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Voorwoord

RuimzesjaargeledenbegonikopdeUniversiteitTwentemeteenstudieElektrotechniek.
Echternaeenhalfjaarkwamiktotdeconclusiedatelektrotechniektochnietmijnroeping
was.Ikhebtoeneenbeslissinggenomenwaarvanikeenaantaljarenlaternogsteedsgeen
spijtheb.IkhebtoendeoverstapgemaaktnaardestudieCivieleTechniek.Vooruligtnu
hetrapportwaarmeeikdezestudieenmijnperiodealsstudentafsluit.

Toen ik bij de Woonplaats aan mijn afstuderen begon, was het mij eigenlijk nog volstrekt
onduidelijkwatnoueenwoonservicegebiedwas.Ookdeopdrachtomschrijvingwaarmeeik
begonwasnietergduidelijk.Gelukkigkreegikgenoegruimteomhiermijneigendraaiaan
tegeven.Verderisdefocusvanhetonderzoektijdenshetafgelopenhalfjaarnogweleens
bijgesteld. Dit is ook niet meer dan logisch. Gedurende het onderzoek kom je tot nieuwe
inzichten en komt er informatie boven tafel die aan het begin van het traject nog niet
aanwezig was. Gedurende het onderzoek is de doelstelling dan ook steeds verder scherp
gesteldenafgebakend.Ditheeftgeleidtotheteindresultaatwatnuvooruligt.

Het tot stand komen van dit rapport was niet mogelijk geweest zonder de hulp van een
aantal personen. Op deze plaats wil ik dan ook graag deze personen bedanken die mijn
afstuderenhebbenmogelijkgemaakt.OpdeeersteplaatsdeWoonplaats,endanmetname
GeesjePhillipibijwieikaltijdterechtkonvoorzeerbruikbarefeedback.Verderwilikdeheer
Voordijk en mevrouw Bult-Spiering van de Universiteit Twente bedanken voor hun
begeleidingennuttigcommentaar.Natuurlijkwilikopdezeplaatsdemensenbedankendie
mijaltijdgeduldigtewoordhebbengestaantijdensdeinterviews.Entotslotmijnouders
diemijtijdensmijnhelestudieenmijnafstuderenzijnblijvensteunen.

ArjanKiewiet
Hengelo,2006
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Summery

Because of policy changes and chancing law and regulations housing associations, care
providersandmunicipalitiesareforcedtoworktogetheronthedevelopmentofcarerelated
housing. Care providers no longer have the money to develop there own real estate and
housingassociationsarenotallowedtoprovidecare,butareforcedtodevelopcarerelated
housingbytheBBSH.AndwiththeoncomingWMOmunicipalitiesbecomeresponsiblenot
onlyforwellbeing,butalsoforcarerelatedmatterthatisnowstillpartoftheAWBZ.Further
the separation of care and housing and the stimulation of competition in healthcare does
notmakeiteasertoworktogether.Sohowisitpossible,inthiscomplexsituation,togive
successfully shape to the cooperation. Organisations that are not used to work together,
suddenly need to cooperate in developing complex projects. Whereby not only working
together is new, but alsothe concept of a service zone. The maingoal of this researchis
making recommendations on how to give shape to the cooperation between housing
association,careproviderandmunicipalitybythedevelopmentofaservicezone.TheWMO
isalsotakenintoaccount.Tomaketherecommendations,amodelshowninpicture0.1,is
developedduringthisresearchproject.


Picture0.1:Modelforchoosingthemostsuitedcooperationmodel




To make a choice for the most suited cooperation model two steps are needed. First the
typeofrelationbetweenorganizationsisdetermentonbasisoffactorsthatplayaroleinthe
decisiontoworktogether.Thenonbasisofthetypeofrelationshipbetweenorganizations
andthreetypesofselectioncriteriaitispossibletochosethebestsuitedcooperationmodel
insteptwo.

First it was needed to determine which factors are of influence on the decision to work
together and what kind of relationships exists between cooperating organizations. This
researchfocusesontwotypeofrelations:thecooperativerelationandthetradingrelation.
Alsoknownasthenetworkrelationandthemarkedrelation.Byrelatingthecharacteristics
oftherelationswiththefactorsfromthefirststepofthemodelitwaspossibletodetermine
thekindofrelationbetweenorganizationsonbasisofthesefactors.Soitisnowpossibleto
determinethekindofrelationbetweenorganizationontheendofthestagewhereparties
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decideiftheywillworktogether.Onbasisofthedeterminedtypeofrelationitispossibleto
shortlist the list of suited cooperation models. For the cooperative relation the selfrealizationenthetraditionalmodeldropoff.Forthetradingrelationsthebuildingclaimand
the joint-venture fall off as suited models. The concession is suited for both type of
relations.Buttheconcessionwillonlybesuccessfulonatradingrelationsifthereislimited
amount of dependency and complementarity between the organizations. The concession
alsoneedstodeliveraddedvalueandorganizationswillneedacommongoaltomakethe
concessionwork.

ForthisresearchtwodifferentservicezonesinEnschedeandoneservicezoneinWezepare
researched. Interviews are held with a housing association, the municipality and a care
provider by al three projects. On all researched projects the interorganizational relation
couldbestbedescribedasacooperativerelation.Thisalsofitswiththecharacteristicsofa
service zone. The physical characteristics of a service zone demand an integral approach.
Housing,wellbeingandcarecan’tbeprovidedbyoneorganizationandtheaddedfinancial
valueofbenefitsharingisneededtomaketheprojectfeasible.Furtherthedevelopmentofa
service zone can be described as a complex and long process. Because of these
characteristics of a service zone it is almost only possible to realize such a project when
organizationscooperate.Thetraditionalmodelandtheself-realizationmodelarealmostnot
usableforthedevelopmentofaservicezone.Sothecooperativerelationisverydesirable.

The building claim, the joint-venture and the concession coming from an cooperative
relation give the best changes for the development of a service zone. The joint-venture is
mostsuitedbecauseofitspossibilitiesforanintegralapproachandbenefitsharing.Inthe
finalchoiceforthebestsuitedtypeofmodelgroundpositionsplayamayorpart.Ifground
positionsareevenlydistributedbetweenpublicandprivateorganizations,thejoint-venture
is the most suited model. If the ground positions are mainly private the building claim is
very likely to be chosen. And if the ground positions are mainly in public hands than the
concession makes a good change. But influence and risk are also factors in choosing the
rightformofcooperation.Withajoint-ventureriskandinfluencearemostbalanced.With
the building claim the influence of the private actor is limited, but also is his risk. This is
exactlyoppositetotheconcession.Thenthepublicactorislimitedinhisinfluence,butalso
ishisrisk.

Accordingtotheresearchtherelationbetweenthethreetypesofresearchedorganizations,
thehousingassociation,themunicipalityandthecareprovider,couldbestbedescribedas
acooperativerelation.Buttomakerecommendationsforfutureservicezoneprojectsitwas
alsoneededtotakeintoaccounttheinfluenceoftheoncomingWMO.Mainlytheroleofthe
careproviderwilldrasticallychange.Therewillbenomoreplaceforhereinthecooperation.
Only with the development of institutions she will keep practicing here influence. For the
partwherehousingandcareareseparatedthemunicipalitywilltakeovertheresponsibility
fromthecareprovider.Thecareproviderwillkeepdeliveringcare,butthemunicipalitywill
determine, for periods of four years, which care provider this will be by using a public
tender.Themunicipalitywilltakeovertheroleofthecareproviderbythedevelopmentof
service zones. So by future projects the cooperation will mainly be between housing
associationandmunicipality.




DeWoonplaats

4

UniversiteitTwente

Interorganisationelesamenwerkingbijdeontwikkelingvaneenwoonservicegebied


Samenvatting

Door de beleidswijzigingen en veranderende wet- en regelgeving worden
woningbouwcorporaties,zorgaanbiedersengemeentengedwongenomsamentewerkenbij
deontwikkelingvanzorggerelateerdehuisvesting.Zorgpartijenhebbengeengeldmeerom
hun eigen vastgoed te realiseren en woningcorporaties mogen geen zorg leveren, maar
wordenviadeBBSHwelgedwongenzorggerelateerdehuisvestingterealiseren.Enmetde
opkomst van de WMO wordt de gemeente verplicht niet alleen de regie te voeren over
welzijn,maarwordtzijookverantwoordelijkvooreenaantalzorggerelateerdezakendienu
nog in de Algemene Wet Bijzondere Ziekenkosten (AWBZ) zitten. Verder maakt de
extramuralisering en de stimulatie van concurrentie in de zorg het samenwerken er niet
makkelijker op. Hoe kan in deze complexe situatie de samenwerking succesvol worden
vormgegeven?Partijendienietgewendzijnommetelkaarsamentewerkenmoetenopeens
complexeprojectenrealiseren.Waarbijnietalleendesamenwerkingnieuwis,maarookhet
conceptwoonservicegebied.Hetdoelvanhetonderzoekishetdoenvanaanbevelingenvoor
hetvormgevenvandesamenwerkingtussenwoningcorporatie,gemeenteenzorgaanbieder
bij de ontwikkeling van een woonservicegebied. Hierbij wordt rekening gehouden met de
invoeringvandeWetMaatschappelijkeOndersteuning.Omdezeaanbevelingentekunnen
doenishetmodelweergegeveninfiguur0.2tijdensditonderzoekontwikkeld.




Figuur0.2:Keuzemodelsamenwerkingsvormen


Om een keuze te maken voor een geschikt samenwerkingsmodel moeten twee stappen
worden doorlopen. In stap 1 wordt op basis van een aantal totstandkomingsfactoren het
typerelatietussendebetrokkenorganisatiesbepaald.Opbasisvandittyperelatieeneen
drietalselectiecriteriakandaninstap2eenkeuzewordengemaaktvoorhetmeestgeschikte
samenwerkingsmodel.

Om een keuze te kunnen maken tussen de vijf verschillende samenwerkingsmodellen,
traditioneel, zelfrealisatie, de concessie, de bouwclaim of de joint-venture, is er eerst
gekekenwelkefactorenvaninvloedzijnopdetotstandkomingvaneeninterorganisationele
samenwerking.Verderisergekekenwatvoorsamenwerkingsrelatieserzijnenhoedezehet
bestekunnenwordengetypeerd.Voorditonderzoekisereenonderscheidtgemaakttussen
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de ruilrelatie en de samenwerkingsrelatie. Ook wel de marktrelatie en de netwerkrelatie
genoemd.Dooreenkoppelingtemakentussendekenmerkenvandezetweerelatiesende
totstandkomingsfactorenishetmogelijkomaanheteindevandetotstandkomingsfasede
relatietussendeorganisatiestetyperenalseenruilrelatieofsamenwerkingsrelatie.Opbasis
vanhettyperelatieishetmogelijkomeenaantalsamenwerkingsmodellenaftelatenvallen.
Voor de ruilrelatie vallen de bouwclaim en de joint-venture af en voor de
samenwerkingrelatie zijn traditioneel en de zelfrealisatie geen geschikte modellen. De
concessieiseenrandgevalenkanbijbeidetyperelatieswordentoegepast.Echterdoordat
de concessie een randgeval is zal bij een ruilrelatie wel een beperkte mate van
afhankelijkheidencomplementariteitnodigzijn.Hetprojectzalookniethaalbaarblijkenals
deconcessiegeenmeerwaardeoplevertenergeencentraledoelstellingaantengrondslag
ligt.

Voor dit onderzoek zijn twee woonservicegebieden in Enschede onderzocht en één in
Wezep. Bij alle drie de projecten zijn interviews afgenomen bij de woningcorporatie, de
gemeenteendezorgaanbieder.Bijdedrieonderzochteprojectenbleekdatderelatietussen
dezedrieorganisatiesinallegevallenkonwordengetypeerdalssamenwerkingsrelatie.Dit
sluitookaanbijdekenmerkenvaneenwoonservicegebied.Defysiekeeigenschappenvan
een woonservicegebied vragen om een integrale aanpak. Wonen, welzijn en zorg zijn niet
leverbaar door één partij en de financiële meerwaarde in de vorm van verevening is vaak
nodig om het project haalbaar te maken. Veder kan de ontwikkeling van een
woonservicegebied getypeerd worden als een complex en langdurig proces. Door deze
kenmerken van het woonservicegebied is het eigenlijk alleen mogelijk om een
woonservicegebiedterealiserenalspartijensamenwerken.Traditioneelenzelfrealisatiezijn
bijna onmogelijk inzetbaar voor de ontwikkeling van een woonservicegebied. Een
samenwerkingsrelatieisduszeerwenselijk.

De bouwclaim, de joint-venture en de concessie, voort komend uit een
samenwerkingsrelatie, bieden dus de beste kansen voor de realisatie van een
woonservicegebied.Dejoint-venturebiedtechteralsvoordelenbovendebouwclaimende
concessie dat zij meer geschikt is voor een integrale aanpak en verevening. In de
uiteindelijkekeuzevoorhetsamenwerkingsmodelspelendegrondpositiesdegrootsterol.
Zijn de grondposities gelijkmatig verdeelt over de publieke en private partijen, dan is de
joint-venturezeergeschikt.Liggendegrondpositiesvoornamelijkbijdeprivatepartijen,dan
isdekeuzevoordebouwclaimaannemelijkerenheeftdepubliekepartijbijnaallegrondin
handen, dan maakt de concessie een goede kans. Echter bij deze keuze spelen ook
zeggenschap en risico ook een rol. Bij de joint-venture zijn risico en zeggenschap het
meeste in evenwicht. Bij de bouwclaim heeft de private partij minder te zeggen over het
ontwerp,maarlooptzijookminderrisico.Bijdeconcessiegeldditvoordepubliekepartij.

Uit het onderzoek bleek dat de relatie tussen de drie onderzochte partijen, de
woningcorporatie,degemeenteendezorgaanbieder,hetbestevaltteomschrijvenalseen
samenwerkingsrelatie. Om echter aanbevelingen te kunnen doen voor toekomstige
woonservicegebiedprojecteniserookgekekennaardeinvloedvandeWetMaatschappelijke
Ondersteuning op de samenwerking. Hieruit bleek dat de rol van de zorgaanbieder
aanzienlijk gaat veranderen. Er is voor haar bijna geen ruimte meer binnen de
samenwerking.Alleenbijderealisatievanintramuraalvastgoedblijftzijinvloeduitoefenen.
Voor het extramurale deel neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over van de
zorgaanbieder. De zorgaanbieder blijft de zorg leveren, maar de gemeente bepaald door
middel van aanbestedingen voor termijnen van vier jaar welke zorgaanbieders dit gaan
doen. De gemeente neemt de rol van de zorgaanbieder over bij de ontwikkeling van
woonservicegebieden. Bij toekomstige projecten zal de samenwerking dus voornamelijk
plaatsvindentussendewoningcorporatieendegemeente.
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Leeswijzer

Ditrapportisopgedeeldinvijfdelen.DeelIbevatdeonderzoeksopzet.Inditdeelvanhet
rapport wordt de onderzoeksplanning en het onderzoekstechnische ontwerp besproken.
Hierinvindtubijvoorbeelddeprobleemstelling,dedoelstellingendeonderzoeksvragen.

Deel II en deel III bevatten de literatuurstudie. In deel II wordt er eerst ingegaan op het
begripwoonservicegebied.Watisdit,wiezijndeactoren,watkomterallemaalkijkenbijde
ontwikkelingvaneenwoonservicegebied.TotslotwordterindeelIIaandachtbesteedaan
de WMO. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een belangrijk onderdeel van dit
onderzoek.Daaromwordtergekekennaardehuidigewet-enregelgevingennaardewet-
en regelgeving die van invloed wordt na de invoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning.

In het daarop volgende deel III wordt de theorie behandeld die de kern vormt van dit
onderzoek.Detheorieoverinterorganisationelesamenwerking.Inditdeelvanhetrapport
wordt, op basis van algemene bedrijfskundige theorie over interorganisationele
samenwerkingentheoriemeerspecifiekvoorbinnenstedelijkeontwikkeling,toegewerktnaar
een model dat kan worden ingezet bij het bepalen van de meest geschikte vorm van
samenwerken bij de ontwikkeling van woonservicegebieden. Het in dit deel ontwikkelde
modelisdebasisvoorhetpraktijkonderzoek.

HetpraktijkonderzoekkomtaanbodindeelIVvanhetrapport.Voorhetpraktijkonderzoek
zijndrieverschillendewoonservicegebiedenonderzocht.Perprojectzijnerbijdriepartijen
interviews afgenomen, de woningcorporatie, de zorgaanbieder en de gemeente. De
interviewvragen zijn gebaseerd op het in deel III ontwikkelde model. De interviews dienen
dan ook als toets voor het theoretisch model. Doormiddel van een vergelijking tussen
theorieenpraktijkisereenselectiegemaaktvantotstandkomingsfactorendievaninvloed
zijn op interorganisationele samenwerking bij de ontwikkeling van woonservicegebieden.
Tevensiseropbasisvandegegevenantwoordenhettyperelatietussendesamenwerkende
organisaties bepaald. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de invloed van de Wet
MaatschappelijkeOndersteuning.

TotslotwordenindeelVdeconclusieendeaanbevelingenbesproken.
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DEEL I: Het onderzoek
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1.1 Het onderzoek

1.1.1 Projectkader
Zorg gerelateerde huisvesting wordt steeds meer gerealiseerd in samenwerking tussen
woningcorporatiesenzorgaanbieders.Ditisvoornamelijkhetgevolgvanveranderendewet-
en regelgeving. Bij de ontwikkeling van zorg gerelateerde huisvesting speelt de principiële
keuzetussenintra-enextramuralezorg.Wordenmenseninstaatgesteldzolangenzoveel
mogelijkzelfstandigtewonenofwordtereerdergekozenvooreenverzorgingshuis.Bijdeze
keuze spelen zowel maatschappelijke, financiële en persoonlijke aspecten een grote rol.
Woningcorporaties,zoalsDeWoonplaats,hebbeneenvoorkeurvoorextramuralezorg.Dit
komt voort uit de volgende speerpunten van hun beleid: zelfstandigheid en
zelfredzaamheid. Tevens is een aantal jaren terug de doelstelling wonen en zorg aan de
BBSHtoegevoegd.

In het geval van extramurale zorg blijft de woningcorporatie eigenaar van het vastgoed en
wordt deze verhuurd aan de bewoners en de zorgaanbieder. Zorgaanbieders zijn hierover
echter minder enthousiast. In het geval van intramurale zorg blijft het vastgoed vaak in
handenvandezorginstellingenblijftzijbaasineigenhuis.Zijkrijgenbijextramuralisering
dus te maken met marktwerking. Toch richt het landelijk beleid zich steeds meer op de
extramuraliseringvandezorg.Ditheeftvoornamelijktemakenmethetbetaalbaarhouden
van de zorg in de toekomst. De huur van de woonruimte wordt bij extramurale zorg
namelijknietbetaaldvanuithetzorgbudget.

Andere spanningen in de samenwerking ontstaan door de regelgeving. Deze regelgeving
zorgt er voor dat geldstromen niet op gang komen. Geld voor zorg mag niet voor wonen
wordengebruiktengeldvoorwonennietvoorzorg.Dezeregelgevingwordtmomenteelnog
door de Rijksoverheid bepaald en is hierdoor vaak niet toepasbaar op de lokale vraag. De
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) moet hier vanaf 01-01-2007 verandering in
gaanbrengen.Degemeenteisalverantwoordelijkvoorwelzijn,maarwordtdoordezewet
voor een deel ook verantwoordelijk voor zorg en moet hierover de regie gaan voeren. Zij
moet deze rol gaan uitvoeren aan de hand van een vierjarig beleidsplan dat de gemeente
zelfopstelt.Hierdoormoethetaangebodenzorg-enwelzijnspakketbeteraansluitenopde
lokalevraag.Ditheefttotgevolgdatdegemeenteeenpartijwordtwaarveelmeerrekening
meemoetwordengehoudenbijdeontwikkelingvanzorggerelateerdehuisvesting.

Uitonderzoekondereengrootaantalgemeentenisgeblekendatdezevaaknognietklaar
zijnvoordezenieuweroldiehunwordtopgelegd.1Bijgemeentenontbrekenhiervoorvaak
tijd,kennisengeld.Hierligteentaakvoorwoningcorporatiesdiezichvaakwelalverdiept
hebben in de ontwikkeling van zorg gerelateerde huisvesting en samenwerkingsverbanden
hebbenmetdiversezorgaanbieders.

DeWoonplaatsheeftalveelervaringopgedaanmetwonenenzorg.Dezeervaringheeftzij
echter voornamelijk opgedaan met woonzorgcomplexen. Op 26 januari 2004 is het
convenant wonen, welzijn en zorg ondertekent door de gemeente Enschede, de in deze
gemeente actieve woningcorporaties, zorg- en welzijnaanbieders en het zorgkantoor. Dit
convenantheeftalsdoelstellingominheelEnschede14woonservicegebiedenterealiseren.
Deze14woonservicegebiedenzijnweergegeveninfiguur1.1.InmiddelsisdeWoonplaats
betrokkenbijtweewoonservicegebiedeninEnschede,PathmosenRoombeek.

De samenwerking tussen partijen bij de ontwikkeling van woonservicegebieden verloopt
onderanderedoordehierbovengeschetsteoorzaken,maarookdoordecomplexiteitende
duur van de projecten en het feit dat partijen uit zeer verschillende sectoren moeten

1
Quintis(2006).DeWmoinzicht–Berichtenuitde‘civilsociety’.Nieuwegein:Quintis
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samenwerken,niet altijdeven efficiënt. Één van de vragendie hierbij ontstaat is: op basis
waarvangaanpartijeneensamenwerkingsrelatieaanenwatvoortypesamenwerkingsrelatie
isdit?Aandehandhiervankanerwordengekozenvooreensamenwerkingsmodeldathet
bestebijdittyperelatiepast,zodatdesamenwerkingmeteengoedebasiskanbeginnen.





Figuur1.1:WoonservicegebiedenEnschede


1.1.2 Probleemstelling
Doordebeleidswijzigingenenveranderendewet-enregelgevingwordenwoningcorporaties,
zorgaanbiedersengemeentengedwongenomsamentewerkenbijdeontwikkelingvanzorg
gerelateerde huisvesting. Zorgpartijen hebben geen geld meer om hun eigen vastgoed te
realiseren en woningcorporaties mogen geen zorg leveren, maar worden via de BBSH wel
gedwongen zorg gerelateerde huisvesting te realiseren. En met de opkomst van de WMO
wordtdegemeenteverplichtnietalleenderegietevoerenoverwelzijn,maarwordtzijook
verantwoordelijk voor een aantal zorg gerelateerde zaken die nu nog in de Algemene Wet
BijzondereZiekenkosten(AWBZ)zitten.Verdermaaktdeextramuraliseringendestimulatie
vanconcurrentieindezorghetsamenwerkenernietmakkelijkerop.Decentralevraagdie
hierbij ontstaat is: Hoe kan in deze complexe situatie de samenwerking het beste worden
vormgegeven?Partijendienietgewendzijnommetelkaarsamentewerkenmoetenopeens
complexeprojectenrealiseren.Waarbijnietalleendesamenwerkingnieuwis,maarookhet
conceptwoonservicegebied.

1.1.3 Doelstelling
Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen voor het vorm geven van de
samenwerkingtussenwoningcorporatie,gemeenteenzorgaanbiederbijdeontwikkelingvan
een woonservicegebied. Hierbij wordt rekening gehouden met de invoering van de Wet
MaatschappelijkeOndersteuning.
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1.1.4 Onderzoeksmodel
Het onderzoeksmodel is een grafische weergave van het traject dat tijdens het onderzoek
werddoorlopen.Infiguur1.2ishetonderzoeksmodelvoorditonderzoekweergegeven.


Figuur1.2:Onderzoeksmodelgroen=bureauonderzoek,oranje=praktijkonderzoek,blauw=conclusie




Aan de hand van de bestudering van de gang van zaken bij de ontwikkeling van
woonservicegebieden en de theorie rond interorganisationele samenwerking zijn er
interviews opgesteld. Deze theorie en de interviews leiden tot een typering van de
samenwerkingsrelatietussenwoningcorporatie,gemeenteenzorgaanbieder.

