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UIT HET VELD

Website Bent u bestuurder of toe-
zichthouder bij een zorginstelling? 
Bent u alleen geïnteresseerd, of wilt u 
gewoon meepraten met de mensen 
die het in de zorg voor het zeggen 
hebben? Op de website www.lucide.

info vindt u de community waar de 
discussie plaatsvindt. Altijd actueel en 
altijd helder.

U kunt er nieuws vinden over trans-
fers, reageren op de stelling van de 
week, tweets plaatsen, meediscussië-
ren in de diverse dialogen of zelf een 
dialoog opstarten. Tot slot vindt u er 
allerhande informatie en content 
waar in dit tijdschrift naar wordt door-
verwezen.

Registreren kunt u met behulp van 
uw LinkedIn-account. Helder toch?

EEN HELDER 
AANBOD

www.lucide.info

START UW EIGEN 
WEB DIALOOG OP  
WWW.LUCIDE.INFO

› is het bedrag waarvoor de 180 grootste instellingen  

in care en cure hun vastgoed hebben 

 gefinancierd bij de banken. 16,5 miljard 
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benchmark Voor toezichthou-
ders is het vormen van een 
gefundeerde mening bij vast-
goedprojecten geen sinecure. 
“Vroeger had je de bouwkosten-
nota van het Bouwcollege, maar 
dat bestaat niet meer. En dus zijn 
er geen handvatten meer waar 
men zich aan vast kan houden 
bij de beoordeling, terwijl die er 
bepaald niet eenvoudiger op is 
geworden.” Aan het woord is Jan 
van der Kruis, oud-zorgbestuur-
der en mede-oprichter van de 
Stichting Adviescentrum voor 
Zorghuisvesting (AcvZ).
“Ik maak het zelf als toezichthou-
der mee. Je krijgt een business 

case voorgelegd, die je met 
name moet toetsen op financier-
baarheid. Dat op zich is al een 
lastige opdracht. Maar daarnaast 
zie ik dat door het toegenomen 
belang van die economische 
focus de vraag of de plannen ook 
maatschappelijk wenselijk zijn, 

ondergesneeuwd raakt. Daar 
is al helemaal geen meetbare 
toetsing voor.”
Om toezichthouders – en ook 
hun bestuurders – te helpen bij 
het vinden van houvast, publi-
ceerde de AcvZ op 21 november 
jongstleden de Handreiking 

Kengetallen Zorgvastgoed. Een 
nieuwe variant op de aloude 
bouwkostennota, die in geactu-
aliseerde versie een benchmark 
biedt voor instellingen in zowel 
cure als care.
Onder bestuurders wordt 
volgens Van der Kruis met 
enthousiasme gereageerd op de 
publicatie. “Maar er zijn er ook 
die zeggen: ‘Dergelijke informatie 
vertel ik toch aan mijn toezicht-
houders? Daar hebben ze zo’n 
boekje niet voor nodig.’  Van der 
Kruis: “Die hebben het dus nog 
niet begrepen.”
Voor meer informatie:  
www.stichtingacvz.nl
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De stichting AcvZ publiceert Handreiking 

Kengetallen Zorgvastgoed
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