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e Hotel Management School Maastricht (HMSM) is gelegen op een
prachtig landgoed. Studenten krijgen
hier les, werken in het Teaching Hotel
Château Bethlehem dat bekend staat om zijn bijzondere hotelkamers, ontspannen op de studentenvereniging en eerstejaarsstudenten wonen
zelfs op dit terrein. Hierdoor ontstaat een hechte
studenten-community die belangrijk is voor de
school. Faculteitsdirecteur Ad Smits van Zuyd
Hogeschool: ‘Studenten bouwen hier banden op
voor het leven, met elkaar én met de school. Na
hun studie dragen ze - ook internationaal - de
school uit, en dat legt ons geen windeieren. Om
de community een nog internationaler karakter
te geven, bieden we al tweetalig onderwijs aan,
maar ook de nieuwe huisvesting moet bijdragen
in het aantrekken van meer internationale studenten naar de HMSM.’
Op het terrein zijn nu 260 studentenkamers
beschikbaar en aangezien de school wil groeien
naar 400 eerstejaarsstudenten en de kamers
verouderd zijn, is nieuwe huisvesting nood
zakelijk. Zuyd gaat niet meer zelf investeren in
studentenhuisvesting, omdat dit niet tot de kerntaken van een onderwijsinstelling behoort. Er
moest dus een externe partij worden gevonden
die de huisvesting wilde ontwerpen, bouwen,
financieren, onderhouden en exploiteren.
Willem Adriaanssen, partner van HEVO, begeleidt dit project. ‘In eerste instantie denk je: hoe
moeilijk kan zo’n aanbesteding zijn? Maar als
je je verdiept in alle randvoorwaarden en de
context, blijkt het een erg ingewikkeld project,
en dat kan beleggers afschrikken. Daarom wilde
Zuyd graag dat investeerders een grote inbreng
konden hebben tijdens de aanbesteding. HEVO
heeft een behoeftestelling geformuleerd, waarin
de wensen en de minimale eisen zijn omschreven. Continu was het spel: hoe maak je dit een
haalbaar project voor iedereen - van Zuyd en de
gemeente Maastricht tot de partijen die zich
inschrijven. Het was soms koorddansen op een
slap touw.’
Natuurgebied
De belangrijkste eis was dat de studentenhuisvesting de internationale community en aantrekkelijkheid van HMSM moest versterken. Om Zuyd
controle te laten houden op de kwaliteit van het
gebied, de exploitatie van de huisvesting en de
tevredenheid van de studenten, is een erfpachtconstructie uitgedacht met een exploitatie
periode van 25 jaar. Ook wil de school graag grip
hebben op de verhuurprijzen. Aangezien eerstejaarsstudenten verplicht worden op de campus
te wonen, kunnen zij geen torenhoge huren
voorgeschoteld krijgen. Een extern bureau werd
ingehuurd om de businesscase uit te werken
met een redelijke huurprijs die voldoende interessant is voor een investeerder. Gelijktijdig
werkte een gespecialiseerd jurist het juridische
kader uit.

REVOLUTIE IN DE
ZORG
De gemeente stelde ook allerlei eisen aan de
nieuwbouw, bijvoorbeeld dat de kamers alleen
door eerstejaarsstudenten van HMSM worden
gebruikt, om niet in conflict te komen met het
huidige beleid voor studentenkamers en hotels.
Daarnaast moest de gemeente overtuigd worden
dat het mogelijk is om meer volume te realiseren zonder het landschapspark aan te tasten.
Om die reden werd een landschapsarchitect
aangetrokken om het masterplan te maken. In
nauwe samenwerking met de stedenbouwkundige van de gemeente zijn de ruimtelijke kaders
uitgewerkt en is het bestemmingsplan aangepast. Voor de potentiële investeerders was nu
duidelijk wat het volume van de nieuwbouw
mocht zijn en wat het kader was waarin ze konden opereren. Ad Smits: ‘We wilden het liefst
400 kamers, maar dat zijn er uiteindelijk 390
geworden omdat de school zich in een natuurgebied bevindt en er een maximum aan de
bebouwing is gesteld. Daarnaast moest de bouw
gefaseerd verlopen zodat de studenten hier kunnen blijven wonen.’ Ook heeft Zuyd onderzoeken
laten uitvoeren voor bijvoorbeeld archeologie,
flora en fauna, bodemkwaliteit, boomkwaliteit
en asbest zodat het risicoprofiel beheersbaar
werd voor potentiële inschrijvers.
Ideeën toetsen en uitwisselen
Aanbestedingen hebben meestal een erg juridisch karakter. Zuyd wilde echter graag zoveel
mogelijk gebruikmaken van de expertise in de
markt, en de markpartijen ook de ruimte geven
om ideeën in te brengen over de wijze waarop
studentenhuisvesting ontworpen en geëxploiteerd moet worden. Daarom ontwierp HEVO een
procedure waarin ook individuele bijeenkomsten
waren opgenomen om concepten te toetsen en
ideeën uit te wisselen. Ad Smits: ‘Het doel van
die bijeenkomsten was steeds een dialoog te
voeren over de kritische punten, om zo het formele karakter er een beetje af te halen. Dat
deden we bijvoorbeeld door de tafels anders te
positioneren of met minder personen te vergaderen. Toch bleek dat investeerders nog niet
gewend zijn aan deze manier van aanbesteden.
Vaak hielden ze lang achter wat voor hen het
grootste obstakel was. Ze waren bang dat dat
hen kwetsbaar maakte en dat hun ideeën bij de
concurrentie terechtkwamen.’