Op basis van de benoemde samenwerkingsrelatie kan in combinatie met theorie over
samenwerkingsmodellenvoorgebiedsontwikkelingeninformatieoverdeveranderingendie
ontstaan door dekomst van de Wet MaatschappelijkeOndersteuning een selectie worden
gemaakt van geschikte samenwerkingsmodellen voor de ontwikkeling van
woonservicegebieden.

Tot slot zullen er aanbevelingen worden gedaan voor de samenwerking tussen
woningcorporatie,gemeenteenzorgaanbiederbijdeontwikkelingvanwoonservicegebieden.
Hierbij zal ook rekening worden gehouden met een aantal tijdens het praktijkonderzoek
gevondenknelpuntenindehuidigesamenwerkingtussendegenoemdepartijen.

1.1.5 Vraagstelling

1.Watisdehuidigestandvanzakenbijdeontwikkelingvanwoonservicegebieden?
1.1Welkesoortenzorggerelateerdehuisvestingzijner?
1.2Wiezijndeactoren,watishunrolenwelkebelangeneneisenhebbenzij?
1.3Hoewordtdefinancieringvaneenwoonservicegebiedgeregeld?
1.4Watzijnderisico’senhoezijndezeverdeelt?

2.Watzijndekenmerkenvaninterorganisationelesamenwerking?
2.1Welkefactorenspeleneenrolindekeuzeomsamentegaanwerken?
2.2Watvoorsamenwerkingsrelatieszijner?
2.3Welkefactorenzijnvaninvloedopeensuccesvollesamenwerking?
3.Welkesamenwerkingsmodellenzijngeschiktvoordeontwikkelingvan
woonservicegebieden?
3.1Welkesamenwerkingsvormenzijnerenwatzijnhunspecifiekekenmerken?
3.2Welkesamenwerkingsvormenpassenbijwelketypesamenwerkingsrelatie?

4.WatisdeinvloedvandeWetMaatschappelijkeOndersteuningopdesamenwerking?
4.1Watzijndekenmerkenvandehuidigewet-enregelgeving?
4.2Watzijndekenmerkenvandenieuwewet-enregelgeving?
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5.Welkeaanbevelingenkunnenwordengedaanmetbetrekkingtotinterorganisationele
samenwerkingbijdeontwikkelingvanwoonservicegebiedennadeinvoeringvandeWet
MaatschappelijkeOndersteuning?

1.1.6 Afbakening

Totstandkomenenfunctioneren
Erisbijditonderzoekgekozenomhetteontwikkelenmodelterichtenopfactorendieeen
rol spelen bij de totstandkoming van interorganisationele samenwerking. Deze keuze is
gemaakt, omdat het de bedoeling is dat het model wordt toegepast aan de start van een
project. Dus bij de afsluiting van de totstandkomingsfase. Hierbij valt meestal nog maar
weinig te zeggen over factoren die van invloed zijn op het functioneren. De
totstandkomingsfactorenleverendusdemeestinteressanteinformatieop.Verderiserook
alleenvoordetotstandkomingsfactorengekozenomhetmodelnietteingewikkeldtelaten
worden.

Beperktaantalactoren
Bij de ontwikkeling van woonservicegebieden zijn altijd drie organisaties aanwezig, de
woningcorporatie, de gemeente en de zorgaanbieder. Ter bevordering van de consistentie
vanhetonderzoekiserdaaromvoorgekozenomeventueelandereaanwezigeorganisaties
bijdeonderzochteprojectenbuitenbeschouwingtelaten.Hierbijkangedachtwordenaan
welzijnsorganisatiesencommerciëleontwikkelaars.

1.1.7 Keuze onderzoeksobjecten
Voor het praktijk onderzoek zijn drie verschillendewoonservicegebieden bestudeerd. Twee
projecteninEnschedeenéénprojectinWezep.Ineersteinstantiewashetdebedoelingdrie
projecten bij de Woonplaats te onderzoeken. Er waren echter maar twee projecten
beschikbaar. De Woonplaats was nog niet bij meer woonservicegebieden betrokken op
moment van het onderzoek. Usus, een adviesbureau waarvan de Woonplaats gedeeltelijk
eigenaaris,wasopdatmomentbetrokkenbijdeontwikkelingvaneenwoonservicegebiedin
Wezep. Via Usus was het mogelijk om de juiste mensen te benaderen voor interviews.
DaaromishetwoonservicegebiedinWezepalsderdeprojectgekozen.
1.1.8 Onderzoekstechnisch ontwerp
Dit onderzoek is kwalitatief van aard, aangezien geen kwantitatieve methoden gehanteerd
kunnen worden om de onderzoeksvragen beantwoord te krijgen. Daarvoor zijn er niet
genoeg onderzoeksobjecten. Verder leent de aard van het onderzoek zich ook niet voor
kwantitatief onderzoek. De begripsbepaling heeft voornamelijk tijdens het
literatuuronderzoek plaatsgevonden. Door grondige literatuurstudie is getracht eventuele
subjectiviteit te ondervangen. Tevens zijn omwille van de objectiviteit personen met
verschillende meningen en visies aan het woord gelaten. Door personen van de drie
verschillende samenwerkingspartijen aan het woord te laten wordt een gekleurde visie op
hetgeheelvoorkomen.

Voor het verkrijgen van informatie is er gekozen voor de casestudy. De voordelen van de
casestudyzijndemogelijkhedenomdiepopdematerieintegaanendirectcontactmetde
praktijk. Het onderzoek heeft echter ook kenmerken van een bureauonderzoek en
gefundeerde theoriebenadering. Een bureauonderzoek is nodig om eerst een theoretisch
kader op te bouwen. En tijdens het onderzoek zijn theorie en praktijk ook aan elkaar
getoetst,hierkomtdegefundeerdetheoriebenaderingomdehoekkijken.

Er zijn verschillende manieren om een casestudy vorm te geven. Pattern-matching,
Explanation-building en Time-series analysis zijn hiervan de meest gebruikte vormen.
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Explanation-building en Time-series analysis zijn niet geschikt voor dit onderzoek. Timeseries analysis is meer geschikt voor experimenten en Explanation-building probeert één
casus te verklaren waardoor deze zich niet echt leent voor een casestudy met meerdere
onderzoeksobjecten. Voor dit onderzoek is er dan ook gekozen voor de Pattern-matching
methode. Bij Pattern-matching wordt een in de empiriegevonden patroon vergeleken met
eenopdetheoriegebaseerdmodel.Omdateencasestudyuitkwalitatiefonderzoekbestaat
isdittypeonderzoekwelzeergevoeligvoordeinterpretatiesvandeonderzoeker.

Een groot deel van de gebruikte informatie is op tafel gekomen door een uitvoerige
literatuurstudie. Om informatie uit de praktijk te verzamelen is er voor gekozen om
interviewstehoudenmetkey-actorenbijdrieverschillendeprojecten.Hiervoorisgekozen,
omdateeninterviewdemogelijkheidbiedomflexibelmeteenondervragingomtegaan.De
interviews hebben individueel en face-to-face plaats gevonden. Om een goed antwoord te
kunnen geven op de vraag- en doelstelling is het nodig om alle hoofdrolspelers te
benaderen.Erzijninterviewsgehoudenmettweewoningcorporaties,driezorgaanbiedersen
bijtweegemeenten.Bijelkvandedrieonderzoeksobjectenzijninterviewsgehoudenmetde
corporatie,gemeenteenzorgaanbieder.Vederhebbenallegeïnterviewdenogeenlijstmet
in de literatuur gevonden knelpunten ingevuld om een beeld te kunnen vormen van de
problemendiezichindepraktijkvoordoen.
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DEEL II: Kenmerken van het woonservicegebied
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2.1 Het woonservicegebied

2.1.1. Een korte omschrijving
Het woonservicegebied is een vrij nieuw begrip in Nederland. Ruim 15 jaar geleden
ontstondendeeersteideeënvooreenwoonservicegebiedinNederland.Dezeisinmiddels
gerealiseerd op IJburg in Amsterdam. Sindsdien zijn er ook al diverse andere projecten
gerealiseerd en steeds meer gemeenten haken aan bij het concept van een
woonservicegebied. In bijlage B.2 en bijlage B.3 is een overzicht gegeven van een aantal
alternatievenvoorhetwoonservicegebied.

SchaapenSmeets2hanterendevolgendedefinitievooreenwoonservicegebied:

“Eenwoonservicezoneiseen(deelvaneen)wijkofdorpwaarinoptimaleconditieszijngeschapen
voorwonenmetzorgendienstverleningtotenmetniet-planbare24-uurszorg.”

Soeterboek3 voegt hier nog aan toe dat het doel van deze woonservicezones is om de
socialeenfysiekeomgevingvanmensenzointerichtendatzijzolangmogelijkzelfstandig
kunnenblijvenwonen.Degedachteisdateenhoogwelzijnsniveauzorgtvoorhetuitblijven
ofuitstellenvandezorgvraag.

Eenveelgebruiktetermvooreenwoonservicegebiediswoonzorgzone.Indedefinitiewordt
de term woonzorgzone bewust vermeden. Dit heeft de zelfde rede als bij het
woonzorgcomplex,namelijkdebeladentermzorg.Anderebenamingendiewordengebruikt
voor de woonzorgzone zijn o.a. dienstenzone, servicezone en levensloopbestendige wijk.
Dit zijn ook betere omschrijvingen, aangezien welzijn centraal staat in een
woonservicegebied.

In de definitie wordt met zorg bedoeld: verpleging en verzorging zoals omschreven in de
AWBZ. Onder dienstverlening vallen alle vormen van dienstverlening die niet onder de
extramurale AWBZ-zorg vallen, met als belangrijkste: hoteldiensten, welzijnsdiensten,
comfortdiensten, veiligheidsdiensten, vervoersdiensten, communicatiediensten en
woondiensten.Kenmerkendvooreenwoonservicegebiedisdatdedienstenterbeschikking
staan aan alle inwoners van de wijk, dus ook de (gezonde) inwoners die hier normaal
gesprokengeengebruikvanzoudenmaken.

Hetwoonservicegebiedkaninfeitevergelekenwordenmeteenwoonzorgcomplex.Waarbij
alle faciliteiten binnen een complex zijn gesitueerd bij het woonzorgcomplex, zijn deze
faciliteiten uitgesmeerd over de wijk bij een woonservicegebied. Dit heeft als voordeel dat
ouderenenanderehulpbehoevendebinneneenzonormaalmogelijkesamenlevingblijven
wonen. Hierbij worden zij gesteund door de jongere leeftijdsgroepen en onderhouden zij
meersocialecontacten.4

2.1.1 STAGG-model
Bijna alle woonservicegebieden in Nederland zijn gebaseerd op het zogenaamde
STAGG-model. De drie voor dit onderzoek onderzochte woonservicegebieden zijn ook
allemaal vormgegeven aan de hand van dit model. De Stichting Architectenonderzoek
Gebouwen Gezondheidszorg (STAGG) heeft in 1995 het STAGG-model ontworpen. Het
model is gebaseerd op de Deense situatie. In Denemarken worden instituten zoveel

2
Schaap,P.e.a.DeWoonservicezone–Balancerentussenvraagsturingenaanbodplanning.Eindhoven:
TechnischeUniversiteitEindhoven
3
Soeterbeek,R.(2005)Woonservicezones:geenblauwdrukmaaropenproces.Realestatemagazine,nr.
40
4
Singelenberg,J.e.a.(2001).Woonzorgzones.Rotterdam:IWZ
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mogelijkvoorkomenenwordtergestreefdnaardeelnameaandesamenlevingvaniedereen.
Zorg wordt ook zoveel mogelijk geleverd door de gemeente. Het STAGG-model uit 1995
wasalleengerichtopouderen,hetrecentemodelhoudookrekeningmetgehandicaptenen
cliëntenvandepsychiatrieenmaatschappelijkeopvang.5

Het STAGG-model gaat uit van een woonwijk of dorp van 10.000 inwoners waarvan er
ongeveer500inwonerseencombinatievanwonenenzorgnodighebben.Ditisongeveer
5% van de inwoners. De meerderheid van de bewoners heeft geen enkel vorm van zorg
nodig. De woonwijk wordt weer verder opgedeeld in buurten met een diameter van 300
metereneeninwonertalvan600personen.6

Ter ondersteuning van het zolang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en andere
hulpbehoevende zijn er een aantal standaard voorzieningen nodig. Centraal in het gebied
ligthetzorgkruispunt.Hetzorgkruispuntlevert24uurperdagzorg.Ditiszowelinternals
extern bij gebiedsbewoners thuis. Extern wordt bij het STAGG-model aangeduid als een
brengfunctie.Anderevoorbeeldenvanbrengfunctieszijnwoningonderhoud,maaltijdservice,
alarmeringenboodschappendienst.Deinternezorgwordtaangeduidalsinternefunctie.Dit
zijn alle functies waarbijde aanbieder vande functie en de klant zich op de zelfde locatie
bevinden.Internefunctieswordenalleentoegepastalsdeintensiteitenfrequentievandete
leverenzorgditechtvereisen.6

Een andere voorziening is het coördinatiepunt. Vanuit het coördinatiepunt wordt de
zorgverleninggecoördineerd.Verderdientditpuntalscentraalloketwaariedereenterecht
kan voor informatie en advies over voornamelijk haalfuncties. Haalfuncties zijn onder
andere boodschappen doen, recreatieve activiteiten en het onderhouden van sociale
contacten.Ookdienthetcoördinatiepuntalscentraalloketomincontacttekomenmetde
dienstverlenendepartijendieaanwezigzijninhetwoonservicegebied.Hierbijmoetgedacht
wordenaano.a.zorgaanbieders,welzijnsorganisatiesenwoningcorporaties.6

Als laatste basisvoorziening dienen er activiteitencentra aanwezig te zijn. Hier worden
recreatieve- en culturele activiteiten georganiseerd. Verder kunnen er in deze centra
dagopvang,fysiotherapie,restaurantsencafésgevestigdzijn.Ditzijnallemaalhaalfuncties.6

In figuur 2.1 is een schets weergegeven voor een woonservicegebied in een stedelijke
omgevingeneenschetsvooreenwoonservicegebiedineenlandelijkeomgeving.



5
Harkes,D.(2001).HetSTAGG-model.Utrecht:Aedes-ArcaresKenniscentrumWonen-Zorg
6
Pietersen,R.(2005).VergrijzingvsWoonzorgzoneenSeniorenstad.Deventer
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Figuur 2.1: Links een woonservicegebied in een stedelijke omgeving, recht in een landelijke
omgeving.4

Kortsamengevatbevateenwoonservicegebieddevolgendekenmerken:4


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


Eenmeerderheidvandebewonersheeftgeenenkelevormvanzorgnodig;
Dezonestaatopenvooriedereen,metofzonderzorgindicatie;
Mensenmetlichamelijkeofverstandelijkebeperkingenkunnenprobleemlooswonenen
zijnvanhartewelkom;
Rond een aantal steunpunten kan ook 24-uurs zorg op afspraak of afroep worden
geboden,mededankzijeengoedfunctionerendcommunicatiesysteem;
Eenhoogpercentagevandewoningenislevensloopbestendiggebouwdofgemaakt,en
isdaarmeeveiligentoegankelijkvooralleleeftijden;
Het onderscheid tussen intramurale en extramurale zorg is vervallen en diverse
zorgsectorenwerkensamenineengezamenlijkeerstelijns-wijkteam;
Naast de basiszorg wordt ook een goed georganiseerd pakket welzijns- en andere
dienstenaangebodenaanaldannietgeïndiceerdeklanten;
Deaanbiedersvanwonen,zorgenwelzijnhebbeneengezamenlijkinformatieloketwaar
klantenkunnenkiezenuitdiversewoonzorgarrangementen;
Dewoonomgevingisbuitengewoongoedtoegesnedenopmindermobielegebruikers;
Hetismetsocialeveiligheidenwijkbeheeruitstekendgesteld.
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2.2 Actoren, belangen en eisen, financiering en risico’s


Bij de realisatie van een woonservicegebied zijn een groot aantal actoren betrokken.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de betrokken partijen met een korte
omschrijving van hun rol. Daarna wordt er ingegaan op de belangen en eisen, de
financieringvaneenwoonservicegebiedenwelkerisico’shierbijspelen.


2.2.1 Actoren

Woningcorporatie
Dewoningcorporatieisvaakoffinanciervandeontwikkelingofzelfdeontwikkelaar.Zijis
vaak ook de partij die een groot deel van het woonservicegebied exploiteert. De
woningcorporatie is geen aanbieder van zorg, alleen van woonruimte en eventueel
zorginfrastructuur. De ontwikkeling van zorg gerelateerde huisvesting komt voort uit het
Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Hierin staan een aantal speerpunten waarop
woningcorporatieshunbeleidmoetenrichten.Zorggerelateerdehuisvestingiserhieréén
van.

Zorgaanbieder
Dezorgaanbiederisdeleveranciervanzorgenvaakookeendeelwelzijn.Omdezetaakuit
te kunnen voeren huurt zij meestal enkele ruimten binnen het woonservicegebied van de
woningcorporatie.Ineenenkelgevalhuurtzijookeencompleetgebouwenverhuurtzijde
woonruimtenweerdooraanhaarcliënten.Derolvandezorgaanbiederindeontwikkeling
hangt af van het feit of zij in het bezit is van vastgoed op de locatie waar het
woonservicegebied wordt gerealiseerd.Als dit wordt overgedragen aan decorporatie komt
het College Sanering in beeld. Zij moeten de verkoop goedkeuren. Dit is meestal een
moeizaam proces vanwege het boekwaardeprobleem wat hierbij vaak ontstaat.
Zorgaanbieders hebben hun vastgoed vaak voor een veel te grote waarde in de boeken
staan.

Overheid
De rol van de gemeente bij de ontwikkeling van een woonservicegebied is een stuk
uitgebreiderdanbijdeontwikkelingvaneenwoonzorgcomplex.Bijeenwoonservicegebied
moet ook de openbare ruimte worden afgestemd op het concept. Hierin ligt meestal een
taakvoordegemeente.Zeerwaarschijnlijkbeschiktdegemeenteookovergrondeninhette
ontwikkelengebied.Dezegrondpositiesmakenhaarookeenpartnerindegrondexploitatie.
Verder heeft zij een taakop het gebied vande ruimtelijke ontwikkeling, welzijn en de Wet
VoorzieningenGehandicapten.Ookdeprovinciekaneenrolspelenbijgebiedsontwikkeling.
Dit kan zijn op het gebied van subsidies, maar ook bij een artikel 19 procedure waarbij
geanticipeerdwordtophetwijzigenvanhetbestemmingsplan.Ditvereisteengoedkeuring
vanGedeputeerdeStatenmetdewijzigingsprocedure.

Welzijnsorganisaties
Bij welzijnsorganisaties moet gedacht worden aan mantelzorg maar bijvoorbeeld ook aan
een zwembadexploitant en sportverenigingen. Welzijn moet zorgen voor het uitblijven of
uitstellenvandezorgvraag.Erligtduseenduidelijketaakvoorwelzijnsorganisatiesineen
woonservicegebied.

Commerciëleontwikkelaar
In tegenstelling tot bij een woonzorgcomplex is er bij de ontwikkeling van een
woonservicegebied vaak wel een rol weggelegd voor een commerciële ontwikkelaar. Een
woonservicegebiediseengemêleerdewijkwaarinookeendeelontwikkeldwordtbuitende
sociale huursector. Dit kunnen koopwoningen zijn maar ook dure huurwoningen. Op dit
vlakligteigenlijkgeentaakvoordewoningcorporatieenkomtdecommerciëleontwikkelaar
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in beeld. In de praktijk neemt echter de woningcorporatie vaak ook het commerciële deel
voorzijnrekening.

Belangengroeperingen
Bijgebiedsontwikkeling,watdeontwikkelingvaneenwoonservicegebiedfeitelijkis,moeter
ookgecommuniceerdwordenmetdeomwonende.Ditkaneenhoopproblemenvoorkomen
metbetrekkingtotbezwaarprocedures.Bijherontwikkelinghebjeooktemakendehuidige
bewonerseninhetidealegevalookmetdetoekomstigebewoners.Dezegroepenkunnen
zichverenigenbinneneenklankbordgroep.Opdezemanierhoeftnietiedereenpersoonlijk
tewordenbenaderdenisdeklankbordgroepverantwoordelijkvoorhetoverbrengenvande
wensenvanzijnleden.

2.2.2 Belangen en eisen7
Als partijen samenwerken, moet er rekening worden gehouden met de belangen van de
diverse partijen en de eisen die hieruit voort komen. Er is een opdeling temaken tussen
publieke en private partijen. De publieke partijen hebben als grootste belang het behalen
vanmaatschappelijkrendement.Hetgrootstebelangvanprivatepartijenishetgaranderen
vancontinuïteitvanhunonderneming.Woningcorporatiesenzorgaanbiedersbevindenzich
ineengrijsgebiedtussendepubliekeenprivatepartijenin.Officieelwordenzijgerekend
totdeprivatepartijen,maareenbelangrijkedoelstellingvandezeorganisatiesisdienenvan
het maatschappelijk belang. Deze taak wordt door hun uitgevoerd waarbij ook de
continuïteit van de organisatie steeds een belangrijke rol speelt. Woningcorporaties
financieren bijvoorbeeld onrendabele projecten door de verkoop van vastgoed.
Woningcorporaties en zorgaanbieders hebben in tegenstelling tot zuivere private
organisatiesdanooknietalsdoelstellinghetmakenvaneenmaximaalrendementophun
investeringen.

Uit de belangen van de diverse partijen komen eisen die van belang zijn voor de
samenwerking.Depubliekepartijenrichtenzichdusophetmaatschappelijkrendementvan
hetprojectendeprivatepartijenophetbedrijfseconomischrendement.Tijdenshetproject
moetduszowelhetmaatschappelijkbelangalshetaandeelhoudersbelangwordengediend.
Bij het dienen van deze belangen wordt door alle partijen gestreefd naar de zogenaamde
drie E’s. Dit zijn efficiëntie, effectiviteit en economie, met andere worden doelmatigheid,
doeltreffendheid en zuinigheid. Deze drie E’s willen in de praktijk echter nog wel eens
botsenmetdedrieR’swaarmeedepubliekepartijenookrekeningmoetenhouden.Dedrie
R’s zijn de beginselen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid. Hiermee
dient dus ook rekening te worden gehouden door de private partijen als zij samenwerken
met een publieke partij. Een publieke partij mag immers geen bijdragen leveren aan een
projectalsditprojectinconflictismetéénvandezedriebeginselen.

Eenandergevolgvanhetstrevennaarmaatschappelijkrendementenhierbijhetdienenvan
het maatschappelijk belang is dat publiek partijen altijd zullen streven naar het
minimaliseren van risico’s. Het is politiek niet te verdedigen als er grote risico’s worden
genomen met gemeenschapsgeld. Dit staat haaks op de manier van werken van private
partijen. Zij verdienen juist geld met het “gecontroleerd” lopen van risico’s. Een
samenwerkingsmodel is dus niet geschikt als dit zorgt voor risico’s die niet gedragen
kunnen worden door publieke actoren maar hier wel worden neergelegd. Ook moet er
opgepastwordenvoorhetafschuivenvanallerisico’sopdeprivatepartijen.Ditleidtooktot
eenonwenselijkesituatie.Deprivatepartijenzullenoverigensallerisico’safprijzen,watzal
leidentotonaanvaardbareprijsvormingrondrisico’sdiezijnietgoedkunnenbeheersen.


