20%

30%

40%

50%

60%

AAG maakt de zorg beter.
Samen met u.

6 december 2017