Willem Adriaanssen: ‘We gingen zeer zorgvuldig
met hun ideeën om. Zo’n aanbestedingsproces
ligt juridisch gevoelig; voordat je het weet heb je
een claim aan je broek. Tegelijkertijd is het wel
nodig om de knelpunten echt aan te pakken,
zodat partijen een inschrijving kunnen uitbrengen.
Dan moet je voldoende vertrouwen hebben in
de nog prille samenwerking. Als een partij een
probleem had, hebben we geprobeerd tot een
oplossing te komen die voor de andere partij
ook acceptabel was. Investeerders wilden bijvoorbeeld een garantie dat alle kamers gedurende de looptijd van het contract, dus 25 jaar,
altijd verhuurd zouden zijn. Die garantie wilde
Zuyd niet geven. Door met het bestuur van Zuyd
te onderzoeken of er een tussenstap mogelijk
was, zodat niet alle risico’s bij de belegger
terecht zouden komen, is er een gebalanceerd
risicoprofiel ontstaan. Die aanpak heeft ervoor
gezorgd dat er meerdere geldige inschrijvingen
zijn uitgebracht. Er viel dus iets te kiezen voor
HMSM en Zuyd.’

Dat in de ouderenzorg een revolutie gaande is,
is geen nieuws. Maar hoe moeten zorginstellingen hierop acteren? Welke afwegingen moeten
ze maken om straks goede voorzieningen
beschikbaar te hebben voor cliënten?

Icoon voor de opleiding
Afgelopen mei werden de contracten met de
investeerder getekend. Dan denk je dat je de
champagne kunt opentrekken, maar toen moest
de welstandscommissie van de gemeente nog
naar de plannen kijken. Zij had toch een aantal
punten waarop het ontwerp moest worden
aangepast. Uiteindelijk zijn ook deze problemen
opgelost. Naar verwachting wordt begin 2019
begonnen met de bouw van de nieuwe huisvesting voor de internationale HMSM-community,
waarvoor HEVO ook in deze fase het proces
management verzorgt. De huidige lange gangen
met te kleine studentenkamertjes worden
gefaseerd vervangen door wooneenheden voor
vijftien studenten die een huiskamer delen. Er
komt een gemeenschappelijke ruimte voor alle
studenten, een fitnessgelegenheid en de openbare ruime nodigt ook uit tot ontmoetingen.
Ad Smits: ‘Ik hoop dat deze huisvesting, net als
de bijzondere kamers van het Teaching Hotel,
een icoon wordt voor de opleiding en dat studenten van over de hele wereld hier graag
komen studeren.’
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Het huidige beeld is dat het aantal ouderen
groeit, en dat ouderen zo lang mogelijk in hun
vertrouwde omgeving willen blijven wonen.
Positief is dat er steeds minder wordt gesproken
over gebreken, zorg uit handen nemen en
behandelmogelijkheden en dat het juist steeds
meer gaat om ‘eigen kracht’ en het samenwerken met het sociale netwerk van mensen. Zorgprofessionals krijgen daardoor een rol bij mensen in de wijk of thuis. De verschuiving naar
meer vrijheid voor de oudere gaat hand in hand
met een afnemende vraag naar residentiële
oplossingen. En dat klinkt als muziek in de oren
van de overheid die weet dat daarmee kosten
worden bespaard. Het probleem is echter dat
het huidige huisvestings- en zorgaanbod niet
aansluit bij de wensen van vandaag, laat staan
bij die van morgen. Dat betekent dat een slimme
strategieontwikkeling en portfoliokeuzes noodzakelijk zijn. Een grote, spannende opgave.
Waar moet op ingezet worden?
Zes cruciale stappen helpen zorgverleners in de
transitie naar het vormgeven van zorg in de
buurt of de woning van de oudere:
• Zet strategische keuzes over het product–
portfolio van de zorginstelling hoog op de
bestuurlijke agenda. Welke klantsegmenten
gaat de zorgverlener bedienen, welke
behoeften hebben ze en welke service- en
zorgarrangementen worden er aangeboden?
• Weten te innoveren is van doorslaggevend
belang om in de toekomst relevant te kunnen
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blijven. Innovaties zijn op alle niveaus nodig:
in de producten, de processen, de organisatie, de zorgconcepten, de businessmodellen
en de mentale beelden.
Weet als zorgverlener wie je klanten zijn
en ken de markt zodat je op basis van demografische doorrekeningen uitspraken kunt
doen over de ontwikkeling van de zorg
behoefte.
Maak duidelijk welke ambitie op de huis
vesting wordt nagestreefd. Wat is de
gewenste eindsituatie als het gaat om
maatschappelijke, economische en financiële
doelstellingen?
Formuleer de interne en externe samenwerking zodat effectieve integrale zorg ontstaat
op het vlak van wonen, welzijn en zorg en
met afstemming tussen formele en informele
zorg.
Ontwikkel bij voorkeur robuuste en relatief
homogene groepen in plaats van kostbare
en tijdrovende individuele oplossingen.

De uitkomsten van deze stappen leiden op zijn
minst tot verrassende en vernieuwende concepten: van woonzorgcentrum als kruispunt in de
wijk, tussenvormen van zelfstandig wonen en
geheel verzorgd tot aan huiskamers van de
buurt. Zorgorganisaties gaan een interessante
tijd tegemoet!
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