7
Bult-Spiering,M.e.a.(2005).HandboekPubliek-PrivateSamenwerking.Utrecht:Lemma
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2.2.3 Financieringsmogelijkheden
Financiering van een woonservicegebied, net als bij een woonzorgcomplex, gebeurt vaak
dooreenwoningcorporatie.Hetkomtookwelvoordatditgebeurtincombinatiemeteen
commerciëleontwikkelaareneventueelvastgoedinvesteerders.Dezepartijenzullenditterug
moetenverdienenaandeverhuurendeverkoopvanhetvastgoed.Indirectkomtduseen
deel uit de volkshuisvesting via de huurtoeslag die een groot deel van de klanten van de
woningcorporatie zullen ontvangen. Een klein deel van de financiën zal voort komen uit
subsidies.HierbijmoetvooralgedachtwordenaandeAWBZ(zie2.4).

2.2.4 Risico’s
Voor de woningcorporatie geld voornamelijk het exploitatierisico. Zij moet haar
investeringenterugverdienenviadehuureneventueleverkoopvanvastgoed.Leegstandis
danookvoorhaarrekening.Maarookvoordezorgaanbiederklevenenkelenadelenaaneen
woonservicegebied.Zijkantemakenkrijgenmetconcurrentievananderezorgaanbiedersen
welzijnsorganisaties.Dehuurendezorgzijnimmerscontractueelgescheiden,enbewoners
kunnen kiezen voor een andere partij. Verder geld de huurbeschermingswet voor
particulierennietvoororganisaties.Alsdezorgaanbiedergeengoedeafsprakenmaaktover
huurstijging in haar contract met de woningcorporatie kan zij met forse huurstijgingen
wordengeconfronteerd.

Erbestaatookeenafhankelijkheidvanwelzijnsorganisaties.Bijeenwoonservicegebiedzijn
namelijk vaak ook meerdere welzijnsorganisaties betrokken die een bepaalde meerwaarde
aan het gebied moeten geven. Deze meerwaarde bepaald voor een groot deel de
verhuurbaarheid en de verkoopbaarheid van het vastgoed voor een bepaalde prijs.
Commerciële ontwikkelaars en vastgoedinvesteerders zijn partijen die bij een
woonservicegebiedhierookmeetemakenkrijgen.

Net als bij andere gebiedontwikkelingsprojecten speelt ook bij een woonservicegebied het
grondexploitatierisico. Welke partijen hier mee te maken krijgen is afhankelijk van
grondposities en de gekozen methode voor de grondexploitatie. Afhankelijk van deze
methodekanhetrisicovolledigliggenbijdepubliekepartij,deprivatepartijenofkanhet
risicowordengedeeld.
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2.3 Proces

2.3.1 Binnenstedelijke ontwikkeling
De ontwikkeling van een woonservicegebied kan worden opgedeeld in een aantal fasen.
Deze fasen lopen vanaf het eerste idee voor de ontwikkeling tot en metde exploitatievan
het gerealiseerde vastgoed. De ontwikkeling van een woonservicegebied kan het beste
wordenvergelekenmetbinnenstedelijkontwikkelingsprojecten.

Bult-Spiering7 onderscheidt bij binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten de volgende
projectfasen:

• Initiatief:ontstaanvaneenideeendebenaderingvananderepartijen;
• Intentie:formuleringgezamenlijkedoelstellingenensluitenintentieovereenkomst;
• Onderzoek:analysevanmogelijkhedenendehuidigesituatie;
• Planontwikkeling:wensenenmogelijkhedenwordenverwerkttoteenplan;
• Toetsingenhaalbaarheid:toetsingvanhetplanophaalbaarheid;
• Uitwerking:ontwikkelingvanvoorlopigendefinitiefontwerp;
• Uitvoering:derealisatievanhetplan;
• Exploitatie:Exploiterenvanhetgerealiseerdeplan.

Poorter8 heeft tot aan deuitvoeringsfase een conceptueel model ontwikkeldspecifiek voor
deontwikkelingvanwoonservicegebieden.Ditmodelisweergegeveninfiguur2.2.

Op het ontwikkelingsproces van een woonservicegebied zijn nog een aantal project
specifieke factoren van invloed. Bij de ontwikkeling van woonservicegebieden zijn veel
verschillende actoren betrokken. Voor hun rol wordt er verwezen naar 2.2.1. Dit is van
belang, aangezien niet elk model geschikt is voor een groot aantal actoren. Bij de
ontwikkelingvaneenwoonservicegebiedzijnalsnelzespartijenbetrokken.Hetgroteaantal
actoren,maarookdeafstemmingtussendeverschillendefunctieswonen,zorgenwelzijn
vraagt om een integrale aanpak en gezamenlijke planvorming. Verder wordt het
ontwikkelingsproces van woonservicegebieden gekenmerkt door grote complexiteit en een
lange doorlooptijd. Financiële haalbaarheid is ook een belangrijk aspect. Een
woonservicegebied bevat vaak ook een aantal onrendabele onderdelen. Voor de financiële
haalbaarheid is het dus van belang dat er verevening mogelijk is tussen de rendabele en
onrendabele onderdelen van het project. Dit principe is weergegeven in figuur 2.3. Voor
samenwerkinginhetalgemeenkangesteldwordendaterwederzijdseafhankelijkaanwezig
moetzijnenhetsamenwerkenmoetleidentotmeerwaardevoorallepartijen.



8
Poorter,K(2005).HetOntwikkelingsprocesvanWoonzorgzones–Eenanalysevanhet
totstandkomingsproceseneenleidraad.Delft:TechnischeUniversiteitDelft

DeWoonplaats
23
UniversiteitTwente

Interorganisationelesamenwerkingbijdeontwikkelingvaneenwoonservicegebied


Figuur2.2:ConceptueelmodelvanhetontwikkelprocesvaneenWoonWorgZone.8
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Figuur2.3:Verevening

Vereveningisalleenmogelijkalserwederzijdseafhankelijkheidbestaattussenderendabele
en onrendabele onderdelen van het project. Dit kan zijn doordat de diensten die voort
komenuitdeonrendabeledelenzorgenvooreenmeerwaardevoorderendabeledelenvan
het project. Bij een woonservicegebied zorgt de aanwezige zorg- en welzijnsinfrastructuur
voor beter verhuurbare woningen en kunnen de koop woningen tegen een hogere prijs
worden verkocht. Verevening kan plaats vinden door het investeren van een deel van de
winst van de commerciële functies in de onrendabele functies. Ook kan er direct worden
geïnvesteerd in de onrendabele functies wat resulteert in een waarde stijging van de
rendabeleonderdelen.

2.3.2 Knelpunten tijdens het ontwikkelingsproces
Poorter8enWeekers9hebbenbeideonderzoekgedaannaarknelpuntenbijdeontwikkeling
van woonservicegebieden. Uit beide onderzoeken kunnen een aantal knelpunten met
betrekkingtothetproceswordengedestilleerd.Demeesteknelpuntenhebbentemakenmet
hetontbrekenvanregie,hetsamenkomenvanverschillendeorganisatiesmetgeheelandere
culturen en de regelgeving in de zorgsector die zorgt voor concurrentie tussen
zorgaanbieders en afwachtend gedrag van partijen vanwege onduidelijke wet- en
regelgeving.Omuiteindelijkbetereaanbevelingentekunnendoen,zijndezeknelpuntendie
rechtstreekstemakenhebbenmetdesamenwerkingennogeenaantalandereknelpunten
voorgelegdaandegeïnterviewde.Eenanalysevanaldezeknelpuntenisterugtevindenin
bijlageB.10.



9
Weekers,S.(2002).Regievoeringbijsamenwerkingsprojectenwonen,zorgenwelzijn.Utrecht:IWZ
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2.4 Wet- en regelgeving

Wet-enregelgevingisvoornamelijkvanbelangvoordepubliekepartijenalsprojectenvoort
komen uit een voornamelijk publieke grondpositie. Er zal dan vaak sprake zijn van een
aanbesteding of prijsvraag. Aangezien woonservicegebieden grote projecten zijn wordt het
Europeseaanbestedingsreglementalsnelvantoepassing.Ditheefteenaantalstrengeregels
tot gevolg waardoor het vroegtijdig betrekken van private partijen in het project erg lastig
wordt. Door partijen al voor de aanbesteding bij het project te betrekken worden zij
uitgesloten van deelname aan de aanbesteding, omdat zij dan over een oneerlijk
concurrentie voordeel beschikken ten opzichte van partijen die niet in het voortraject zijn
betrokken.Hiertoezullenprivatepartijennietbereidzijn.

Een ander aspect rond wet- en regelgeving heeft te maken met de mogelijke subsidies.
Sommige subsidies mogen alleen door een bepaalde partij worden aangevraagd. Bij de
ontwikkeling van zorg gerelateerde huisvesting is deze partij vaak een toegelaten AWBZ
instelling. Als partijen dus gebruik willen maken van bepaalde subsidies zal er dus een
toegelatenAWBZinstellingbijhetprojectbetrokkenmoetenworden.EentoegelatenAWBZ
instelling is een instelling die zorg wil verlenen voor rekening van de AWBZ. De toelating
vaninstellingenwordtgeregelddoorhetCollegevoorZorgverzekeringen(CvZ).

Verder kan nog gedacht worden aan vergunningen en het wijzigen van het
bestemmingsplan. Echter uit onderzoek van Poorter10 naar woonservicegebieden blijkt dat
dezeaspecteneigenlijknietwordengenoemdalsknelpunten.Tochblijvenditvaaklangeen
moeizametrajecten.Ditvraagtomeenpartijdiehiermeekanomgaanendebijbehorende
risico’skanbeheersen.

Regelgeving die bij de ontwikkeling van woonservicegebieden voornamelijk van belang is
zijndesubsidieregelingen.Dezebeperkenenigszinsdetochalvrijgroteonrendabeletopbij
deontwikkelingvanwoonservicegebieden.Eenoverzichtvandebelangrijksteregelgevingis
hierondergegeven.

De regelgeving in de zorgsector is continu aan verandering onderhevig. De laatste
ontwikkeling op dit gebied is de WMO. Hier wordt hieronder ook verder op ingegaan. Er
treed steeds meer een verschuiving op naarde Deense aanpak van (ouderen)zorg. Hierbij
wordtzorglokaalgeregeldenwordeninstellingenzoveelmogelijkvermeden.

2.4.1 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten10
DeAlgemeneWetBijzondereZiektekosten(AWBZ)iseenvolksverzekeringvooriedereendie
te maken krijgt met zorg en begeleiding bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom.
Voordatmensenhiervoorinaanmerkingkomenmoetenzijeerstgeïndiceerdwordendoor
hetindicatieorgaanvanhetCentrumIndicatiestellingZorg.Mensenkunnendiversesoorten
indicatiestoegewezenkrijgen.Dezezijn:huishoudelijkeverzorging,persoonlijkeverzorging,
verpleging,ondersteunendebegeleiding,activerendebegeleiding,behandelingenverblijf.
2.4.2 Wet Voorzieningen Gehandicapten10
DeWetVoorzieningenGehandicapten(WVG)voorzietvoornamelijkinwoonvoorzieningen,
vervoersvoorzieningenenrolstoelen.Ditkomtvoortuitdeuitgangspuntenvandezewet.De
bedoeling van de WVG is dat ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig
kunnenblijvendeelnemenaanhetsocialeenmaatschappelijkeleven.



10
MinisterievanVolksgezondheid,WelzijnenSport:http://www.minvws.nl
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2.4.3 Welzijnswet10
DeWelzijnswetgaatoverwelzijn.Maarwatisnueigenlijkwelzijn?Datditeenmoeilijkte
omschrijven begrip is blijkt wel uit het karakter van de Welzijnswet. Dit karakter valt het
besteteomschrijvenalseenkaderwet.Hierinwordenalleenglobalelijnenvoorhetbeleid
aangegeven.Erzijngeenspecifiekeregelsoverhoeomtegaanmetdeinhoud,omvangen
financiering. De Welzijnswet wordt uitgevoerd door de gemeente en de invulling verschilt
dan ook sterk pergemeente. In grote lijnen heeftde gemeente als taak te voorkomendat
mensen in een achterstandspositie terecht komen en personen die zich in een
achterstandspositiebevindenmogelijkhedentebiedenomhunpositieteverbeterenenhet
welbevinden te bevorderen. De Welzijnswet biedt echter ook de mogelijkheid om
verenigingen te steunen die zorgen voor ontspanning, sport en beweging en sociale
contacten.
2.4.4 Beleidsregel Zorginfrastructuur10
De Beleidsregel Zorginfrastructuur (BZ) vervangt per 01-01-2006 de Overgangsregeling
Kapitaallasten Extramurale Zorgverlening (OKEZ). De OKEZ vergoede al de kapitaallasten
(huur,renteofafschrijvingvanhetvastgoed)vanzorginfrastructuur,doordeBZisernuook
vergoedingmogelijkvoordekostenvanenergie,belastingen,inrichtingenhetonderhoud.
Vedervaltookdefinancieringvantechnologievoor24-uurszorgonderdeBZ.Hierbijmoet
bijvoorbeeldgedachtwordenaanalarmeringssystemenwaarmee24uurperdagcliëntenin
hun eigen huis in de gaten kunnen worden gehouden door zorgverleners in het
zorgsteunpunt.DeBZrichtzichdusvoornamelijkopdefinancieringvanzorgsteunpunten
zoalshetzorgkruispuntuithetSTAGG-model.
2.4.5 Subsidieregeling Diensten bij Wonen met Zorg10
De Subsidieregeling Diensten bij Wonen met Zorg (SDWZ) is gericht op aanbieders van
diensten aan personen met een verblijfsindicatie die zelfstandig blijven wonen en dus
intramuraleopnamevoorkomen.Bijdienstenmoethierbijgedachtwordenaanalarmering
aan huis, maaltijdservice, sociaal-culturele activiteiten en cliëntondersteuning. De
subsidieregelingisalleenbedoeldvoormensenmeteenverblijfsindicatieindezinvande
AWBZ en geld voor alle AWBZ-diensten. De regeling wordt uitgevoerd door het
Zorgkantoor.Dezevormeneenvisieenbepalenuiteindelijkwatwelennietwordtvergoed.
DeSDWZstaatopenvoorallezorginstellingen,welzijnsinstellingen,woningcorporatiesen
verblijfsinstellingen die hun interne zorg- en ondersteuningsaanbod aanbieden aan
personendiezelfstandigblijvenwonen.

2.4.6 Wet Maatschappelijke Ondersteuning1/10
DeWetMaatschappelijkeOndersteuning(WMO)zalper01-01-2007wordeningevoerd.Op
momentvanschrijvenisdeWMOgoedgekeurddoordeTweedeKamerenheefthijookde
Eerste Kamer overleefd. De WMO is dus per 01-01-2007 een feit en hierdoor komen een
aantalanderewettenensubsidieregelingentevervallendiedanzullenwordenovergeheveld
naardeWMO.

Hetbetreftdevolgendewettenensubsidieregelingen:

• Welzijnswet;
• WetVoorzieningenGehandicapten;
• DelenuitdeAWBZ;
(o.a.Huishoudelijkeverzorging,Ondersteunendebegeleiding,Activerendebegeleiding)
• SubsidieregelingDienstenbijWonenmetZorg;
• DeOpenbareGeestelijkeGezondheidszorg(OGGZ).
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In figuur 2.4 is een overzicht gegeven van de regelgeving die een rol speelt bij de
ontwikkeling van woonservicegebieden en welke regelgeving uiteindelijk op zal gaan in de
WMO.


Figuur2.4:RelevanteregelgevingrondwoonservicegebiedenendesamenstellingvandeWMO.


De belangrijkste reden voor de invoering van de WMO is het betaalbaar houden van de
AWBZ. De AWBZ wordt bij de invoering van de WMO uitgekleed tot zijn oorspronkelijke
vorm en gaat weer doen waar hij in eerste instantie voor was bedoelt, dienen als
volksverzekering voor onverzekerbare zorg. Zorg in instellingen is de duurste zorg uit de
AWBZ.Hetideeisdatdoormensenzolangmogelijkthuistelatenwonenereenhoopgeld
kan worden bespaard. Het vreemde is echter dat er niet direct wordt gestuurd op wonen
metzorgdoordeWMO.Deintegraleaanpakontbreekt,enditkangezienwordenalseen
gemistekans.

MaargeldbesparenisniethetenigeideeachterdeWMO.Derolvandepatiëntmoetgaan
verschuivennaardievaneenconsument.Denieuweouderenzijnmondigerenhebbenook
meer te besteden en zullen dus meer invloed ophun eigen oude dag willen hebben. Ook
moetdelokalevraagmeercentraalstaanindebeslissingendiewordengenomen.Nietin
elke gemeente is er de behoefde aan de zelfde soort faciliteiten en diensten. Door de
gemeente als regisseur van de WMO aan te wijzen is de verwachting dat er meer
vraagsturing kan plaatsvinden. De gemeente moet hiervoor een vierjarig beleidsplan
opstellen, met daarin de invulling die zij wil geven aan de WMO. Zo wordt het beleid op
gebied van de WMO een onderwerp in de lokale verkiezingen. Hierbij moet echter wel
opgepast worden dat er geen grote kwaliteitsverschillen tussen gemeenten gaan ontstaan.
Omdittevoorkomenzullengemeentenregelmatigmetelkaarwordenvergeleken,zodatde
burgerdelokalepolitiekhieropkanaanspreken.

DeWMOrichtzichopnegenprestatievelden.Hieropmoethetbeleidvandegemeentezich
richten.Denegenprestatieveldenzijn:

1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en
buurten;
2. Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met
opgroeienenvanoudersmetproblemenmetopvoeden;
3. Hetgevenvaninformatie,adviesencliëntondersteuning;
4. Hetondersteunenvanmantelzorgersenvrijwilligers;
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5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleemenvanmensenmeteenpsychosociaalprobleem;
6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch
psychischprobleemenvanmensenmeteenpsychosociaalprobleemtenbehoevevan
hetbehoudvanhunzelfstandigfunctionerenofhundeelnameaanhetmaatschappelijk
verkeer;
7. Maatschappelijkeopvang,waarondervrouwenopvangenhuiselijkgeweld;
8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het
biedenvanpsychosocialehulpbijrampen;
9. Hetbevorderenvanverslavingsbeleid.

2.4.7 Invloed wmo op actoren
DeWMOzalvooralvaninvloedzijnopgemeentenenzorgaanbieders.Degemeentekrijgt
de verantwoordelijkheid voor een groot deel van extramurale zorg. De gemeente zal ook
gaan bepalen welke zorgaanbiederdeze zorg binnen de gemeente voor termijnen van vier
mag gaan leveren. Dit zal gebeuren aan de hand van aanbestedingen. Hierdoor zal de
concurrentieindezorgtoenemenenzullenzorgaanbiedersmetgroteonzekerheidworden
geconfronteerd. Zorgaanbieders zijn nu vaak nog de enige leverancier van zorg in een
stadsdeel of dorp. Door de WMO raken zij deze “monopoly” posities kwijt. Alleen
intramuralezorgbiedtnadeinvoeringvandeWMOnogzekerheidvoordezorgaanbieders.
Zijblijvennatuurlijkweldeenigeleveranciervanzorginhuneigenvastgoed.

De WMO heeft geen directe invloed op de woningcorporatie. Maar zij zal wel worden
geconfronteerd met een aantal gevolgen van de WMO. Welke gevolgen ditzijn en wat dit
betekend voor de samenwerking bij de ontwikkeling van woonservicegebieden komt
uitgebreidaanbodin4.1.7en4.1.8.

2.4.8 Knelpunten wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving zorgt bij de ontwikkeling van woonservicegebieden voor een aantal
knelpuntendiedehaalbaarheidvanhetprojectbehoorlijklastigkunnenmaken.Netalsvoor
het ontwikkelingsproces hebben Poorter8 en Weekers9 ook onderzoek gedaan naar
knelpunten bij de ontwikkeling van woonservicegebieden op het gebied van wet- en
regelgeving. De grootste problemen hebben te maken met de complexiteit van de wet- en
regelgeving en de slechte integratie van wonen, welzijn en zorg. De regelgeving richt zich
bijnaaltijd op één sector. Eenuitgebreideanalysevan de knelpunten isopgenomen inde
knelpuntenanalyseinbijlageB.10.
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2.5 Resumé


Tot de moderne vormen van zorg gerelateerde huisvesting behoren het woonzorgcomplex
(ziebijlageB.3)enhetwoonservicegebied.Dezemodernevormenkenmerkenzichdoorhet
extramurale karkater. Wonen en zorg zijn gescheiden. Het woonzorgcomplex biedt een
beschutte leefomgeving. Ouderen wonen net als bij de traditionele vormen van zorg
gerelateerdehuisvestingbijelkaar.Alszijzelfnietmeermobielzijnkomenzedusbuitende
maatschappijtestaan.Hetwoonservicegebiedprobeertdittevoorkomendoorhetconcept
van het woonzorgcomplex over een woonwijk uit te smeren. Op deze manier blijven
ouderen en andere hulpbehoevenden onderdeel van de maatschappij en ontstaat er geen
clustervorming.

We zien bij de ontwikkeling van woonservicegebieden een grote verscheidenheid aan
actoren.Dewoningcorporatiesendecommerciëleontwikkelaarszijndeactorendiedehet
woonservicegebied financieel mogelijk maken. Overige financiering komt uit subsidies en
via de volkshuisvesting. De belangrijkste risico’s bestaan uit het risico rond de
grondexploitatie,leegstandendeafhankelijkheidvanzorgaanbiedersenwelzijnsorganisaties
om een sluitend diensten pakket te kunnen leveren. Verder moet er voor worden gewaakt
dat zowel de belangen en eisen van de publieke als private partijen in het oog worden
gehouden.

Het ontwikkelen van een woonservicegebied kan het beste worden vergeleken met het
proces van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Het grote aantal actoren, maar ook de
afstemmingtussendeverschillendefunctieswonen,zorgenwelzijnvraagtomeenintegrale
aanpak en gezamenlijke planvorming. Verder wordt het ontwikkelingsproces van
woonservicegebieden gekenmerkt door grote complexiteit en een lange doorlooptijd.
Financiëlehaalbaarheidisookeenbelangrijkaspect.Vereveningsmogelijkhedenbinnenhet
project kunnen er voor zorgen dat deze financiële haalbaarheid makkelijker wordt bereikt.
Dit vraagt echter wel om een directe afhankelijkheid van de rendabele onderdelen met de
onrendabeleonderdelen.
Maar wat is nu de invloed van de WMO op de ontwikkeling van een woonservicegebied?
Hier is nog moeilijk een antwoord op te geven. De WMO is net als de Welzijnswet een
kaderwet, de invulling staat dus alleen op hoofdlijnen vast. De uiteindelijke invulling zal
verschillen per gemeente en afhangen van het plaatselijk beleid. Overal wordt de regierol
vandegemeentegenoemdalsbelangrijkgevolgvandeWMO.Echterhoezijdezerolmoet
gaan invullen en welke instrumenten zij tot haar beschikking krijgt om deze regierol ook
daadwerkelijkuittekunnenvoerenisnogonduidelijk.Ingrotelijnenzalhetneerkomenop
hetmakenvanbeleidenpartijensamenbrengenomtekunnenkomentotdeontwikkeling
van woonservicegebieden. Een kenmerk van de huidige regelgeving is dat zij nog te veel
gericht is op intramurale zorg. De regelgeving loopt dus achter bij het beleid van de
overheidomextramuralezorgtegaanstimuleren.EchtermetdekomstvandeWMOiser
weleenverbeteringzichtbaar.Verderkangeconstateerdwordendatdehuidigeregelgeving
te strikt is, waardoor subsidies niet kunnen worden aangevraagd of niet worden
aangevraagdvanwegedeingewikkeldeprocedures.
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Deel III: Theorie
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3.1 Interorganisationele samenwerking
Inditdeelvanhetrapportwordtdetheorieuiteengezetwaarophetonderzoekisgebaseerd.
Als eerste wordt in hoofdstuk 3.1 de algemene bedrijfskundige theorie over
interorganisationelesamenwerkingbesproken.HetbetrefthierdetheorievanVanderZaal.
Hij weet twee verschillende stromingen, de inside-out en de outside-in stromingen, te
combineren tot een nieuwe theorie die het mogelijk maakt om interorganisationele
samenwerkingsrelaties tetyperen aande hand vanzowel interne als externefactoren. Om
deze theorie meer concreet toepasbaar te maken op de bouwsector wordt er vervolgens
gekekennaardetheorievanBult-Spieringoversamenwerkingbijgebiedsontwikkeling.Meer
specifiek betreft het hier de samenwerking tussen publieke en private partijen, ofwel PPS
(Publiek Private Samenwerking). Door de theorie van Van der Zaal te combineren met de
theorievanBult-Spieringwordtergekomentoteenselectievanfactorendievaninvloedzijn
ophettotstandkomenvaninterorganisationelesamenwerkingsrelaties.

In het daarop volgende hoofdstuk 3.2 wordt er ingegaan op een aantal type
samenwerkingsrelaties en vormen van economische organisatie. Deze worden
gecombineerd om een koppeling te kunnen maken met de factoren van invloed op de
totstandkoming van samenwerkingsrelaties. Met andere worden, welke factoren zijn van
invloed en bepalen het type relatie dat ontstaat tussen de diverse organisaties die
samenwerkenaanderealisatievaneenproject.Aanheteindevanhoofdstuk3.3wordter
eenonderscheidtgemaakttussentweetyperelatiesenishetmogelijkomaandehandvan
eenaantalkenmerkentebepalenwelktyperelatievantoepassingis.

Totslotwordterinhoofdstuk3.3eenlinkgelegdtussenhettypesamenwerkingsrelatieen
de daarvoor geschikt samenwerkingsvormen. Er worden een vijftal samenwerkingsvormen
besproken die op basis van vijf kenmerken worden toegekend aan de twee type relaties.
Verderwordennogeenaantalkenmerkenvandesamenwerkingsvormenbesprokendieeen
verdereselectievaneengeschiktesamenwerkingsvormmogelijkmaken.
3.1.1 Theorie samenwerken
Inside-outenoutside-in11
De theorie met betrekking tot samenwerking kan in twee hoofdstromingen worden
opgedeeld.Deinside-outbenaderingendeoutside-inbenadering.Deoutside-inbenadering
gaat er vanuit dat alle partijen identieke relevante strategische resources bezitten en het
ontwikkelenvanheterogeneresourcesheeftopdelangetermijngeennutvanwegedegrote
mobiliteitvanstrategischeresourcestussenpartijen.Deinside-outbenaderinggaatjuistuit
van de heterogeniteit van resources. Een deel van deze resources zijn niet uitwisselbaar
tussenpartijenenbiedendusookopdelangetermijneenconcurrentievoordeel.

Interorganisationelesamenwerkingsrelatieswordenindeoutside-ingeoriënteerdeliteratuur
gezienalseenmogelijkheidomdeomgevingendepositievandeeigenorganisatiedaarin
te beïnvloeden. Dit heeft als doel de kwetsbaarheid van de betreffende organisatie te
beperken. Hierbij staan twee kerndimensies centraal. Dit zijn “onzekerheid” en
“afhankelijkheid”. Onzekerheid is voornamelijk het gevolg van een tekort aan strategische
informatie. Afhankelijkheid is het gevolg van het niet of moeilijk kunnen beschikken over
bepaaldeessentiëleresources.

Bij de inside-out benadering worden interorganisationele samenwerkingsrelaties gezien als
eenmiddelomdeindeeigenorganisatieaanwezigeresources(kennis,kunde,ervaring)in

11
Zaal,G.vander(1997).Dedriestrategischekerndimensiesvaninterorganisationelesamenwerking.
Amsterdam:ThesisPublishers
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stand te houden en / of verder te ontwikkelen. De organisatie vertrouwd op zijn eigen
resources voor de verovering van een positie in de markt. Onzekerheid en afhankelijkheid
spelenhierbijeenondergeschikterol.Deaandachtbijdeinside-outbenaderinggaatuitnaar
de kerndimensie “resource criticality” ook wel “strategische passendheid” genoemd. De
samenwerkingdientduseenpositieveinvloedtehebbenopdeeigenresources.

Van der Zaal11 stelt dat de drie strategische kerndimensies vanuit de inside-out en de
outside-in benaderingen samengevoegd moeten worden om het strategisch krachtenveld
van de interorganisationele samenwerking volledig in kaart te kunnen brengen. De beide
benaderingen afzonderlijk bieden een te beperkt beeld van de realiteit. Om de drie
kerndimensies tastbaarder te maken heeft Van der Zaal per dimensie vier verklarende
factorenbenoemd.

3.1.2 Verklarende factoren
Alseengevolgvandecombinatievandeinside-outendeoutside-inbenaderingenkunnen
alle drie de kerndimensies verklaard worden door factoren uit de interne en de externe
omgeving van de organisatie. In de figuren 3.1, 3.2 en 3.3 zijn voor alle drie de
kerndimensiesdeverklarendefactorenweergegeven.Eriseenonderscheidtgemaakttussen
interne en externe factoren. Verder is de relatie van de verklarende factor met de
kerndimensiepositiefalsdepijlwordtweergegevenmeteen“+”ennegatiefalsdezewordt
weergegevenmeteen“-”.Metpositiefwordtbedoelddateentoenamevandeverklarende
factorookeentoenamevandekerndimensieinhoud.Bijeennegatieverelatiebetekenteen
toenamevandeverklarendefactoreenafnamevandekerndimensie.

Onzekerheid
Onzekerheid kan worden verklaard door twee interne en twee externe factoren. De
belangrijkste interne factoren zijn: de informatieverwerkingscapaciteit van individuele
besluitvormersenhunorganisatieendeinformatieverwervingscapaciteitvandebetreffende
organisatie. Deze twee factoren hebben allebei een negatieve relatie met de kerndimensie
onzekerheid. Bij een toename van de informatieverwerkings- en / of
informatieverwervingscapaciteit neemt de mate van onzekerheid af. De relevante externe
factorenzijn:decomplexiteitvandeexterneomgevingvandeorganisatieendedynamiekin
deze omgeving. Beide verklarende factoren hebben een positieve relatie met de
kerndimensieonzekerheid.Bijtoenamevandecomplexiteiten/ofdedynamiekiserook
eentoenamevanonzekerheid.Infiguur3.1isditallesschematischweergegeven.



Interne factoren
informatieverwerkings-
capaciteit

Kerndimensie

-

Externe factoren

+

complexiteit

+

dynamiek

mate van 
onzekerheid
Informatieverwervings-
capaciteit

-


Figuur3.1:Verklarendefactorenvoordematevanonzekerheidindecontextvaneeninterorganisationele
samenwerkingsrelatie.


Galbraith12 heeft een theorie ontwikkelddie zich volledig richt op informatieverwerking.In
grote lijnen kan je volgens zijn theorie op twee verschillende manieren omgaan met

12
Galbraith,J.(1992).Hetontwerpenvancomplexeorganisaties.AlphenaandeRijn:Samson
BedrijfsInformatie
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onzekerheid.Erkaneenpogingwordenondernomenomdeinformatieverwerkingsbehoefte
te reduceren of er kan worden ingezet op het vergroten van de
informatieverwerkingscapaciteit. Het reduceren van de informatieverwerkingsbehoefte kan
voornamelijk worden bereikt door het anders inrichten van activiteiten en processen.
Hiermee wordt vooral bedoeld het beperken van een hiërarchische structuur. Een sterke
hiërarchische structuur gaat immers gepaard met dikke verticale informatiestromen. De
informatieverwerkingscapaciteit kan via twee verschillende methoden worden vergroot. Er
kan wordengeïnvesteerdin verticaleinformatiesystemen of er kan wordengeïnvesteerdin
horizontaal gedistribueerde informatiesystemen, ook wel laterale verbanden genoemd.
Investeren in verticale informatiesystemen is vooral nuttig bij hiërarchisch ingerichte
organisaties.Hetinvestereninlateraleverbandenisvooraleffectiefinhetgevalvanketens
ennetwerken.

Afhankelijkheid
De mate van afhankelijk wordt onder andere door de volgende twee interne factoren
bepaald:defeitelijkeomvangvandebehoefteaanbepaalderesourcesdienietdirectintern
zijn te realiseren en de ontwikkelingscapaciteit van de betreffende organisatie. De
ontwikkelingscapaciteitisdeenigeverklarendefactordieeennegatieverelatieheeftmetde
kerndimensieafhankelijkheid.Bijeentoenamevandeontwikkelingscapaciteitdaaltdemate
vanafhankelijkheid.Devolgendetweefactorenzijnverantwoordelijkvoordeexterneinvloed
op de mate van afhankelijkheid: de mate waarin de resources zijn geconcentreerd bij een
beperktaantal(potentiële)leveranciersendematevancoördinatietussendeze(potentiële)
leveranciers van resources. Deze twee externe factoren en de interne factor resource
behoefte hebben allen een positieve relatie met de kerndimensie afhankelijkheid. Een
schematischeweergaveisgegeveninfiguur3.2.



Interne factoren
omvang resource-
behoefte

Kerndimensie

+

Externe factoren

+

concentratie

+

coördinatie

mate van 
afhankelijkheid
ontwikkelings-
capaciteit

-


Figuur3.2:Verklarendefactorenvoordematevanafhankelijkheidindecontextvaneen
interorganisationelesamenwerkingsrelatie.


Resourcecriticality
Resourcecriticalityheeftnetalsonzekerheidenafhankelijkheidtweeinterneentweeexterne
verklarende factoren. De twee interne factoren zijn: de (bijdrage aan) geringe
kopieerbaarheiddoorofviadebetreffenderesourcesendestrategischefunctionaliteitvan
de resources bij het opbouwen en / of vasthouden van duurzaam concurrentievoordeel.
Kopieerbaarheidheeftalsenigeverklarendefactoreennegatieverelatiemetdekerndimensie
resourcecriticality.Neemtdekopieerbaarheiddoorofviadebetreffenderesourcestoe,dan
neemtderesourcecriticalityafendaarmeeookdesterktevandepositievandebetreffende
onderneming.Detweeexterneverklarendefactorenvoordekerndimensieresourcecriticality
zijn: de aantrekkelijkheid voor de afnemer van het aan de resources gerelateerde
productaanbod en de mate van productdifferentiatie ten opzichte van het aanbod van de
concurrentie via het aan de resources gerelateerde productaanbod. Deze twee laatste
externe factoren en de interne factor strategische functionaliteit zijn allemaal positief
gerelateerd aan de kerndimensie resource criticality. Bij een toename van deze factoren

DeWoonplaats

34

UniversiteitTwente

Interorganisationelesamenwerkingbijdeontwikkelingvaneenwoonservicegebied


neemt de resource criticality toe en daarmee verstevigd ook de positie van de betreffende
organisatie.Deinterneenexternefactorendiedematevanresourcecriticalitybeïnvloeden
in de context van interorganisationele samenwerking staan schematisch weergegeven in
figuur3.3.
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Figuur3.3:Verklarendefactorenvoordematevanresourcecriticalityindecontextvaneen
interorganisationelesamenwerkingsrelatie.


3.1.3 Publiek-Private Samenwerking
Bult-Spiering13schetsteenbeeldvansamenwerkingsrelatiesvanuiteenPPS(Publiek-Private
Samenwerking) perspectief. PPS is een veel gebruikte vorm van samenwerken bij
gebiedsontwikkeling.Ditheefttemakenmethetgrotemaatschappelijkebelangdatvaakbij
gebiedsontwikkelingspeelt.Maarookmethetvaakinhandenzijnvangrotestukkenvande
gronddoordegemeente.Privatepartijenbezittenechterkennisen(financiële)middelendie
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het project. Dit zorgt voor een wederzijdse
afhankelijkheidtussendepubliekeenprivatepartijen.

Eenbelangrijkverschilmetdevoorgaandetheorieisdeopsplitsingvandesamenwerkingin
het totstandkomingsproces en het functioneren van de samenwerking. Deze twee delen
worden door Bult-Spiering nog verder opgesplitst in een onderscheid tussen economische
en sociologische factoren. Deze opsplitsing wordt uitgedrukt in een viertal
basisverbanden14:

1.EconomischeuitgangspuntenvoortotstandkomenPPS
Voor de realisatie van ruimtelijke inrichtingsprojecten zijn veel middelen nodig en die
middelen zijn schaars. Ten gevolge van deze schaarste kan ruil plaatsvinden. Voorwaarde
voor de ruil van middelen tussen publieke en private actoren, met elk hun eigen
organisatiedoelen en –belangen, is dat deze actoren wederzijdse afhankelijkheden kennen
en hun middelen, kwaliteiten en activiteiten complementair zijn. PPS als organisatie vorm
van deze ruil levert meerwaarde op, zowel in als ten gevolge van het project. De
daadwerkelijkekeuzevanactorenvoorelkaarvindtplaatsopbasisvanselectiecriteria.Deze
criteriahebbenbetrekkingopdemogelijkeinbreng,rollenennagestreefdeopbrengstvande
actoren.

2.SociologischeuitgangspuntenvoortotstandkomenPPS
Ofdelangdurigeniet-hiërarchischerelatiepatronentussenpubliekeenprivateactorenleiden
totPPSvooreenconcreetruimtelijkeinrichtingsprojectisafhankelijkvanvijfsociologische
factoren:

• De bereidheid tot samenwerking van actoren en het bewustzijn van hun onderlinge
afhankelijkheid;

13
Bult-Spiering,M.(2003).Publiek-privatesamenwerkingdeinteractiecentraal.Lemma
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•
•
•

•

Actoren erkennen elkaars recht om actief te zijn op dat specifieke terrein van de
ruimtelijkeinrichting;
Positieve verwachtingen en perceptie van elkaars uitgangspunten, doelen, belangen,
mogelijkeinbreng,competentieenbetrouwbaarheid;
Positieveverwachtingenenperceptievandeeffectenvandesamenwerkingopheteigen
imago / identiteit en het eigen vermogen tot samenwerken vanuit de cultuur en
structuurvandeeigenorganisatie;
De vergelijkbaarheid van de actoren op kenmerken als structuur en cultuur, doelen,
werkwijzen (operating philosophy), expertiseniveau en ideologische consensus
(overeenstemminginwaarden-ennormenpatronen).


3.EconomischeuitgangspuntenfunctionerenPPS
Ruimtelijke inrichtingsprojecten zijn gericht op het oplossen van specifieke
maatschappelijke problemen en kennen grote risico’s. Per soort project of zelfs per
projectfasekunnendezeverschillendzijn.Daaromstaatdekeuzevoordecontractvormen
projectorganisatie per projectsoort en projectfase centraal. Hierbij moet rekening worden
gehouden met het feit dat de projectorganisatie sterk zal verschillen met de traditionele
organisatie van de publieke actor en met het feit dat er verschillen bestaan tussen de
organisatiestructurenvanpubliekeenprivateactoren.Nadatdezekeuzeisgemaaktzullen
de partners gezamenlijk streven naar het oplossen van het probleem, waarbij zowel
maatschappelijke als bedrijfseconomische baten gerealiseerd worden. Voor elk ruimtelijk
inrichtingsprojectgeldtdatvanwegehetmaatschappelijkbelangdraagvlakonontbeerlijkis:
ditvraagtomzorgvuldigecommunicatie,zowelbinnenhetprojectalsnaarbuiten.

4.SociologischeuitgangspuntenvoorfunctionerenPPS
De PPS relatie is een bewust aangegane relatie die wordt gekenmerkt door de volgende
sociologischeconcepten:

• Commitment:openheid,teamgeestensociaal-emotionelebinding;
• Vertrouwen;
• Acceptatieenrespect;
• Flexibiliteit;
• Volharding:gezamenlijkzoekennaaroplossingen;
• Dynamiek:tengevolgevanbeperkteonderlingeafhankelijkheid.

Deinterneverhoudingenbinnenpubliekeversusdeprivateorganisatieszijnmedebepalend
voordematewaarindezeconceptenaanwezigzijn.

Volgens basisverband één is een belangrijk aspect voor de totstandkoming van
interorganisationele samenwerkingsrelaties meerwaarde. De ontwikkeling van een
woonservicegebiediseenvormvangebiedsontwikkeling.Gebiedsontwikkelingvalthetbeste
te omschrijven als het samenbrengen van diverse functies binnen een beperkte ruimte.
Doordat verschillende functies worden geïntegreerd binnen een gebied ontstaat een
onderlingeafhankelijkheiddievraagtomeenintegraleaanpak.Doorsamenwerkingtussen
deverschillendepartijenkanermeerwaardeontstaanvoorzoweldeactorenalshetproject.
Bult-Spiering onderscheidt vier vormen van meerwaarde: inhoudelijke, financiële,
procesmatige en externe meerwaarde. Deze vormen van meerwaarde zijn het gevolg van
samenwerkeneneenintegraleaanpak.

Inhoudelijkemeerwaarde
Inhoudelijke meerwaarde treedt op door een integrale aanpak van het project. Door
afstemming van elkaar versterkende functies wordt er een kwalitatief beter eindproduct
opgeleverd.
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Financiëlemeerwaarde
Financiële meerwaarde ontstaat door vereveningsmogelijkheden en het delen van risico’s.
Risico’s worden gereduceerd door ze te spreiden over verschillende partijen. De partij die
een bepaald risico het beste kan beïnvloeden moet wel verantwoordelijk blijven voor het
beheervandatrisico.

Procesmatigemeerwaarde
Doorhetafstemmenvandoelenenbelangenmaarookdoorhetvroegtijdigebetrekkenvan
kennis uit verschillende aanvullende sectoren ontstaat procesmatige meerwaarde. Partijen
makendusgebruikvanelkaarssterkepuntenenondervangenelkaarsmindersterkepunten.
Verderverhoogtditookhetcommitmentdatpartijenvoelentenopzichtevanelkaarenhet
project.

Externemeerwaarde
Externe meerwaarde is het gevolg van afstemming van verschillende projecten of
projectinitiatievenopelkaar.Inplaatsvanelkaarbeconcurrerenwordenprojectenopelkaar
afgestemdzodatermeerwaardeontstaatvoorbeideprojecten.Eenzwembadkannaasteen
recreatieve functie bijvoorbeeld ook als revalidatiecentrum dienen binnen een
woonservicegebied.

3.1.4 Resumé
Een combinatie van de theorie van Van der Zaal en Bult-Spiering resulteert in een aantal
factorendievaninvloedzijnopdekeuzetotsamenwerkingenhoedezemoetwordenvorm
gegeven. Hierbij wordt er een opsplitsing gemaakt tussen “harde” en “zachte”
totstandkomingsfactoren.De“harde”factorenkomenvooralovereenmetdeeconomische
factoren van Bult-Spiering en de “zachte” factoren voornamelijk met de sociologische
factoren. In onderstaande opsomming is een overzicht gegeven van alle
totstandkomingsfactoren.

“Harde”totstandkomingsfactoren:
• Wederzijdseafhankelijkheidencomplementariteitmiddelen;
• Onzekerheid;
• Resourcecriticality;
• Meerwaarde;
• Selectiecriteriapartners.

“Zachte”totstandkomingsfactoren:
• Bewustzijnvanonderlingeafhankelijkheid;
• Bereidheidtotsamenwerken;
• Positieve verwachtingen en perceptie van het eigen vermogen tot samenwerken vanuit
decultuurenstructuurvandeeigenorganisatie;
• Positieve verwachtingen en perceptie van elkaars doelen, belangen, mogelijke inbreng,
competentieenbetrouwbaarheid;
• Positieveverwachtingenenperceptievandeeffectenvandesamenwerkingopheteigen
imago/identiteit;
• Vergelijkbaarheid van partijen op kenmerken als structuur en cultuur, doelen,
werkwijzen,expertiseniveauenideologischeconsensus;
• Domeinconsensus.
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3.2 Samenwerkingsrelaties

3.2.1 Type samenwerkingsrelaties
Dehiervoorbehandeldetheorieheefttemakenmetdefactorendiedebasisvormenvoor
het besluit om te gaan samenwerken. Deze factoren zeggen ook wat over de
samenwerkingsrelatie tussen de actoren. Deze relatie is van belang voor een goede keuze
voordevormgevingvandeinterorganisationelesamenwerking.

Andriessen14 onderscheidt vijf motieven waarom organisaties interorganisationele relaties
aangaan. De eerste reden komt voort uit het feit dat een andere organisatie bepaalde
resources bezit. Andriessen noemt dit een ruilrelatie. Deze relatie is puur gericht op de
transactie. Hierbij staat geen gezamenlijke doelstelling centraal. Deze vorm van
samenwerken komt vooral voort uit de kerndimensie afhankelijkheid van Van der Zaal.
Hierbijissprakevaneenafhankelijkheidvaneenbepaaldtypeorganisatie,ennietvanéén
specifieke onderneming. Daarom is er ook geen sprake van wederzijdse afhankelijkheid.
Hoe en op welke wijze de uiteindelijke ruilrelatie vorm krijgt is volgens Andriessen
afhankelijk van de volgende voorwaarden die voor een groot deel overeenkomen met de
gevondentotstandkomingsfactorenuithetvorigehoofdstuk:

• Perceptievanafhankelijkheidmetnameopdelangetermijn;
• Oordeeloverdecompetentievananderenomaandebehoefttevoldoen;
• Eigencapaciteittotsamenwerkenafhankelijkvandecultuurenstructuurvandeeigen
organisatie;
• Mate van autonomie van de organisatie: is men vrij om tot concrete uitwisseling en
samenwerkingovertegaan;
• Verwachtingen ten opzichte van effecten van de samenwerking op de eigen identiteit
c.q.imago.

Hettweedemotiefisgebaseerdophetideedatdesamenwerkingmetandereorganisaties
wenselijk is voor het bereiken van een gezamenlijk doel of dat de samenwerking zal
resulteren in (gezamenlijke) meerwaarde. Hierbij is dus sprake van een wederzijdse
afhankelijkheidtussendebetrokkenpartijen.Derelatiediehieruitvoortkomtwordtdoor
Andriessengetypeerdalseensamenwerkingsrelatie.Derelatiedievoortkomtuithetderde
motiefwordthierooktoegerekend.Hetderdemotiefisgebaseerdopeenideologiebinnen
een organisatie waarin samenwerking centraal staat. Deze ideologie gaat er van uit dat
samenwerkenopzicheenpositievewaardevertegenwoordigt.Eenideologischeconsensus
tussendesamenwerkendeorganisatiesstaathierbijwelcentraal.Hiermeewordtgedoeldop
eenovereenstemminginwaarden-ennormenpatronenvandebewusteorganisaties.

Het vierde motief is het gevolg van het proberen te beperken van de concurrentie bij het
aanbiedenvanproductenendienstenofbijhetverkrijgenvanresources.Infeitewordenbij
eendergelijkesamenwerkingdewerkterreinenenresourcesonderlingverdeeltenwordtde
concurrentiewerkinggedeeltelijkuitgeschakeld.

HetlaatstemotiefvoorsamenwerkingdatAndriessenonderscheidtisgebaseerdopexterne
dwangc.q.belangvaneen‘hogerdoel’.Dezeexternedwangkomtbijvoorbeeldvanuithet
centraalbestuurvaneenorganisatie.Ditkanerechtertoeleidendateenuitvoeringsorgaan
in een samenwerking wordt gedwongen waar zij niet positief tegenover staan, met een
gebrekaancommitmentalsgevolg.Delaatstetweemotievenhebbeneenrelatietotgevolg
diedoorAndriessenwordtgerekendtotdecompetitieverelatie.Hierbijstaathetreguleren
vanonderlingetegenstellingencentraal.


14
Andriessen,J.(1987).Organisatiesenhunrelaties.Methodencahiersnr.6.Tilburg:IVA
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Hetbetrefthierdusvoornamelijkorganisatiesdieopelkaarswerkterreinwerkzaamzijn.In
het geval van een woonservicegebiedkan het voorkomendat een zorgaanbieder zichook
bezighoudtmetvastgoedbeheer.Hierbijtreedeenoverlappingopmethetwerkterreinvan
de woningcorporatie. Echter door de extramuralisering van de zorg wordt het voor
zorgaanbiederseenstuklastigeromhetvastgoedineigenbeheertehouden.Hierbijstaat
hetscheidenvanwonenenzorgimmerscentraal.Erzaldussteedsmindersprakezijneen
competitieverelatietussenzorgaanbiederenwoningcorporatie.

Eencompetitieverelatiebestaatweltussendezorgaanbiederenwelzijnsorganisatie.Enals
er meerdere zorgaanbieders bij het project betrokken zijn ontstaat er tussen de
zorgaanbieders onderling ook een competitieve relatie. Dit onderzoek richt zich echter
alleen op de relatie tussen woningcorporatie, gemeente en zorgaanbieder. Op basis van
dezeargumentenzaldecompetitieverelatiedanookbuitenhetmodelwordengehouden.
De ruilrelatie en de samenwerkingsrelatie voldoen om de relatie tussen woningcorporatie,
gemeenteenzorgaanbiedertebenoemen.

Het onderscheid dat Andriessen maakt is vergelijkbaar met de theorie van Powell over
vormenvaneconomischeorganisatie.HierinmaaktPowellonderscheidtussendevormen
“markt”, “hiërarchie” en “netwerk”. Bult-Spiering13 heeft op basis van deze theorie een
overzicht gemaakt vande belangrijkste kenmerkenvan deze verschijningsvormen. In tabel
3.1 staat een overzicht van deze kenmerken. In dit overzicht is de vorm hiërarchie
weggelaten omdat deze betrekking heeft op de relatie tussen individuen en niet tussen
organisaties.

Vorm
Kerneigenschappen
Normatieve basis
Communicatiemiddelen
Conflictoplossing
Mate van flexibiliteit
Mate van commitment
Sfeer of klimaat
Mate van afhankelijkheid
Tabel3.1:Marktvs.Netwerk13

Markt
Contract- / eigendomsrechten
Prijzen
Rechtsgang
Hoog
Laag
Nauwkeurig en/of achterdochtig
Onafhankelijk

Netwerk
Complementaire kwaliteiten
Relaties
Reputatieoverwegingen
Gemiddeld
Gemiddeld tot hoog
Vrij, wederzijdse opbrengsten
Onderling afhankelijk




Van de twee overgebleven relaties van Andriessen vertoond de ruilrelatie grote
overeenkomsten met de markt benadering. De samenwerkingsrelatie vertoont de meeste
overeenkomstenmetdenetwerkbenadering.Voorderestvanhetonderzoekzaldemarkt
benadering gelijk worden gesteld aan de ruilrelatie en de netwerk benadering aan de
samenwerkingsrelatie.

3.2.2 Onderscheid op basis van totstandkomingsfactoren
Vandetweeovergebleventyperelatiesisdesamenwerkingbijdesamenwerkingsrelatiehet
meestintens.OpdezevormvansamenwerkingzijnvolgenAndriesseneenaantalfactoren
van invloed op het succes van de samenwerking en dekans dat er een samenwerking tot
standkomt.Dezefactorenhebbentemakenmetdeovereenkomstenenverschillentussen
organisaties. De volgende aspecten worden hierbij genoemd, die voor een groot deel
vergelijkbaarzijnmetdetotstandkomingsfactorengenoemdinhoofdstuk3.1:

• Gelijksoortigheidvandoeleinden;
• Complementariteitvanmiddelen;
• Domeinconsensus;
• Ideologischeconsensus;
• Structureleovereenkomst:gelijkeofalthansaansluitendeorganisatiestructuren;
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•
•
•

Overeenkomstigewerkwijze;
Verenigbaarheidvanoperatingphilosophy;
Symmetrisch interdependentie bewustzijn: de betrokken partijen zijn zich bewust van
wederzijdseafhankelijkheid;
Wederzijdsepositieveevaluatie;
Bekendheidmetanderepartijen;
Overlappende(groeps)lidmaatschap.

•
•
•

Langnietallefactorenzijnaltijdvanbelang.Hetbelanghangtvoornamelijksamenmetde
vorm en mate van interactie. Bij een ruilrelatie spelen bovenstaande factoren veel minder
een rol dan bij een samenwerkingrelatie. Hoe meer aan de bovenstaande factoren wordt
voldaan, hoe groter de kans op een succesvolle samenwerkingsrelatie. In tabel 3.2 wordt
eenonderscheidgemaakttussenderuilrelatieendesamenwerkingsrelatieopbasisvanalle
in de literatuur gevonden totstandkomingsfactoren. Dit onderscheid is gemaakt op basis
van de omschrijvingen van Andriessen van de verschillende relaties en de kenmerken die
Powellaandezerelatiesverbind.

Vorm
Totstandkomingsfactoren
Wederzijdse afhankelijkheid
Complementariteit
Onzekerheid
Resource criticality
Beperken concurrentie
Conflictregulering
Meerwaarde
Selectie criteria
Bereidheid samenwerking
Bewustzijn afhankelijkheid
Positieve wederzijdse evaluatie
Positieve verwachting m.b.t. imago
Positief over eigen vermogen tot samenwerken
Vergelijkbaarheid organisaties
Centrale doelstelling
Domeinconsensus
Bekendheid met andere organisatie
Externe dwang

Ruilrelatie

Samenwerkingsrelatie

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Prijs
Nee
Nee
Niet van belang
Niet van belang
Nee
Niet van belang
Nee
Nee
Niet van belang
Niet van belang

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Relatie
Ja
Ja
Positieve invloed
Positieve invloed
Ja
Positieve invloed
Ja
Ja
Positieve invloed
Negatieve invloed

Tabel3.2:Onderscheidrelatiesopbasisvantotstandkomingsfactoren.




Zoalstezienisintabel3.2kannietopelkefactoreensimpelonderscheidwordengemaakt
tussen het wel of niet aanwezig zijn. Sommige factoren hebben verschillende
verschijningsvormenenanderehebbeneenpositieveinvloedopeensamenwerkingsrelatie,
maarzijnnietabsoluutnoodzakelijkvoordittyperelatie.Debelangrijksteverschillentussen
deruilrelatieensamenwerkingsrelatiezittenindematevanafhankelijkheidendebewustzijn
daarvan, de centrale doelstelling, het streven naar meerwaarde, de normatieve basis en
vertrouwenuitgedruktindomeinconsensus.Bijbeidevormenisersprakevaneenbepaalde
matevanafhankelijkheid.Immersvoorderuilvanmiddelenhebbenpartijenelkaarnodig.
Bij de samenwerkingsrelatie is er echter sprake van een onderlinge afhankelijkheid tussen
vaakspecifiekepartijen.Inderuilrelatieisdeafhankelijkheidmeestaleenzijdigenbestaater
geenafhankelijkheidvanéénspecifiekepartij.Daaromwordtdematevanafhankelijkheidin
deruilrelatiegetypeerdalsonafhankelijk.Despecifiekeafhankelijkheidvanéénofeenzeer
beperktaantalpartijenbijdesamenwerkingsrelatiezithemvooralindecentraledoelstelling
die deze partijen delen. Door het aanwenden van hun complementaire kwaliteiten kan er
meerwaardeontstaanvoorzowelhetprojectalsvoordebetrokkenpartijen.
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3.2.3 Resumé
Aan de hand van de theorie van Andriessen zijn nog een aantal “harde” en “zachte”
totstandkomingsfactorenaanhetmodeltoetevoegen.Dezefactorenzijn:

• Beperkenconcurrentieenconflictregulering;
• Centraledoelstelling;
• Bekendheidmetanderepartijen/overlappende(groeps)lidmaatschap;
• Externedwang.

Andriessen noemt nog meer factoren, maar deze zijn gelijk aan of tonen een grote
overeenkomstmetdefactorendiezijnopgesteldaandehandvandetheorievanVander
ZaalenBult-Spiering.

Op basis van de totstandkomingsfactoren is het nu mogelijk om de interorganisationele
samenwerkingsrelatie tussen partijen te definiëren als een ruilrelatie of
samenwerkingsrelatie.Ditisschematischweergegeveninfiguur3.4.


Figuur3.4:Totstandkomingsfactoreninterorganisationelesamenwerking




Detyperingvanderelatievindtplaatsopbasisvandeintabel3.2weergegevenfactoren.
Hoemeereraandefactorenkanwordenvoldaan,destegroterisdekansvanslagenvan
eensamenwerkingsrelatie.Behalvedetotstandkomingsfactorexternedwang.Dezeheefteen
negatieve invloed op een samenwerkingsrelatie. Sommige factoren zijn echter een stuk
belangrijkerdanandere.Aaneenzestalfactorenmoetiniedergevalwordenvoldaanomeen
relatiealssamenwerkingsrelatietekunnentyperen.Dezefactorenzijn:

• Wederzijdseafhankelijkheid;
• Bewustzijnvandezeafhankelijkheid;
• Complementariteit;
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• Meerwaarde;
• Centraledoelstelling;
• Domeinconsensus.

Als aan één vandeze factoren niet kan worden voldaan is er te allen tijde sprake van een
ruilrelatie.
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3.3 Keuze samenwerkingsmodel

3.3.1 Samenwerkingsvormen
Opbasisvanhettypesamenwerkingsrelatieishetmogelijkomeenvoorselectietemaken
van verschillende samenwerkingsvormen. De mate van afhankelijkheid, het wel of niet
aanwezig zijn van een centrale doelstelling, het streven naar meerwaarde, de normatieve
basis en de gelijkwaardigheid van partijen vormen de basis voor de relatie die gelegd kan
worden tussen de samenwerkingsrelatie en de samenwerkingsvorm. Een nauwkeurigere
keuze van het samenwerkingsmodel kan gemaakt worden op basis van een aantal andere
factorendieinhetvolgendestuktekstookaanbodzullenkomen.Deindeonderstaande
tekstgenoemdesamenwerkingsvormenzijnvijfhoofdvormen.Hierzijnnogtallozevariaties
op mogelijk. Voor de duidelijkheid van het rapport is er voor gekozen om een duidelijk
onderscheid te maken tussen de vijf vormen. In de praktijk zal er vaak een tussenvorm
wordengekozen.

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen vijf hoofdvormen van
gebiedsontwikkeling.Bijallevormeniseenbepaaldematevansamenwerkingnoodzakelijk,
maar dit verschilt van bijna geen samenwerking tot het oprichten van een tijdelijke
organisatie voor de samenwerking gedurende het project. De verschillende
samenwerkingsmodellen staan hieronder opgesomd gevolgd door een korte omschrijving
vanelkemodel.15

• Traditioneel;
• Zelfrealisatie;
• Concessie;
• Bouwclaim;
• Joint-venture.

Traditioneel
Bij de traditionele aanpak is er eigenlijk weinig sprake van samenwerking. De gemeente
voertdegehelegrondexploitatieenisverantwoordelijkvoordeplanvorming.Alsdegronden
bouw-enwoonrijpzijngemaaktwordendekavelsaanprivatepartijenverkochtonderstrikte
voorwaarde over het te realiseren vastgoed. Met andere worden, de gemeente heeft
volledigezeggenschapoverhetteontwikkelengebied.

Een voorwaarde voor dit model is dat de gemeente in bezit moet zijn van bijna alle
benodigdegronden.Isditniethetgeval,danzouzijmoetenovergaantotonteigening.Dit
isechterzeerlastigtotpraktischonmogelijkalsdegrondinhandenisvaneenprivatepartij
dieinstaatisomzelfteontwikkelenbinnendeeisendiehetbestemmingsplanstelt.Ditis
zeervaakhetgeval,omdatontwikkelaarsstrategischeaankopendoenomhunproductiete
garanderen.Vooralinstedelijkgebiedishetgrondeigendomvaakzeerversnipperd.

Zelfrealisatie
Zelfrealisatieisdetegenpoolvantraditioneel.Inplaatsvandegemeentevoertnudeprivate
partijdegrondexploitatieenisverantwoordelijkvoordeplanvorming.Hierbijisdeprivate
partij wel verplicht zich te houdenaan het bestemmingsplan. Bijdeze vorm vindt ergeen
gronduitgifteplaats.Deprivatepartijrealiseertimmersopzijneigengronden.

Bij zelfrealisatie treedt een zelfde soort probleem op als bij het traditionele model. In dit
geval zal de private partij alle benodigde gronden in eigendom moeten hebben. Zoals
hierbovenalaangegeveninhetgrondeigendomvaakzeerversnippertenkomtzelfrealisatie

15
KenniscentrumPPS(2004).SamenwerkingsmodellenendejuridischevormgevingdaarvanbijPPSbij
gebiedsontwikkeling.DenHaag:MinisterievanFinanciën
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dan ook niet vaak voor. Als het grondeigendom in bezit is van zowel publieke als private
actoren is een samenwerking tussen deze partijen bijna onontkoombaar. Dit gebeurt dan
vaakindevormvaneenbouwclaim,jointventureofconcessie.

Concessie
Een concessie komt voort uit een grotendeels gemeentelijke grondpositie waarbij de
gemeente geen risico wenst te lopen bij de grondexploitatie. Tevens volgt een concessie
vaak uit een aanbestedings- of selectieprocedure. Door de gronden te verkopen aan een
private partij raakt de gemeente haar risico’s kwijt, maar ook een groot deel van haar
zeggenschap. De private partij is volledig verantwoordelijk voor de grondexploitatie en zal
danookdekostenvoorhetbouw-enwoonrijpmakenvandegrondenmoetenfinancieren.
Hetbouw-enwoonrijpmakenkandusnogsteedsgebeurendoordegemeente,deprivate
partijkrijgtdanalleenderekening.

Degemeentebeperktzichbijeenconcessiewatbetreftdeinrichtingvandelocatietotalleen
een (stedenbouwkundig)programma van eisen. Bij eenconcessie behoort de ontwikkeling
van de openbare ruimte dan ook tot het takenpakket van de private partij. De concessie
komtnoghetmeesteovereenmetdeprivatezelfrealisatie.Echterbijeenconcessiewordtde
openbare ruimte vaak ingericht door de gemeente en hoeft de private partij dit alleen te
financieren.

Bouwclaim
Bijhettraditioneleenhetzelfrealisatiemodelisereigenlijkgeensprakevansamenwerking.
Bijbouwclaimisdegemeentenogsteedsdepartijdieinvullinggeeftaandeplanvorming.
Echter de private partij heeft bij dit model toch enige mate van invloed. Dit verschilt van
projecttotprojectenisafhankelijkvandeomvangvandegrondendiedeprivatepartijin
haarbezitheeft.Hetoverlegtussendegemeenteendeprivatepartijgaatvoornamelijkover
hetstedenbouwkundigontwerp,deverkavelingenhetvastleggenvandegewenstekwaliteit
vandeopenbareruimte.

Invloedvandeprivatepartijopdeplanvormingkomtvoortuitdematevangrondeigendom
diehijheeftbinnenhetteontwikkelengebied.Bijbouwclaimneemtdeoverheiddegrond
overvandeprivatepartijtegeneengereduceerdtarief.Inruilhiervoorkrijgtdeprivatepartij
bouw-enwoonrijpegrondeneneenzogenaamdebouwclaim.Hijkrijgtdushetrechtomte
ontwikkelen.Bijuitgiftevandegrondbetaaldhijechtereenaanzienlijkhogereprijsvoorde
gronddandeprijswaarvoorhijdegrondaandegemeenteheeftverkocht.Ditverschilzalde
privatepartijmoetenterugverdienenmethetterealiserenvastgoed.

Voorwaarde voor een bouwclaim is dus dat partijen het eens moeten worden over de
inbreng- en uitgifteprijs van de grond en het programma dat de private partij mag
ontwikkelen.

JointVenture
Dejointventureisdemeestextremevormwatbetreftsamenwerking.Bijeenjointventure
vormen de publieke en private partijen samen een vennootschap. Dit vennootschap kan
diverse juridische vormen aannemen. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage B.4. Het
vennootschapbeperktzichmeestaltotdegrondexploitatie.Hiermeewordtdanbedoeldhet
verwervenenuitgevenvandegrondenenhetbouw-enwoonrijpmaken.Hetkomtechter
ook wel voor dat de gemeente risicodragend participeert in de opstalrealisatie en
-exploitatie.Alshetcommercieelvastgoedbetreftisditmeestalniethetgeval.

Indemeestegevallenwordendegrondendusgezamenlijkingebracht,dekostenvanbouw-
en woonrijp maken worden door de joint venture gefinancierd en de gronden worden
meestal uitgegeven aan de in de joint venture participerende ontwikkelaars. Kosten,
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opbrengsten,risico’senzeggenschapwordendoordepartijenindejointventuregedeeld.
Deverdeelsleutelhangtmeestalnauwsamenmetdehoeveelheidingebrachtegronden.

Voordepubliekepartijbetekentditvoornamelijkminderzeggenschapoveropdrachtenvoor
bouw- en woonrijp maken, inrichting van het openbaar gebied, planvorming en het
gronduitgiftebeleid.Hierstaatechtereenverminderdgrondexploitatierisicotegenover,ook
isereenmogelijkheidvoorvereveningtussenonrendabeleonderdelenvanhetprojectmet
commerciële onderdelen die wel winst opleveren. Dit wordt ook wel benefit sharing
genoemd.

Voor de private partijen geld precies het omgekeerde. Zij dragen extra risico vanwege de
deelname in de grondexploitatie, maar in ruil hiervoor krijgen zij voornamelijk meer
zeggenschapoverdeplanvoering.Deontwikkelendepartijenbinnendejointventuredragen
echterweltegenstrijdigebelangenmetzichmee.Aandeenekanthebbenzijalsdeelnemer
indegrondexploitatieeenbelangbijeenzohoogmogelijkegrondprijs,maaraandeandere
kanthebbenzijookbelangbijeenzolaagmogelijkegrondprijsalsafnemervandegronden.

3.3.2 Voorselectie samenwerkingsmodel
Zoals aan het begin van deze paragraaf al aangegeven kan er een voorselectie worden
gemaakt van geschikte samenwerkingsmodellen op basis van het type
samenwerkingsrelatie. De stap van samenwerkingsrelatie naar samenwerkingsmodel is
gebaseerdopdevolgendekenmerken:dematevanafhankelijkheid,hetwelofnietaanwezig
zijnvaneencentraledoelstelling,hetstrevennaarmeerwaarde,denormatievebasisinde
zinvanhetwelofnietgebaseerdzijnopcomplementairekwaliteitenendegelijkwaardigheid
vanpartijenquainbreng.Intabel3.3iseenoverzichtgegevenvanhetwelofnietaanwezig
zijnvandezekenmerkenbijdeverschillendesamenwerkingsmodellen.Opbasishiervanis
de onderverdeling van de samenwerkingsmodellen naar de ruilrelatie of de
samenwerkingsrelatiegemaakt.

Model Traditioneel Zelfrealisatie
Concessie
Bouwclaim Joint-Venture
Kenmerken
Afhankelijkheid
Nee
Nee
Beperkt
Wederzijds
Wederzijds
Centrale doelstelling
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Meerwaarde
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Complementariteit
Nee
Nee
Beperkt
Beperkt
Ja
Gelijkwaardigheid
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Type relatie
Ruilrelatie
Samenwerkingsrelatie

Tabel3.3:Onderverdelingvansamenwerkingsmodellennaarruil-ofsamenwerkingsrelatie.


Bij drie van de vijf modellen bestaat er een afhankelijkheid tussen de partijen. Bij de
bouwclaimenjoint-ventureisditeenwederzijdseafhankelijkheiddiemeestalgebaseerdis
op het grondbezit. In het geval vandeconcessie isdemeeste grondal inhanden vande
publieke partij. De private partij wordt in dit model meestal aangetrokken voor zijn
financiële mogelijkhedenen zijn capaciteiten om bepaalde risico’s te beheren. Dit kunnen
meestal meerdere private partijen zijn, daarom is er hier maar sprake van een beperkte
afhankelijkheid.Bijhettraditionelemodelisergeenonderlingeafhankelijkheid.Depublieke
partij zal in dit geval het werk aanbesteden. In het geval van zelfrealisatie is er ook geen
afhankelijkheid zolang de private partijen binnen de grenzen van het bestemmingsplan
blijven.

Omdatpartijennietafhankelijkzijnbijdezelaatstetweevormeniseencentraledoelstelling
niet van belang. Bij de andere drie modellen werkt een centrale doelstelling zeker
bevorderendenisbijdejoint-venturezelfvanessentieelbelang.Zondercentraledoelstelling
gaanindividuelebelangeneengroterolspelenenisdecommitmenttothetprojectbeperkt.
Juist een centrale doelstelling maakt dat partijen in verre mate zullen willen samenwerken
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zodat er individuele meerwaarde, maar zeker ook meerwaarde voor het project kan
ontstaan.

Deze meerwaarde ontstaat voor een groot deel uit de complementaire kwaliteiten van de
diverse partijen. Vooral bij een joint-venture zijn deze complementaire kwaliteiten van
belang.Bijeenwoonservicegebiedkanzichditvertalenindevormvaneenketenintegratie
vanwonen,welzijnenzorg.Voordeklantmoetditresultereninéénproduct,diehijbijéén
enkelepartijafneemt.

Bij vergaande samenwerking is het echter wel van belang dat partijen een enigszins
gelijkwaardige inbreng voor het project leveren. Deze inbreng kan uit van alles bestaan.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan grond, financiën, kennis, diensten of andere
soorten middelen. Op basis van de inbreng zullen ook dingen als zeggenschap,
opbrengstenenrisico’swordenverdeeld.Bijeentegrootverschilininbrengkandemacht
dusteveelbijéénpartijkomenteliggen.

3.3.3 Definitieve keuze samenwerkingsmodel
Opbasisvanhettyperelatieisereenvoorselectiegemaakt.Voorereendefinitievekeuze
kan worden gemaakt uit de resterende samenwerkingsmodellen dienen er nog een aantal
andere aspecten meegewogen te worden in de beslissing. Deze aspecten worden in de
volgende tekst behandelt en hebben vooral te maken met de fysieke kenmerken van het
project.

Infiguur3.5iseenschematischeweergavegegevenvandediversesamenwerkingsmodellen
naar mate van invloed van publieke en private partijen en de mate van samenwerking.
Daarnaast is de relatie tussen invloed op het project en de mate van risico weergegeven.
Hieruit kan worden afgeleid dat een vergaande vorm van samenwerking gedeeld
zeggenschapinhoudenduseenbeperktematevaninvloedophetproject,maarookminder
risico.


Figuur3.5:Invloed,samenwerkingenrisicospreiding.




Intabel3.4isschematischweergegevenwatdeproceskenmerkenzijnvandeverschillende
samenwerkingsmodellen en in tabel 3.5 is een overzicht gegeven van de score van de
diversemodellenopeenaantalcriteria.
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Criteria Grond-verwerving Planvorming
Modellen
1 Traditioneel

Overheid

Overheid neemt
grond af van
private partij (die
private partij al
heeft of verwerft)
3 Joint-venture / Gezamenlijk of
conform afspraak
gezamenlijke
ontwikkeling
2 Bouwclaim

4 Concessie

Overheid

5 Private grondexploitatie
(Zelfrealisatie)

Door private partij

Overheid (event.
getoetst in marktconsultatie)
Overheid

Joint venture
(gezamenlijk)

Bouwrijp maken

Gronduitgifte

Overheid

Overheid

Overheid

Wie draagt
grondexploitatierisico
Overheid

Door overheid aan
de private partijen
waarvan overheid
grond heeft
afgenomen
Joint venture
Door joint venture,
veelal aan private
partijen die
participeren in de
joint venture
(Door overheid op Aan de private
kosten van) private partijen die de
partij
concessie krijgen

Private partijen
binnen door
overheid gestelde
kaders
Gezamenlijk of
(Door overheid op
door private partij kosten van) private
(binnen
partij
bestemmingsplan)

Geen uitgifte
(private partij
realiseert zelf op
eigen grond)

Overheid. Event.
afnameplicht tegen
vooraf bepaalde
prijs
Joint venture
(gezamenlijk)

Private partij

Private partij

Tabel3.4:Proceskenmerkensamenwerkingsmodellen.20


Modellen 1 Traditioneel
Criteria
Gewenste
zeggenschap
++
publieke partij
Gewenste
zeggenschap
-private partij
Gewenste
risicoverdeling
-publieke partij
Gewenste
risicoverdeling
++
private partij
Verdeling kosten,
opbrengsten en
-verevening
Integrale aanpak
project
Complexiteit en
++
looptijd
Grondeigendom
bij groot aantal
-private partijen
Grondeigendom
bij beperkt aantal
-private partijen
Grondeigendom
grotendeels bij
++
publieke partij
Project met grote
++
complexiteit
Project met
beperkte
+complexiteit
Langdurig project
Kortdurend project

2 Bouwclaim

3 Joint Venture 4 Concessie

5 Zelfrealisatie

+

+

-

--

-

+-

+

++

-

+

++

++

+

+

-

--

-

++

+

-

+-

+

+-

--

-

-

-

++

++

+-

-

++

+

++

-

++

+-

+-

+

--

++

++

-

--

+-

+-

+

+

++

++

++

-

-

+-

+-

+-

+

+

16

Tabel3.5:Scorevansamenwerkingsmodellenopdiversecriteria. 

16
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Deindelingvantabel3.5isafkomstigvanhetMinisterievanFinanciën16.Dezeindelingis
echtereenalgemeneindelingdiegeschiktmoetzijnvoorallesoortenprojecten.Opbasis
van de fysieke kenmerken van een woonservicegebied kan de tabel behoorlijk worden
vereenvoudigd.

Modellen 1 Traditioneel
Criteria
Grondeigendom
bij groot aantal
-private partijen
Grondeigendom
bij beperkt aantal
-private partijen
Grondeigendom
grotendeels bij
++
publieke partij
Gewenste
risicoverdeling
-publieke partij
Gewenste
risicoverdeling
++
private partij
Zeggenschap
++
publieke partij
Zeggenschap
-private partij

2 Bouwclaim

3 Joint Venture 4 Concessie

5 Zelfrealisatie

++

+-

-

++

+

++

-

++

+-

+-

+

--

-

+

++

++

+

+

-

--

+

+

-

--

-

+-

+

++

Tabel3.6:Selectiecriteriasamenwerkingsmodel




Eengrootaantalaspectenzijnuitdetabelverwijderdomdatditbijeenwoonservicegebied
geen variabelen zijn. Deze factoren zijn altijd het zelfde. Woonservicegebieden zijn altijd
complexeenlangdurigeprojecten.Ditheefttemakenmetdegroteomvang,deonrendabele
onderdelenendecombinatievanwonen,welzijnenzorg.Drieaspectendienietmakkelijk
zijnteintegreren.Omeenzogoedmogelijkresultaatteboekenvraagtditomeenintegrale
aanpakeneenverdelingvankostenenopbrengstenzodatervereveningkanplaatsvinden
tussenrendabeleenonrendabeleonderdelen.Zondereenintegraleaanpakenvereveningis
een woonservicegebied bijna niet te realiseren. Verder zitten deze twee factoren ook al
verwerkt in de totstandkomingsfactoren. De integrale aanpak komt voort uit de centrale
doelstelling en verevening is een onderdeel van financiële meerwaarde. Verder zijn de
factorencomplexiteitendoorlooptijdindezinvandetyperingvanhetsamenwerkingsmodel
uitdetabelverwijdert.Ditzijngeencriteriadietemakenhebbenmethetproject,maarmet
devoorkeurvandeorganisatiesomeenmindercomplexesamenwerkingaantegaan.Dit
zal echter ondergeschikt moeten zijn aan de doelstelling. Ofwel, met welke
samenwerkingsmodelkaneenmaximaalresultaatwordengeboekt.Verderzitdezefactoral
verwerktindetotstandkomingsfactorenmetbetrekkingtotdebereidheidtotsamenwerking
endeverwachtingvanheteigenvermogentotsamenwerken.

Als er op basis van de fysieke kenmerken van een woonservicegebied en de afgevallen
selectiecriteria uit tabel 3.5 naar de geschiktheid wordt gekeken van de diverse
samenwerkingmodellen resulteert dat in de volgende uitkomst. De joint-venture, de
bouwclaim en traditioneel zijn de meest geschikte samenwerkingsvormen. Zelfrealisatie is
deminstgeschiktvorm.Ditbetekendnietdathetonmogelijkisomeenwoonservicegebied
te realiseren met een concessie of zelfrealisatie. Deoverige samenwerkingsvormen bieden
echter grote voordelen die het project beter haalbaar maken. Dit heeft voornamelijk te
makenmetdeintegraleaanpakendefinanciëlemeerwaarde.

Opbasisvandeintabel3.6gegevencriteriakanernueenlaatstekeuzegemaaktworden
voorhettoetepassensamenwerkingsmodel.Dezekeuzezalvoornamelijkplaatsvindenop
de criteria grondeigendom en risicoverdeling. Met gewenste zeggenschap wordt
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voornamelijk de mate van invloed op het project bedoeld. Traditioneel betekend voor de
publiekepartijvolledigezeggenschapoverhetproject.Daaromscoorttraditioneeldanook
twee plussen opditaspect bijgewenste zeggenschap vande publieke partij. Degewenste
risico verdeling heeft voor een groot deel te maken met de invloed die een partij op een
project kan uitoefenen. Meer invloed betekent meer verantwoordelijkheid en dus meer
risico.Hetheeftechterookmetdecontractvormentemaken.Eenjoint-ventureiseenstuk
complexerdantraditioneel.Enbijeenjoint-ventureisdeafhankelijkheidvananderepartijen
veel groter. Maar de belangrijkste basis voor het te kiezen model komt voort uit de
grondposities.Eenorganisatiemeteengrotegrondinbrengzalimmersnooitaccepterenals
hijmaareenbeperkteinvloedheeftophetproject.

3.3.4 Resumé
In figuur 3.6 is een schematische weergave gegeven van alle factoren die van invloed
kunnen zijn op de totstandkoming van een interorganisationele samenwerkingsrelatie.
Linksbovenzijnalle“harde”factorenvoordetotstandkomingvandesamenwerkingsrelatie
weergegeven.Bult-Spieringnoemtditdeeconomischeuitgangspunten.Inditrapportwordt
ergesprokenover“harde”factorenomdaterenkelenieuwefactorenaanzijntoegevoegddie
nietdirectonderhetkopjeeconomischpassen.

Aanderechterkantvanhetschemastaande“zachte”factorenvoordetotstandkomingvan
interorganisationele samenwerkingsrelaties. Deze komen voor een groot deel overeen met
de sociologische uitgangspunten van Bult-Spiering. Deze “zachte” factoren zijn minder
tastbaardandehardefactorenenhebbenvooreengrootdeeltemakenmethetgevoeldat
partijen/mensenhebbenbijdesamenwerking.Vooralinhetbeginvanhettrajectiservaak
mindervertrouwentussenorganisaties.Ditmoetgroeiennaarmatehetprojectvordert.Dit
onderlinge wantrouwen kan het initiëren van een samenwerkingsrelatie sterk vertragen.
Sinds de bouwfraude wil er nog wel eens wat achterdocht bestaan tussen de publieke en
privatesector.

Destippellijnronddetotstandkomingsfactorenstaatsymboolvoordeexterneinvloedopde
samenwerking. Externe factoren zijn van invloed op de totstandkomingsfactoren. Externe
invloedis moeilijk te beheersen en kan van zeergrote invloed zijnop eenproject. Hierbij
moet gedacht worden aan maatschappelijk draagvlak, wet- & regelgeving,
gebiedskenmerkenenaanwezigefunctiesennietopdelaatsteplaatsverkiezingen.Tijdens
dit onderzoek wordt de aandacht volledig gericht op de WMO als belangrijkste externe
factor. In 4.1.8 wordt verder ingegaan op wat precies de invloed is van de WMO op de
totstandkomingsfactoren. Op basis van alle factoren weergegeven in de twee bovenste
blauwe vlakken in figuur 3.6 is het dus mogelijk om eerst een keuze te maken voor de
ruilrelatie of de samenwerkingsrelatie. Een verdere keuze voor een geschikt
samenwerkingsmodel wordt gemaakt op basis van het type relatie en de factoren
weergegeven in het vlak onder de relaties met de selectiecriteria voor de
samenwerkingsmodellen.

De selectiecriteria voor de samenwerkingsmodellen maken een selectie mogelijk uit de
overgebleven samenwerkingsmodellen. Vooral grondposities zijn in grote maten bepalend
voordemachtsverhoudingentussenpartijen.Zekeralsprivatepartijeninstaatzijnomzelf
binnen de grenzen van het bestemmingsplan hun locaties te ontwikkelen kunnen de
publieke partijen hier weinig aan doen. Daarna spelen de factoren risico en zeggenschap
nog een rol. Hoe groot risico zijn organisaties bereid te nemen of kunnen zij nemen. En
hoeveel zeggenschap zijn zij breid in te leveren voor het afschuiven van risico’s op de
andereorganisaties.Intabel3.6staandezefactorenverderuitgewerkt.

Resumerend wordt dus het type relatie bepaald aan de hand van de “harde” en “zachte”
totstandkomingsfactoren.Inhetgevalvanderuilrelatieblijventraditioneel,zelfrealisatieen

DeWoonplaats

49

UniversiteitTwente

Interorganisationelesamenwerkingbijdeontwikkelingvaneenwoonservicegebied


de concessie over als geschikte samenwerkingsmodellen. In het geval van een
samenwerkingsrelatie kan er worden gekozen voor de concessie, de bouwclaim of de
joint-venture als samenwerkingsmodel. De uiteindelijke keuze voor het
samenwerkingsmodelwordtgemaaktaandehandvandevolgendefactoren:grondposities,
risicoverdelingenzeggenschap.


Figuur3.6:Factorenvaninvloedoptotstandkomingenfunctionerensamenwerkingsrelaties
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Deel IV: Praktijkonderzoek
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4.1 Analyse interviews

In dit hoofdstuk worden de antwoorden van de verschillende interviews geanalyseerd.
Hierbij wordt er gekeken welke factoren een rol spelen bij de totstandkoming van de
samenwerkingtussenwoningcorporatie,gemeenteenzorgaanbieder.Ditiszoweleentoets
van het theoretisch model als een analyse waaraan een conclusie wordt gekoppeld met
betrekking tot het type samenwerkingsrelatie dat bestaat tussen de verschillende partijen.
Het model is op basis van verschillende theorieën samengesteld. Hierbij is op basis van
dezetheorieëneenoverzichtgemaaktvandefactorendievaninvloedkunnenzijnopeen
interorganisationelesamenwerking.Uitdeantwoordenopdeinterviewskanwordenafgeleid
of dit overzicht overeenkomt met de praktijk. In de tabellen in bijlage B.9 is een
samenvatting van de interviews gegeven. Hierin komen voornamelijk de belangrijkste
aspectenvandeinterviewsaanbod.Voordevolledigeuitwerkingenvandeinterviewswordt
erverwezennaarbijlageB.8.

4.1.1 “Harde” factoren voor totstandkoming
In dit deel worden de antwoorden van de interviews over de “harde”
totstandkomingsfactoren besproken. De “harde” totstandkomingsfactoren zijn terug te
vindenindelinkerbovenhoekvanhetmodel.Dezeanalysedientterverfijningvanstapéén
inhettheoretischmodel.Indezestapwordthettyperelatietussenorganisatiesbepaaldaan
de hand van de totstandkomingsfactoren. De analyse wordt gedaan door per
totstandkomingsfactor een vergelijking te maken tussen theorie en praktijk. In de
subconclusie wordt er een overzicht gegeven, per organisatie, van de factoren die wel en
niet van toepassing waren op totstandkoming van de interorganisationele samenwerking.
De gebruikte nummering komt overeen met de interviewvragen in bijlage B.5 en met de
uitwerkingenensamenvattingvandeinterviewsindetabelleninbijlageB.8enbijlageB.9.




Figuur4.1:“Harde”totstandkomingsfactoren


1.Wederzijdseafhankelijkheidencomplementariteitmiddelen
Bij alle drie de projecten wordt er door de partijen aangegeven dat er een onderlinge
afhankelijkheid bestaat. Voornamelijk wordt hiervoor de complementariteit van wonen,
welzijn en zorg genoemd als oorzaak. De woningcorporaties worden door de BBSH
gedwongenomzorggerelateerdvastgoedterealiseren,maarmogenzelfgeenzorgleveren.
En de zorgaanbieders zijn door het overheidsbeleid niet meer zelf in staat om hun eigen
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vastgoed te realiseren en te beheren. De gemeente en de corporatie hebben elkaar echt
nodig in het ontwikkelingstraject. Beide hebben vaak grondposities en de corporatie is
afhankelijk van de gemeente voor het wijzigen van het bestemmingsplan en het verlenen
van vergunningen. Dit geld niet zo zeer voor de zorgaanbieder. Haar rol in het
ontwikkelingstraject is zeer beperkt. De zorgaanbieder kan meer worden gezien als
gebruiker. Zij heeft vaak wel invloed op het PvE. De afhankelijkheid richting de
zorgaanbieder ontstaat vooral na oplevering van het vastgoed. Dangaatde zorgaanbieder
pas haar taak uitvoeren,het aanbieden van zorg.De invloed vande zorgaanbieder op het
gehele ontwikkelingstraject neemt natuurlijk toe als zij bezit heeft in het te ontwikkelen
gebied. In het geval van intramurale zorg heeft de zorgaanbieder ook meer invloed. Zij
kooptofhuurtindatgevalhetvastgoedvandecorporatie.Zijzalhiernatuurlijkalleentoe
bereid zijn als het te realiseren vastgoed aansluit op haar eisen en wensen. De mate van
invloedzalwelvariërennaargelangdezorgaanbiedereigenaarofalleenhuurderwordtvan
hetvastgoed.Allepartijenzijndusafhankelijkvanelkaar.Geenéénvandepartijenisinstaat
omalleeneenwoonservicegebiedterealiseren.Deafhankelijkheidzithemdusvooralinde
complementariteitvanwonen,welzijnenzorg.

2.Onzekerheid
Dewoningcorporatiesendegemeentengevenaandatonzekerheidgeenrolspeelt.Alleen
de zorgaanbieders geven in twee van de drie projecten aan dat dit van invloed is op de
samenwerking.Inééngevalgaathetomexpertisediezijzelfnietinhuishebbenendusbij
de andere partijen zoeken. In het andere gevalgaat het om het vermijden van risico’s die
verbonden zijn aan vastgoedbeheer, hierbij kan gedacht worden aan leegstand. De
woningcorporatie neemt dit risico over van de zorgaanbieder door het vastgoed in eigen
beheertenemenenhetteverhurenaandezorgaanbiederofrechtstreeksaandebewoner.
Dezesituatieisechterookvantoepassingopdeandereprojecten.Ditisweleenvormvan
onzekerheid, maar niet zoals bedoelt in dit onderzoek. Deze vorm van onzekerheid past
beteronderhetkopjeafhankelijkheid.Dezorgaanbiederiszelfnietinstaatomhetvastgoed
te beheren en is hiervoor afhankelijk van de woningcorporatie. In het geval van beperkte
kennisaanwezigbijdezorgaanbiederiswelsprakevanonzekerheidnaardedefinitievandit
onderzoek. Onzekerheid speelt dus voor de woningcorporatie en de gemeente geen rol.
Voor de zorgaanbieders is de invloed van onzekerheid op de totstandkoming van de
samenwerkingzeerbeperktofnietaanwezig.
3.Resourcecriticality
Resource criticality ofwel strategische passendheid is zeker een argumenten voor de
samenwerking tussen corporaties en zorgaanbieders. Hierbij staat de klant centraal. Door
wonenenzorgtecombinerenkanbeteraandevraaguitdemarktwordenvoldaan.Doorde
vergrijzingneemtdevraagnaarzelfstandigkunnenblijvenwonenmetzorgaanhuissteeds
verder toe. Woningcorporaties en zorgaanbieders hebben voor een groot deel de zelfde
doelgroep.Doordezegezamenlijktebedienenvaneenpakketmetwonenenzorgontstaat
er een uniek product. Hierdoor ontstaat er productdifferentiatie (klanten hebben meer te
kiezen),kwaliteit(mensenmeteenbeperkingkunnenzelfstandigblijvenwoneninplaatsvan
in een klein kamertje van een instelling) en kwantiteit (door alle woningen levensloop
bestendig te maken kan er aan de vraag vanuit de vergrijzing worden voldaan). De
woningcorporatiebevordertdeverhuurbaarheidvanzijnvastgoedendezorgaanbiederkan
zorgleverenineenuniekethuissituatie.Ditgeefthuneenduurzaamconcurrentievoordeel
ten opzichte van andere woningcorporaties en zorgaanbieders die deze combinatie van
wonen en zorg nog niet kunnen leveren. Zowel de woningcorporatie als de zorgaanbieder
versterken hiermee hun marktpositie. Dit is natuurlijk geen argument voor de gemeente.
Door de strategische passendheid tussen de woningcorporatie en de zorgaanbieder, die
volgt uit de complementariteit van hun producten, ontstaat er tevens een bewustzijn van
onderlinge afhankelijkheid. Partijen hebben elkaar nodig om hun positie op de markt te
verstevigen.Zekervoordezorgaanbiederwordtditsteedsbelangrijkermetdetoenemende
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concurrentieindezorg.Desamenwerkinglijdtdustoteengezamenlijkemeerwaardeeneen
beterproductvoordeklant.Doordezevoordelenzullenzoweldewoningcorporatieende
zorgaanbiederdenodigecommitmentvoelenrichtinghetprojectennaarelkaar.

4.Beperkenconcurrentieenconflictregulering
Conflictregulering speelt geen rol in de relatie tussen woningcorporatie, gemeente en
zorgaanbieder. Deze partijen bevinden zich niet op elkaars werkterrein. Er is dus geen
sprake van onderlinge concurrentie die tot mogelijke conflicten zou kunnen leiden.
Conflicten tussen gemeente en woningcorporatie over vergunningen en
bestemmingsplanwijzigingenspelenookgeenrol.DegemeenteEnschedegeeftaandathet
ookinhetbelangvandegemeenteisomdevergunningenteverlenen.Zijhebbenimmers
ook baat bij een woonservicegebied. Wel kan het vroegtijdig afstemmen tussen
woningcorporatieengemeenteopditaspectgezienwordenalsprocesmatigemeerwaarde.
Concurrentiespeeltweleenroltussenzorgaanbiedersonderlingentussenzorgaanbieders
enwelzijnorganisaties.Zijbevindenzichgedeeltelijkophetzelfdewerkterrein,maarmoeten
welsamenwerkenineenwoonservicegebiedomeensluitenddienstenpakketaantekunnen
bieden. Vroegtijdig afspraken maken over deze samenwerking kan zeker conflicten
voorkomen.Echteruitalleinterviewsblijktdatditeenzeermoeizaamprocesis.Derelaties
tussendezepartijenzijnechtergeenonderdeelvanditonderzoek.Conflictreguleringspeelt
dusgeenroltussenwoningcorporatie,gemeenteenzorgaanbieder.

5.Meerwaarde
Meerwaardeisinallegevalleneenredevoordesamenwerking.Opvallendhierbijisdatbij
alleprojectenwordtaangegevendatfinanciëlemeerwaardevanondergeschiktbelangisof
zelfshelemaalgeenrolspeelt.Tweekeerwordtgenoemddatditkomtdoorhetontbreken
van een commerciële partij. Dit is een aparte uitspraak, aangezien de onrendabele
investeringen van de woningcorporatie het project juist haalbaar maken. In het geval van
Wezep wordt door de woningcorporatie aangegeven dat zij alleen bereid waren aan het
project deel te nemen als zij niet alleen de onrendabele delen mochten ontwikkelen. Dit
geeftaandatzijderendabeledeleninzettenterfinancieringvandeonrendabeledelen.Door
de samenwerking met de woningcorporatie worden deze onrendabele onderdelen van het
project haalbaar. Er is dus wel degelijk sprake van financiële meerwaarde. Dit was
waarschijnlijkminderofzelfniethetgevalgeweestalseencommerciëlepartijderendabele
onderdelen had ontwikkeld. Inhoudelijke meerwaarde wordt in alle gevallen genoemd als
belangrijkste reden. Procesmatige en externe meerwaarde worden ook als redenen
genoemd. Één van de zorgaanbieders gaf aan dat zij de opgedane ervaring en de “image
boost”ookalsmeerwaardebeschouwen.

6.Selectiecriteriapartners
Bij alle drie de projecten zijn de actoren lokale partijen. Er vindt niet echt een bewuste
selectie plaats. Dit blijkt uit de reactie van de geïnterviewden die aangeven dat de andere
partijen simpelweg aanwezig zijn in de regio. Dit valt ook te verklaren vanuit het regio
gebondenkaraktervanwoningcorporatiesenzorgaanbieders.Dezepartijenkunnenofwillen
vaak ook niet werkzaam zijn in andere regio’s. Vaak bestaan er ook al afspraken tussen
woningcorporatiesenzorgaanbieders.DitisookhetgevalbijRoombeekenWezep.Inhet
gevalvanWezepvoeldedegemeentezichzelfsbuitenspelgezetdoordatdezorgaanbieder
endewoningcorporatiealonderlingafsprakenhaddengemaakt.InhetgevalvanRoombeek
betreurt de gemeente dat zij geen selectie van zorgaanbieders hebben kunnen houden
omdaterookalafsprakenbestondentussendewoningcorporatieendezorgaanbieder.Bij
de twee projecten in Enschede was er ook geen selectie van de woningcorporatie meer
mogelijk, omdat deze grondposities bezat in de te ontwikkelen gebieden. In alle gevallen
hebben de woningcorporatie en de zorgaanbieder elkaar opgezocht en had de gemeente
geeninvloedopdeselectievandepartijen.Éénvandezorgaanbiedersgeeftwelaandatzij
visie en inhoud belangrijke selectie criteria vindt. En in het geval van Wezep was de
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bereidheidvandewoningcorporatieomhetboekwaardeprobleemvandezorgaanbiederop
te lossen wel één van de doorslaggevende factoren voor zijn selectie. Er zijn echter geen
andere woningcorporaties benaderd door de zorgaanbieder. Er vindt dus eigenlijk geen
echteselectieprocedureplaatsenpartijenvindenelkaarvanuitrelaties.

4.1.2 Subconclusie
In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de gevonden totstandkomingsfactoren bij de
interviewvragen gerelateerd aan de theoretische “harde” totstandkomingsfactoren. Dit
overzicht wordt gegeven per type organisatie. Hiervoor is gekozen, omdat de verschillen
tussen de zelfde type organisaties bij de drie projecten maar zeer beperkt waren. De
woningcorporatie bij project X gaf dus meestal een vergelijkbaar antwoord bij de zelfde
vraagalsdewoningcorporatiesbijdeprojectenYenZ.Dezeovereenkomstwasooktezien
bijdegemeentenenzorgaanbiederbijdeverschillendeprojecten.Degroteovereenkomstin
deantwoordenbijdedrieverschillendeprojectenheefteenpositieveopdebetrouwbaarheid
vandeantwoorden.

Organisaties
Woningcorporatie
Vragen
Afhankelijk
1. Wederzijdse
Complementair
afhankelijkheid en
complementariteit
middelen
n.v.t.
2. Onzekerheid
3. Resource criticality Resource criticality
(Inhoudelijke) meerwaarde
Commitment
n.v.t.
4. Beperken
concurrentie en
conflictregulering
Inhoudelijke meerwaarde
5. Meerwaarde
Procesmatige meerwaarde
Externe meerwaarde
Relaties
6. Selectiecriteria
partners

Gemeente
Gevonden factoren
Afhankelijk
Complementair

n.v.t.
n.v.t.

Zorgaanbieder
Afhankelijk
Complementair

n.v.t.

n.v.t.
Resource criticality
(Inhoudelijke) meerwaarde
Commitment
n.v.t.

Inhoudelijke meerwaarde
Procesmatige meerwaarde
Externe meerwaarde
Relaties

Inhoudelijke meerwaarde
Procesmatige meerwaarde
Externe meerwaarde
Relaties



Tabel4.1:Gevondentotstandkomingsfactoren


Wat meteen opvalt als er naar bovenstaand figuur wordt gekeken is dat onzekerheid en
conflictregulering geen rol spelen in de totstandkoming van de samenwerking tussen
woningcorporatie, gemeente en zorgaanbieder. Onderlinge afhankelijkheid wordt door alle
partijenaangegevenalseenbelangrijkefactor.Deonderlingeafhankelijkheidisvoornamelijk
gebaseerdopdecomplementariteitvanwonen,welzijnenzorg.Geenvandeorganisatiesis
in staat om deze drie producten alleen aan te bieden. Verder valt op dat alleen de
woningcorporatie en de zorgaanbieder een aanleiding voor de samenwerking zien in
resource criticality. Met als gevolg (inhoudelijke) meerwaarde en commitment richting het
project,maarooknaarelkaar.Alleorganisatiesnoemendiversevormenvanmeerwaardeals
reden voor de samenwerking. Apart is dat de meeste ook aangeven dat financiële
meerwaardegeenrolspeelt.Echterzoalsalaangegevenbijdeanalysevandeantwoorden
opvraag5,devraagovermeerwaarde,isfinanciëlemeerwaardezekervanbelang.Zonder
definanciëlemeerwaardevandesamenwerkingisderealisatievaneenwoonservicegebied
simpelwegniethaalbaar.Datpartijenhierzichmisschiennietdirectvanbewustzijngeeft
wel aan dat niet alle vormen van meerwaarde aanwezig hoeven te zijn om tot een
samenwerking te komen. Waarschijnlijk is het wel zo dat als er meer vormen van
meerwaarde worden erkend de samenwerking sneller en beter tot stand komt. Tot slot
geven alle organisaties aan dat selectie van de partners voort komt uit relaties met lokale
partijen.Ervindtbijvoorbeeldgeenselectieplaatsopbasisvanprijs.
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Opbasisvandetotnutoegevondenfactorenkaneraleenvoorzichtigeinschattingworden
gemaakt van het type relatie. Voor een samenwerkingsrelatie moet er bij de “harde”
totstandkomingsfactorenminstensaandevolgendeeisenwordenvoldaan:

•
Onderlingeafhankelijkheid;
•
Complementariteit;
•
Meerwaarde.

Aan al deze eisen wordt voldaan. Verder hebben de factoren commitment en selectie op
basis van relaties een positieve invloed op een samenwerkingsrelatie. Tevens kan
geconcludeerd worden dat de factoren onzekerheid, beperken van concurrentie en
conflictregulering uit het theoretische model kunnen worden verwijderd. Deze factoren
spelenimmersbijdedrieonderzochteprojectengeenrol.
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4.1.3 “Zachte” factoren voor totstandkoming
In dit deel worden de antwoorden van de interviews over de “zachte”
totstandkomingsfactoren besproken. De factoren staan weergegeven in de rechter
bovenhoek van het model. Deze analyse dient ook ter verfijning van stap één in het
theoretisch model. In deze stap wordt het type relatie tussen organisaties bepaald aan de
hand van de totstandkomingsfactoren. De analyse wordt gedaan door per
totstandkomingsfactor een vergelijking te maken tussen theorie en praktijk. In de
subconclusie wordt er een overzicht gegeven, per organisatie, van de factoren die wel en
niet van toepassing waren op totstandkoming van de interorganisationele samenwerking.
De gebruikte nummering komt overeen met de interviewvragen in bijlage B.5 en met de
uitwerkingenensamenvattingvandeinterviewsindetabelleninbijlageB.8enbijlageB.9.




Figuur4.2:“Zachte”totstandkomingsfactoren


7.Bewustzijnvanonderlingeafhankelijkheid
De meeste partijen geven aan dat het bewustzijn van onderlinge afhankelijkheid wel
aanwezigwas.Allepartijenzagenwelindatzijzonderdeoverigepartijenhundoelenniet
konden behalen. Dit bleek ook al indirect uit deantwoorden van de woningcorporaties en
zorgaanbieders bij vraag 3. In twee van de projecten wordt de gemeente wel behoorlijk
terughoudend gedrag verweten. De gemeente Enschede was van mening dat de private
partijen voor een groot deel zelf wel in staat zouden zijn om een woonservicegebied te
realiseren. Echter door de komst van de WMO wordt de gemeente verantwoordelijk voor
een deel van de zorg die nu nog valt onder de AWBZ. Toen de gemeente Enschede dit
doorkreeg is zij zich steeds nadrukkelijker gaan bemoeien met de samenwerking. In één
gevalwordtookaangegevendatpartijenzichjuistteveelopelkaarrichten.Hetbewustzijn
van onderlinge afhankelijkheid was bij dit project zo prominent aanwezig dat de klant
hierdooruithetoogwerdverloren.InhetgevalvanWezepvoeldedegemeentezichdoorde
onderlinge afspraken tussen de woningcorporatie en de zorgaanbieder soms buitenspel
gezet.Hierdoorhadzijsomshetideedatdeanderepartijenniethelemaaldoorhaddendat
ze ook afhankelijk waren van de gemeente. Toch kan er wel geconcludeerd worden dat
partijenzichbewustwarenvanhunonderlingeafhankelijkheid.

8.Bereidheidtotsamenwerken
Deze vraag is bedoeld om een inschatting te kunnen maken van de bereidheid tot
samenwerkenbijdediversepartijen.Degemeentekomtbijalledriedeprojecteneropdit
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vlaknietzogoedvanaf.ZoalsaleerderaangegevenwordtinEnschededegemeentevooral
terughoudend gedrag verweten. In Enschede was de gemeente van mening dat de
marktpartijenzelfwelinstaatwarenomwoonservicegebiedenterealiseren.Hetgedragvan
de gemeente is echter een stuk veranderd sinds de WMO op komst is. Haar rol is
ondertusseneenstukactievergeworden.BijdegemeenteOldebroekwasvooralonenigheid
binnendeorganisatieeenremmendefactor.Deafdelingruimtelijkeordeningwashetniet
helemaal eens met het concept van een woonservicegebied. Dit wordt door zowel de
woningcorporatiealsdezorgaanbiederaangegevenalseenvertragendefactor.Bijditproject
werd ook met een beschuldigende vingergewezennaarde woningcorporatie, omdat zij in
eersteinstantienietakkoordwildegaanmetdegrondprijs.Ditheeftechterweinigtemaken
metdebereidheidtotsamenwerking.Vooralhetgedragvandewoningcorporatieswordtals
zeer pro-actief beschreven. Bij beide projecten in Enschede wordt de woningcorporatie
aangegevenalsdeprojecttrekker.Demeningenoverdezorgaanbiederszijnverschillend.Bij
het project Pathmos in Enschede worden ze samen met de woningcorporatie als
projecttrekker genoemd. Echter bij het project Roombeek wordt de zorgaanbieder een
traditionele houding verweten. Zij zouden liever vasthouden aan een zoveel mogelijk
geïnstitutionaliseerdevorm.Hierbijhebbenzijnamelijkveelminderlastvandeconcurrentie
vananderezorgaanbieders.Bijvraag10blijktuithetantwoordvandewoningcorporatiedat
dezorgaanbiederinWezepookwattraditionelerwasinzijndenken.NudeWMOopkomst
is lijkt de gemeente zeker bereid tot samenwerking. Aan het gedrag van de
woningcorporatiesisduidelijkteziendatzijaltijdalbereidwaren.Alleenhetgedragvande
zorgaanbiedersduidttochopenigematevanterughoudendheid.

9.Eigenvermogentotsamenwerken
Alsorganisatiesgeenvertrouwenhebbeninhuneigenvermogentotsamenwerkenzullenze
een samenwerking te allen tijde vermijden. Alle geïnterviewde partijen zien zich zelf als
geschikte samenwerkingspartners. De meeste partijen geven aan dat dit voor hen wel de
eerstekeerisdatzemetdezepartnerssamenwerkenindezinvaneenwoonservicegebied.
De Woonplaats had bij beide projecten vooral intern wat afstemmingsproblemen tussen
verschillende afdelingen. Dit wordt geweten aan het ontbreken van coördinatie. De
woningcorporaties zijn vrij vlakke organisaties die snel in staat zijn om beslissingen te
nemen. Gemeenten en zorgaanbieders zijn meer hiërarchische vorm gegeven. Door De
Woonplaatswordtaangegevendatditgeenprobleemisvoordesamenwerkingalshiermaar
rekening mee wordgehouden. Alle partijen hebbendus een positieve verwachting van het
eigenvermogentotsamenwerkenvanuitdecultuurenstructuurvanhuneigenorganisatie.
Alsditechterniethetgevalzouzijn,zullendezepartijenooknietbereidzijnomsamente
werken. Deze factor heeft dus geen toegevoegde waarde ten opzichte van de factor
bereidheidtotsamenwerken.

10.Verwachtingenmetbetrekkingtotpartners
De meeste geïnterviewde gaven aan dat zij wel een positieve verwachting van de overige
partijenhaddenbijdestartvanhetproject.Achterafvielditineenaantalgevallenenigszins
tegen. Van de gemeente werd in alle gevallen meer verwacht dan dat zij hebben
waargemaakt.VooraldegemeenteEnschedewordtveelteterughoudendgedragverweten.
Vandegemeentewerdveelmeereenregierolverwacht.ZijisinhetgevalvanEnschedede
enige partij die bij het gehele te ontwikkelen gebied aanwezig is en dus volledig overzicht
zou moeten hebben. De gemeente Oldebroek werd ook te terughoudend gedrag verweten
enhunstarreprijsbeleidmetbetrekkingtotdegrond.Zorgaanbiedersblekenvrijtraditioneel
in hun denken. Dit viel bij twee van de drie projecten de overige partijen wel behoorlijk
tegen.Zoalsaleerderaangegevenvaltditteverklarenvanuitdesteedssterkereconcurrentie
in de zorgsector. In het geval van Wezep werd dewoningcorporatie behoorlijk bekritiseert
doordegemeente.Decorporatiezounietinstaatzijnomhetbouwmanagementvaneen
dergelijkgrootprojectuittevoeren.Deverwachtingenwarenechterinhetbeginalbeperkt,
omdatinhetverledendesamenwerkingaleensstroefwasverlopentussengemeentenen

DeWoonplaats

58

UniversiteitTwente

Interorganisationelesamenwerkingbijdeontwikkelingvaneenwoonservicegebied


woningcorporatie.Ditishetenigegevalwaarbijdeverwachtingenvoorafalnietergpositief
waren.Eenpositievewederzijdsevaluatieisvanbelangvooreengoedesamenwerking.Als
dit ontbreekt zullen partijen erg terughoudend zijn in de samenwerking en zullen zij alles
zoveelmogelijkcontractueelwillendichtspijkeren.Ditzalzekergeenpositiefeffecthebben
opdesamenwerking.

11.Invloedopimago
Vooraantalpartijenspeeltimagozekereenrol.DezorgaanbiederinRoombeekgeeftbijde
vraag over meerwaarde zelfs aan “Image boost” als meerwaarde te zien. Door een aantal
partijenwordtaangegevendatimagoeenrolspeelt,maarweleenondergeschiktaspectis.
Vooral de zorgaanbieders blijken waarde te hechten aan het imago. Onder de
woningcorporaties en gemeenten verschillen de meningen. Dat de zorgaanbieders meer
waarde hechte aan hun imago dan de andere organisaties valt te verklaren vanuit de
concurrentiepositiewaarinzorgaanbiederszichsteedsmeerbevinden.Imagospeeltimmers
eenrolindeselectie,maarookindeconflictoplossingen.Partijenzullenmindersnelnaar
de rechter stappen als dit hun imago schaadt en in de toekomst dus minder snel zullen
wordengeselecteerd.Ditspeelteenveelmindergroterolbijeenselectieopprijs.Partijenin
eensamenwerkingsrelatiezullenduseerderwaardehechtenaanhunimago,danpartijenin
eenruilrelatie.Tochlijktimagovoordemeesteorganisatiesvanondergeschiktbelang.
12.Vergelijkbaarheid
De meeste partijen geven aan dat zij wel vergelijkbaar zijn op gebied van ideologie. Deze
ideologische consensus komt voort uit de maatschappelijke taak die zowel de
woningcorporatie, gemeente en zorgaanbieder met elkaar gemeen hebben. Zij hebben
allemaalophuneigenterreinalstaakeenzonormaalmogelijkleventebiedenaanmensen
diezelfniet(meer)instaatzijnomditvoorhenzelfteregelen.Ditisookterugtezienin
een aantal antwoorden op de overige interviewvragen. Vaak wordt er aangegeven dat de
klantcentraalstaat.Endatdesamenwerkingmoetleidentoteeneindproductdatzogoed
mogelijk aansluit op de wensen en benodigdheden van de klant. Met andere worden, de
samenwerking moet leiden tot inhoudelijke meerwaarde. Op de andere aspecten van
vergelijkbaarheid tussen organisaties zien de geïnterviewde vaak weinig overeenkomsten.
Ditwordtechterooknietalsstorendervaren.Netalsbijdeantwoordenopvraag9wordt
aangegeven dat met deze verschillen simpelweg rekening kan worden gehouden. De
woningcorporatievanhetprojectinOldebroekgeeftaanvoornamelijkcomplementariteiten
vertrouwenbelangrijkaspectentevindenvooreengoedesamenwerking.

13.Doelstellingen
Bijalleprojectenisersprakevaneencentraledoelstelling.Debasisvandezedoelstellingis
vaakhetSTAGG-model.Ingeenvandeprojectenisereenechtconflictgeweesttussendeze
doelstelling en de individuele doelstellingen van de betrokken organisaties. In het project
Wezepiserwelwatonenigheidgeweestmetdezorgaanbieder.Dezehieldteveelvastaan
het idee van een instelling. Terwijl een woonservicegebied dit zoveel mogelijk probeert te
vermijden. Dit verwijt richting de zorgaanbieder wordt echter ook gemaakt bij het project
Roombeek. Maar wordt bij dit project niet genoemd als een individueel belang dat de
centraledoelstellingindewegstaat.HetSTAGG-modelbiedtdanookruimtevooreendeel
intramuralezorginhetcentrumvanhetwoonservicegebied.Detraditionelehoudingvande
zorgaanbieder hoeft dus geen onoverkomelijk probleem te vormen voor de centrale
doelstelling.Erkandanookzekergeconcludeerdwordendatbijalledriedeprojecteneen
centraledoelstellingaanwezigwas.

14.Domeinconsensus
Alleen de woningcorporatie betrokken bij het project in Wezep gaf aan dat
domeinconsensusnietaltijdaanwezigwas.Voorderestzijnallepartijenheelstelligoverde
aanwezigheidvandomeinconsensus.Domeinconsensusiseenmaatstafvoorhetonderling
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vertrouwendatpartijeninelkaarhebben.Domeinconsensusiseenblijkvanvertrouwenin
decompetentievananderepartijeninhunvakgebied,maarookeenblijkvanvertrouwenin
de integriteit van de samenwerkingspartner. De samenwerkingspartner wordt dus niet
verdacht van opportunistisch gedrag. Domeinconsensus endus vertrouwen zijn essentieel
voor een vergaande samenwerking. Kan er dan worden geconcludeerd dat er in het geval
van Wezep geen onderling vertrouwen was? Eerdere antwoorden wijzen er wel op dat de
gemeente niet helemaal overtuigd was van de capaciteiten van de woningcorporatie. Er
wordtdoordegemeenteimmersaangegevendatdewoningcorporatienietinstaatzouzijn
om het bouwmanagement van een project van deze omvang uit te voeren. De
woningcorporatiegeeftechteraandaterindesituatieswaarbijergeendomeinconsensus
aanwezigwaserwelrespectwasvoorallemeningen.Verderwordterhierbijaangegevendat
hetomsituatiesgaatwaarvaniedereendenkterverstandvantehebben.Dezesituatieszijn
natuurlijkaltijdaanwezigineenprojectwaardrieverschillendeaspecten,wonen,welzijnen
zorg,wordensamengevoegdtotééneindproduct.Verderblijktuitditantwoorddaterwel
domeinconsensuswasopdespecifiekevaardighedenvandediverseorganisaties.Zowelde
zorgaanbiederalsdegemeentegevendanookaandatersprakeisvandomeinconsensus.
Bij de projecten in Enschede is hierover helemaal geen discussie mogelijk, en zijn alle
partijenovertuigdvanhetaanwezigzijnvandomeinconsensus.Domeinconsensusisvooral
belangrijk voor een samenwerkingsrelatie. Het speelt een veel minder grote rol in een
ruilrelatie.Vertrouweninwatdeanderepartijmoetdoenookdaadwerkelijkgebeurtkomtbij
een ruilrelatie voort uit een waterdicht contract. Bij de drie onderzochte projecten kan er
echter geconcludeerd worden dat domeinconsensus aanwezig is, wat wijst op een
samenwerkingsrelatie.

15.Bekendheidmetpartners
Bij alle drie de projecten gaven alle partijen aan dat zij al bekend waren met de overige
partijen.Vaakwareneralonderlingeafsprakenensamenwerkingsverbanden.Eenvoorbeeld
hiervanishetconvenantwonen,welzijnenzorgindegemeenteEnschede.Ookhebbeneen
aantalpartijeninhetverledenalmetelkaarsamengewerkt.Hierbijginghetechternietom
de realisatie van woonservicegebieden. Hieruit kan worden afgeleid dat partijen elkaar uit
een beperkt netwerk selecteren. Dit bleek ook al uit de antwoorden op vraag over de
selectiecriteria. Alle partijen betrokken bij deze drie projecten komen ook uit de regio van
het betreffende project waarbij zij betrokken zijn. Lokale gebondenheid wordt blijkbaar
belangrijk gevonden. Bekendheid met elkaar wordt ook als bevorderende factor genoemd
voor samenwerkingsrelaties. Partijen hebben dan vaak al positieve ervaringen met elkaar
opgedaan,watervoorzorgtdatermeteenaleenonderlingvertrouwenis.Bijpartijendie
nog nooit hebben samengewerkt moet dit onderling vertrouwen nog groeien tijden het
project.Erkanechternietwordengestelddatditeenonoverkomelijkprobleemzouzijnvoor
een samenwerkingsrelatie. Onderlinge bekendheid oefent echter wel een positief effect uit
opdittyperelatie.

16.Externedwang
Sommigepartijenvoelenweleenvormvanexternedwangvanuitdevergrijzingofdoorde
naderende WMO. Dit blijkt ook uit het gedrag van de gemeente Enschede. Toen duidelijk
werddatdeWMOzouwordeningevoerdgingenzijzichinsteedsverderematebemoeien
metderealisatievanwoonservicegebieden.Dezeorganisatieszienditechternietalsexterne
dwang in de zin van de verplichte samenwerking met een bepaalde partij. Externe dwang
speelt dus geen rol in de interorganisationele samenwerking bij de ontwikkeling van
woonservicegebieden.Wasditwelhetgevalgeweest,danhaddezeexternedwangkunnen
leiden tot een gebrek aan commitment bij de partijen die worden gedwongen tot een
samenwerkingwaarzijzelfnietpositieftegenoverstaan.
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4.1.4 Subconclusie

In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van de gevonden totstandkomingsfactoren bij de
interviewvragengerelateerdaandetheoretische“zachte”totstandkomingsfactoren.Netals
bij de “harde” totstandkomingsfactoren was er weer een grote overeenkomst in de
antwoordenvandezelfdesoortorganisatiesbijdedrieverschillendeprojecten.Daaromis
erookhieralleeneenoverzichtgegevenvandeverschillentussendetypeorganisatiesen
nietvandeverschillentussendeprojecten.

Organisaties
Woningcorporatie
Vragen
Bewust
7. Bewustzijn
afhankelijkheid
Bereid
8. Bereidheid tot
samenwerking
9. Eigen vermogen tot n.v.t.
samenwerken
Positief
10. Verwachtingen
m.b.t. partners
11. Invloed op imago Zeer beperkt
12. Vergelijkbaarheid Ideologische consensus
Overige factoren n.v.t.
Centrale doelstelling
13. Doelstellingen
14. Domeinconsensus Domeinconsensus
Relaties
15. Bekendheid met
partners
n.v.t.
16. Externe dwang

Gemeente
Gevonden factoren
Bewust

Bewust

Bereid

Terughoudend

n.v.t.

n.v.t.

Positief

Positief

Zeer beperkt
Ideologische consensus
Overige factoren n.v.t.
Centrale doelstelling
Domeinconsensus
Relaties

Speelt een rol
Ideologische consensus
Overige factoren n.v.t.
Centrale doelstelling
Domeinconsensus
Relaties

n.v.t.

n.v.t.

Tabel4.2:Gevondentotstandkomingsfactoren

Zorgaanbieder




Heteigenvermogentotsamenwerkenenexternedwangblijkenbijalledriedeonderzochte
projecten niet van belang. Als een organisatie geen positief zelfbeeld heeft over zijn
capaciteitenmetbetrekkingtotsamenwerken,danzalhijzeerwaarschijnlijkooknietbereid
zijnomtegaansamenwerken.Dezefactorvoegtduseigenlijknietstoetenopzichtevande
factorbereidheidtotsamenwerking.Verderzullenorganisatiesnietsnelvanmeningzijndat
zij niet in staat zijn om samen te werken. Zeker organisaties als woningcorporaties en
gemeenten, die voor hun werkzaamheden vaak zijn aangewezen op andere organisaties,
zullenalsnelzijnovertuigdvanhuneigencapaciteitenopditvlak.

Deenigevormvanexternedwangdiebijdeonderzochteprojectenaanhetligtkwamisde
invoeringvandeWMOper1januari2007.Ditwasookoptemakenuithetgedragvande
gemeenteEnschede.Zijgingzichopeensveelnadrukkelijkerbemoeienmetderealisatievan
woonservicegebieden.Erwordtechteraangegevendatdezeexternedwangnietalszodanig
wordbeschouwd.Hetisnamelijkgeenverplichtingomsamentewerkenmetéénspecifieke
partij.Daaromkanwordengeconcludeerddatdefactorexternedwangnietvantoepassing
isophettyperelatiedatontstaattussendesamenwerkendeorganisaties.

Alle organisaties gaven in het interview aan dat zij zich terdege bewust waren van hun
afhankelijkheid van de andere partijen. Dit bewustzijn is essentieel voor een goede
samenwerking. Partijen kunnen wel onderling afhankelijk zijn, maar als zij zich dit niet
beseffenisdekansgrootdatindividuelebelangengaanbotsenmethetalgemeenbelang.
Als er wordt gekeken naar de bereidheid tot samenwerken valt op dat de zorgaanbieders
over het algemeen toch wat terughoudender zijn. Dit heeft te maken met het feit dat zij
liever vasthouden aan wonen en zorg in de vorm van een instelling. Bij deze traditionele
vormvanwonenenzorghebbenzijveelminderlastvanhunconcurrenten.Debereidheid
tot samenwerken bij zowel de woningcorporaties als de gemeenten is hoog. Hierbij moet
echter worden opgemerkt dat de gemeente zich pas een actievere rol toeeigende toen
duidelijkwerddatdeWMOechtopkomstwas.
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Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de verwachting van de inbreng en
capaciteitenvandepartnerspositiefwas.Ditheefteenpositiefeffectophetvertrouwenin
desamenwerkingspartners.Tevenskanditeenverklaringzijnvoordeselectieopbasisvan
relaties in plaats van op prijs of andere selectiecriteria. Wat hierbij opvalt is dat de
verwachtingenrelatiefvaaktepositiefwaren.Ineenaantalgevallenwordtaangegevendat
deprestatiesvandepartnersopsommigeaspectentegenvielen.

Alleendezorgaanbiedersgevenaandatdeinvloedvandesamenwerkingophunimagoeen
rolspeelt.Voordewoningcorporatiesengemeentenisditaspectvanondergeschiktbelang
eneigenlijknietvaninvloedopdesamenwerking.Ideologischeconsensuswordtweldoor
alle partijen onderschreven als een belangrijke factor voor de samenwerking. De overige
aspecten met betrekking tot de vergelijkbaarheid tussen partijen, zoals structuur, cultuur,
doelen, werkwijzen en expertiseniveau,  worden als niet belangrijk ervaren. Deze worden
ervarenalseenaantalfactorenwaarmeejerekeningmoethoudentijdenshetsamenwerken.

Uit de interviews blijkt dat bij alle projecten een centrale doelstelling aanwezig was. Ook
domeinconsensus was alom vertegenwoordigt. Een centrale doelstelling is een essentiële
factor voor een samenwerkingsrelatie. Alle individuele doelstellingen dienen ondergeschikt
tezijnaandecentraledoelstelling.Alseencentraledoelstellingontbreektisdekansgroot
dat individuele belangen de overhand krijgen, wat de haalbaarheid van het project ernstig
kan bedreigen. Ook domeinconsensus is van essentieel belang. Uit domeinconsensus
spreekt vertouwen in de partners. Als dit vertrouwen ontbreekt wordt een samenwerking
praktisch onmogelijk. Organisaties verliezen hun commitment aan het project en naar
elkaarenzullenalleennogmaarhandelenvanuitheteigenbelang.

Tot slot zien we dat alle partijen al bekend waren met elkaar. Dit is geen verassend
antwoord, aangezien alle organisaties bij de vraag over de selectiecriteria al hadden
aangegevendatselectievandepartnersvoortkomtuitrelatiesmetlokalepartijen.

Opbasisvanallegevondenfactorenkanernueenconclusiewordengetrokkenoverhettype
relatiedatmomenteelbestaattussenwoningcorporaties,gemeentenenzorgaanbiedersbij
de realisatie van woonservicegebieden. Voor een samenwerkingsrelatie moet er bij de
“harde”totstandkomingsfactorenminstensaandevolgendeeisenwordenvoldaan:

•
Onderlingeafhankelijkheid;
•
Complementariteit;
•
Meerwaarde.

Bijde“zachte”totstandkomingsfactorenkanhetvolgendelijstjewordenopgesteld:

•
Bewustzijnafhankelijkheid;
•
Centraledoelstelling;
•
Domeinconsensus(vertrouwen).

Aan al deze eisen wordt voldaan. Verder is er sprake van een grote bereidheid tot
samenwerken bij de woningcorporaties en gemeenten. Dit geld in mindere mate voor de
zorgaanbieders.Eriseenpositieveevaluatievandesamenwerkingspartnersbijalledriede
type organisaties en er is sprake van een ideologische consensus. En net als al bij de
“harde” totstandkomingsfactoren bleek, selecteren partijen samenwerkingspartners vanuit
hun relatie netwerk. Dit zijn allen factoren met een positieve invloed op de
samenwerkingsrelatie.Deenigenegatievefactorisdebeperktebereidheidtotsamenwerken
van de zorgaanbieders vanwege hun traditionele houding tenaanzien van wonen en zorg.
Echter zoals al eerder aangegeven hoeft dit geen onoverkomelijk probleem te zijn. Een
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woonservicegebied biedt immers ook ruimte aan een beperkt aantal intramurale
woonvoorzieningen.Eigenlijkgeenéénfactorgeeftdeindrukdatbijdezeprojectensprake
zou zijn van een ruilrelatie. En bijna alles wijst op een samenwerkingsrelatie tussen
woningcorporatie,gemeenteenzorgaanbieder.Erkandanookwordengeconcludeerddater
bij de realisatie van een woonservicegebied sprake is van een interorganisationele
samenwerking tussen woningcorporatie, gemeente en zorgaanbieder die het beste kan
wordengetypeerdalssamenwerkingsrelatie.

Uitdeanalysevandeinterviewsblijktookdateenaantalfactorenabsoluutgeenrolspelen
met betrekking tot interorganisationele samenwerking bij de realisatie van
woonservicegebieden. Deze factoren kunnen dan ook uit het theoretisch model worden
verwijderd.Dezetotstandkomingsfactorenzijn:

•
Onzekerheid;
•
Beperkenconcurrentieenconflictregulering;
•
Eigenvermogentotsamenwerken;
•
Vergelijkbaarheidvanorganisaties;
•
Externedwang.

Defactorvergelijkbaarheidvanorganisatieszalhierbijwordenvervangendoorideologische
consensus.

Het valt op dat bij de bespreking van antwoorden op diverse interviewvragen de WMO al
aan bod komt. Terwijl alle projecten zich afspelen voor de invoering van de WMO en de
betreffendevragenookhelemaalnietvragennaardeinvloedvandeWMO.Deinvoeringvan
deWMOheeftduszelfsalinvloedopprojectendiealvoordeinvoeringzijnbegonnen.Dit
is vooral terug te zien in het veranderende gedrag van de gemeente Enschede, van heel
terughoudend naar een steeds prominentere rol. In paragraaf 3.1.7 zal er verder worden
ingegaanopdeinvloedvandeWMO.
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4.1.5 Vormgeving van de samenwerking
De antwoorden op de in deze paragraaf besproken interviewvragen zeggen niets over de
factoren die van invloed zijn op de totstandkoming van de samenwerking. De vragen
verbondenaandezeantwoordenhebbenalsdoelinzichttekrijgeninhoedesamenwerking
bijdebestudeerdeprojectenisvormgegevenenopbasisvanwelkefactorenvoordezevorm
vansamenwerkingisgekozen.Dezeanalysedientdusterverfijningvanhettweededeelvan
hetmodel,dezogenaamdeselectiecriteriavoorhetsamenwerkingsmodel.Indezestapvan
hetmodelwordteropbasisvanhettyperelatieendezeselectiecriteriaeenkeuzegemaakt
voor het meest geschikte model. De gebruikte nummering in de volgende tekst komt
overeenmetdeinterviewvrageninbijlageB.5enmetdeuitwerkingenensamenvattingvan
deinterviewsindetabelleninbijlageB.8enbijlageB.9.




Figuur4.3:Stap2vanhettheoretischmodel


17.Contractvorm
Tussendewoningcorporatie,gemeenteenzorgaanbiederisbijalledriedeprojectenalleen
een intentieverklaring getekend. In geen van de gevallen is er een
samenwerkingsovereenkomst getekend door alle drie de partijen. Tussen de
woningcorporatie en de zorgaanbieder wordt er meestal een samenwerkings- of
ontwikkelovereenkomst getekend en een huurovereenkomst. De gemeente participeert in
geenvandeprojectenindeopstalrealisatieen-exploitatie.

18.Projectorganisatie
Intweevandedrieprojectenisereenprojectorganisatieopgezet.BijhetprojectPathmos
wordtaangegevendatdeintentieerwelwas,maardathiernooitwatvanisgekomen.Inhet
geval van Roombeek is de projectorganisatie tussentijds gewijzigd. Door de traditionele
houdingvandezorgaanbiedersbleekdeeersteprojectorganisatienieteffectief.Indenieuwe
vormzijndezorgaanbiedersbuitendeorganisatiegelatenenisereenzorgverzekeraarvoor
indeplaatsgekomen.Dezenieuweorganisatieblijkteenstukefficiëntertewerken.Inhet
gevalvanWezepisergekozenvooreenstuurgroepmetdaarinallebetrokkenpartijen.Het
projectmanagement wordt verzorgt door Usus als onafhankelijke partij. De
woningcorporatieisechtervooreendeeleigenaarvanUsus.Helemaalonafhankelijkzijnzij
dus niet. Onder de projectmanager zitten de projectgroepen: wonen, welzijn, zorg, ict en
nogtweeprojectgroepengerichtopdeontwikkelingvanintramuraleinstellingen.

19.Totstandkomingsvoorwaarden
Opvallend is dat eigenlijk geen één partij echt kan aangeven waarom voor een bepaalde
contractvormenprojectorganisatieisgekozen.Hetmeestgehoordeantwoordisdatditis
gebeurtopbasisvaneeninhoudelijkedoelstelling,ofwelmetanderewoordeneenresultaat
gericht perspectief. Dit komt in het geheel niet overeen met de theorie waarin de
uiteindelijke keuze voor het samenwerkingsmodel wordt gebaseerd op factoren als
grondposities,risico’sendegewenstezeggenschapvandebetrokkenpartijen.
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4.1.6 Subconclusie
Bijgeenéénvandeprojectenwasereensamenwerkingsovereenkomsttussenalledriede
organisaties, ondanks het feit dat de onderlinge relaties kunnen worden getypeerd als
samenwerkingsrelaties.Bijéénprojectisergeenprojectorganisatieopgezetenbijeenander
project is deze tussentijds gewijzigd. Een projectorganisatie met daarin de zorgaanbieder
bleek niet werkzaam. Echter in het geval van Wezep was de zorgaanbieder ook onderdeel
vandeprojectorganisatie,maardatheefthierniettotproblemengeleid.Hetenigeconcrete
verschiltussendezetweeprojectenisdeaanwezigheidvaneenonafhankelijkprojectleider
bij het project in Wezep. Het ontbreken van een officiële projectorganisatie bij het project
Pathmos heeft niet tot grote problemen geleid. Toch wordt aangeraden om een officiële
projectorganisatieoptestellen.DemanierwaaropditinWezepisgedaanishiervooreen
goedvoorbeeld.AllepartijenbetrokkenbijhetprojectinWezepwarenookzeertespreken
over het aanstellen van een onafhankelijk projectmanager. Het opstellen van een officiële
structuurzorgtvooraansturingeninformatieuitwisselingtussenorganisaties.Hierinspeelt
de projectmanager een belangrijke rol. Deze persoon is verantwoordelijk voor de
afstemmingtussendeverschillendeprojectgroepenencommunicatiemetdestuurgroep.

Watvederopvaltisdatgeenéénvandeorganisatiesbijalledriedeprojectenkanaangeven
waarom voor een bepaalde contractvorm is gekozen. Terwijl de literatuur toch een aantal
factorennoemtdiehieropvaninvloedzijn.Voorhetmodelzaldanookaandezefactoren
wordenvastgehouden.Eenresultaatgerichtperspectiefiseengoedeinsteek,maarpartijen
met een naar verhouding grote inbreng in het project zullen niet zomaar accepteren dat
partijenmeteenrelatiefkleineinbrenghetmeestehebbentevertellenendeminsterisico’s
lopen.Daaromblijvenfactorenalsgrondposities,risico’sengewenstezeggenschapvande
betrokkenorganisatieszekervanbelang.Erzullendusgeenwijzigingenwordenaangebracht
inditdeelvanhetmodel.
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4.1.7 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat de invloed van de invoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning zal zijn op de samenwerking tussen woningcorporaties,
gemeentenenzorgaanbiedersbijdeontwikkelingvanwoonservicegebieden.Eerstwordter
gekekennaardeantwoordenopdeinterviewvraagoverdeinvloedvandeveranderendewet-
enregelgevingopdezesamenwerking.Daarnazullendeconcretegevolgenvandeinvoering
worden besproken. De gebruikte nummering komt overeen met de interviewvragen in
bijlage B.5 en met de uitwerkingen en samenvatting van de interviews in de tabellen in
bijlageB.8enbijlageB.9.

20.Wet-enregelgeving
DegrootsteinvloeddiedeWMOzalhebbenopderealisatievanwoonservicegebiedenheeft
temakenmetdeaanbestedingvanzorgdoordegemeente.Woningcorporatieshebbennu
meestal nog afspraken met zorgaanbieders. Deze afspraken komen in het gedrang als de
gemeentegaatbepalenwiedezorggaatleverenbinnendegemeente.Ookwordterbijalle
projecten aangegeven dat de gemeente de regie gaat voeren bij toekomstige
woonservicegebiedprojecten.Zijisdaarookdemeestaangewezenpartijvoor.Degemeente
isnadeinvoeringvandeWMOdeenigepartijdieverantwoordelijkisvoorzowelwonen,
welzijn als zorg. De uitdaging voor de gemeente wordt om binnen de gemeente de
afdelingenverantwoordelijkvoordezedisciplinesgoedtelatensamenwerken.InWezepwas
eralflinkeonenigheidtussendeafdelingwelzijnendeafdelingruimtelijkeordening.

4.1.8 Subconclusie
OmeenindruktekrijgenvandeeffectenvandeWMOishetinteressantomtekijkennaar
de verandering van de rollen van de drie soorten onderzochte organisaties. Voor de
woningcorporatie zelf heeft de WMO weinig tot geen gevolgen. Echter de rollen van de
gemeenteendezorgaanbiederzullenvrijdrastischwijzigen.Ditheeftallestemakenmetde
verschuiving van de verantwoordelijkheid voor een aantal nu nog AWBZ gerelateerde
vormenvanzorgnaardegemeente.Degemeentewordtverantwoordelijkvoorgrotedelen
vandeextramuralezorg.Endegemeentehadalverantwoordelijkhedenvoorwonen,welzijn
endeWVG.Doordatzijnuookverantwoordelijkwordtvoorzorgiszijdeidealepartijom
deregietevoerenbijdeontwikkelingvanwoonservicegebieden.Hetisechternietzodatde
gemeentedetaakvandezorgaanbiedersoverneemt.Zorgaanbiedersblijvenna01-01-2007
nog steeds de partij die de zorg daadwerkelijk leveren. De gemeente wordt alleen de
organisatiedie gaat bepalen welke zorgaanbiederde zorggaat leveren. Dit zullen zijdoen
aan de hand van aanbestedingen voor termijnen van vier jaar. De gemeente wordt ook
verplicht tot het opstellen van een beleidsplan voor de uitvoering vande WMO voordeze
periode.OpdezewijzeishetmogelijkomhetWMOgerelateerdebeleidonderdeeltelaten
zijnvandeverkiezingen.DegedachtehierachterisdatdezorgvanuitdeWMOdanbeter
zalaansluitenopdelokalevraagdoordatdeburgerviadeverkiezingenhieropinvloedkan
uitoefenen.

Deaanbestedingenvanzorghebbenalsgevolgdatergeenafsprakenmeerkunnenworden
gemaakttussendewoningcorporatiesendezorgaanbieders.Degemeentebepaaldimmers
welkezorgaanbiederdezorggaatleveren.Bijdeontwikkelingvaneenwoonservicegebiedis
het dus nog niet duidelijk welke zorgaanbieder in dit gebied de extramurale zorg gaat
leveren. Voor intramurale zorg kunnen woningcorporaties en zorgaanbieders nog steeds
afspraken maken. Hierbij blijft de zorgaanbieder nog altijd baas in eigen huis. Het
intramurale deel buiten beschouwing latend, is de zorgaanbieder vanaf 01-01-2007 dus
geenpartnermeerindeontwikkelingvanwoonservicegebieden.Dewoningcorporatieisdus
voor de levering van zorg niet meer afhankelijk van de zorgaanbieder, maar van de
gemeente.
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In het ontwikkelingsproces zal de gemeente dus een aantal taken van de zorgaanbieder
moetenovernemen.Hetisnuvaakzodatdezorgaanbiederveeltezeggenheeftoverhet
programma van eisen (PvE). Deze input zal nu dus bij de gemeente vandaan moeten
komen. Dit kan zij natuurlijk laten uitvoeren door de zorgaanbieder die de aanbesteding
heeft gewonnen. Ook kan gedacht worden aan het inhuren van een adviesbureau, of de
woningcorporatiekandezekenniszelfinhuishalen.Voorwoningcorporatiesdieveelzorg
gerelateerdehuisvestingbouwenisditlaatstewaarschijnlijkdebesteoplossing.

De invoering van de WMO brengt niet alleen problemen met zich mee. Het biedt ook
oplossingen voor huidige problemen. Één van de lastige onderdelen van een
woonservicegebied zijn de gezamenlijke en commerciële ruimten. Hierbij moet dan
voornamelijk gedacht worden aan het coördinatiepunt en de activiteitencentra. De
financieringvandezeruimtenisaltijderglastigrondtekrijgen.Endoordeinvoeringvande
WMO zullen zorgaanbieders ook niet meer bereid zijn hier een financiële bijdrage aan te
leveren.Degemeentewordtechterverantwoordelijkvoorhetgehelepakketwonen,welzijn
enzorg.Hetisdanooklogischalszijhetcoördinatiepuntendeactiviteitencentrainbezit
neemt. Zij kan dan deze ruimte verhuren aan de partijen die zich hierin willen vestigen.
Hierbij kan gedacht worden aan de dienstverlenende partijen zoals zorgaanbieders en
welzijnsorganisaties,maarookdagopvang,fysiotherapie,restaurantsencafés.Omdatelke
vier jaar de zorgaanbieder kan wijzigen is het handig dat de gemeente de eigenaar is van
deze ruimten. Op deze manier is er altijd een centraal punt in de wijk vanwaar een
zorgaanbiederhaardienstenkanleveren.

De belangrijkste conclusie is dat de zorgaanbieder in de toekomst geen
samenwerkingspartner meer zal zijn bij de ontwikkeling van het extramurale deel van een
woonservicegebied. Zij blijft natuurlijk wel onderdeel van de ontwikkeling van het
intramuraledeel.Deintramuralezorgwordtimmersnietaanbesteed,endezorgaanbieder
zalhetgebouwwaardeintramuralezorgwordtgeleverdinhaarbeheernemenofhurenvan
dewoningcorporatieenonderverhurenaanhaarklanten.

Het wegvallen van de zorgaanbieder uit de samenwerking heeft ook zijn invloed op het
theoretisch model voor het bepalen van het type samenwerkingsrelatie bijde ontwikkeling
vanwoonservicegebieden.Uitdeanalysevandeantwoordenopdeinterviewsbleekaldat
defactorimagoeigenlijkalleenbelangrijkwasvoordezorgaanbieders.Aangeziendezegeen
deel meer zullen zijn van de samenwerking kan de factor imago uit het model worden
verwijderd.

In tabel 4.3 is een overzicht gegeven van de invloed van de WMO op relatie tussen de
woningcorporatie,degemeentendezorgaanbieder.Ditisgedaandoorhetverschilaante
geven per overgebleven totstandkomingsfactor tussen de situatie voor en na de invoering
vandeWMO.

Totstandkomingsfactoren
Wederzijdse
afhankelijkheid

Voor de WMO
Afhankelijkheid tussen alle
partijen.

Complementariteit

Alle partijen, gebaseerd op
wonen, welzijn en zorg.

Meerwaarde

Alle vormen van meerwaarde
zijn aanwezig.
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Bewustzijn van onderlinge
afhankelijkheid

Van toepassing op alle
partijen.

Centrale doelstelling

Aanwezig tussen alle partijen.

Domeinconcensus

Aanwezig bij alle partijen.

Bereidheid tot
samenwerken

Tussen de woningcorporatie
en de gemeente goed, de
zorgaanbieders zijn
terughoudend.

Positieve verwachtingen en
perceptie van elkaars
doelen, belangen,
mogelijke inbreng,
competentie en
betrouwbaarheid
Ideologische consensus

Alle partijen zijn positief.

Bekendheid met andere
partijen / overlappende
(groeps)lidmaatschap
Resource criticality

Selectie criteria

Is nu vaak de basis voor de
samenwerking.

Partijen zijn vaak bekend met
elkaar.
Geld alleen voor de
woningcorporaties en de
zorgaanbieders.
Selectie vanuit relatienetwerk.

door een meer integrale
aanpak. De zorgaanbieder
kan nog steeds voor
inhoudelijke en procesmatige
meerwaarde zorgen
Versterkt tussen de
gemeente en
woningcorporatie. Er is geen
directe afhankelijkheid meer
van de zorgaanbieder, en dus
ook geen bewustzijn van een
afhankelijkheid.
Zal meer voortkomen uit
prestatie afspraken tussen
gemeente en
woningcorporatie, als de
gemeente haar regierol goed
oppakt.
De gemeente zal zich gaan
bemoeien met het leveren
van zorg. Tussen de
gemeente en de
woningcorporatie zal er niks
veranderen.
Blijft het zelfde tussen de
woningcorporatie en de
gemeente. De
zorgaanbieders zullen
helemaal niet meer bereid
zijn, ze zijn immers niet zeker
of zij de zorg mogen leveren
in het woonservicegebied.
De WMO zal hier niks aan
veranderen.

De WMO zal er voor zorgen
dat zorgaanbieders
waarschijnlijk een sterkere
voorkeur krijgen voor
intramurale zorg vanwege de
concurrentie. Het
woonservicegebied heeft juist
als uitgangspunt zoveel
mogelijk extramurale zorg.
De WMO heeft hierop geen
invloed.
Geld alleen nog maar voor de
woningcorporaties.

De gemeente en de
woningcorporatie zijn op
elkaar aangewezen en de
zorgaanbieder wordt
geselecteerd aan de hand
van een aanbesteding.
Tabel4.3:VergelijkingtotstandkomingsfactorenvoorennadeinvoeringvandeWMO
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De eerste zes totstandkomingsfactoren in tabel 4.3 waarbij de vlakken zijn gekleurd
behandelendezesfactorendieessentieelzijnvoordesamenwerkingsrelatie.Doordekomst
van de WMO vervalt de onderlinge afhankelijkheid en de complementariteit met de
zorgaanbieder. Verder heeft de zorgaanbieder nog maar een beperkte meerwaarde, het
bewustzijnvandeonderlingeafhankelijkheidisnietmeervantoepassing.Erbestaatimmers
geenafhankelijkheidmeer.Hetzelfdegeldvoordecentraledoelstellingenerisgeensprake
meer van domeinconsensus. De gemeente gaat zich namelijk nadrukkelijk bemoeien met
zorg. Bij de overige totstandkomingsfactoren zien we dat de zorgaanbieder waarschijnlijk
eenstukminderbereidzalzijntotsamenwerken,doordathaarvoorkeurvoordeintramurale
zorg toeneemt vanwege de concurrentie in de zorg. Resource criticality is niet meer van
toepassing en de selectie van de zorgaanbieder zal gebeuren aan de hand van een
aanbesteding.Dezeaanbestedingzalzeerwaarschijnlijkgebeurenopbasisvanprijs.Erkan
dus worden geconcludeerd dat er absoluut geen sprake meer kan zijn van een
samenwerkingsrelatiemeteenzorgaanbiedernadeinvoeringvandeWMO.

Tussen de woningcorporatie en de gemeente gebeurt er juist het omgekeerde. Er was al
sprake van een samenwerkingsrelatie, maar deze zal nog sterker worden. Dit zit hem
voornamelijkindenoggroterewederzijdseafhankelijkheidenhetbewustzijnhiervan,maar
volgt ook uit prestatie afspraken gericht op de realisatie van woonservicegebieden die
gemeenteenwoningcorporatieswaarschijnlijkzullengaanmakendoordeinvoeringvande
WMO.
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Deel V: Conclusie en aanbevelingen
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5.1 Conclusie

Op basis van de literatuurstudie is er een theoretisch model ontwikkeld voor het bepalen
vanhettyperelatiebijinterorganisationelesamenwerkingenhethiervoormeestgeschikte
samenwerkingsmodel. Dit model is in het praktijkonderzoek getoetst. Op basis van dit
onderzoekblekeneengrootaantaltheoretischefactorenovereentekomenmetdepraktijk.
Een aantal bleken echter ook niet van toepassing op de praktijk. Op basis van deze
resultatenisereenselectiegemaaktvandetotstandkomingsfactorendievaninvloedzijnop
het type relatie tussen de samenwerkingspartners. Uit het onderzoek is het model
weergegeveninfiguur5.1ontstaan.Detotstandkomingsfactorendienietvaninvloedbleken
tijdens het praktijkonderzoek zijn hieruit verwijdert. Ook de factor imago is niet meer
aanwezig. Door het wegvallen van de zorgaanbieder uit de samenwerking door de komst
vandeWMOhaddezefactorgeentoegevoegdewaardemeer.Zoweldewoningcorporaties
alsdegemeentengavenaandatdezefactoreigenlijkgeeninvloedhadopdesamenwerking.
Er is ook voor gekozen om een andere indeling te maken van de “harde” en “zachte”
totstandkomingsfactoren. De “harde” totstandkomingsfactoren weergegeven in de linker
bovenhoek van het figuur dienen allen aanwezig te zijn om een relatie als
samenwerkingsrelatietekunnentyperen.Ontbreektéénvandezefactoren,daniserdirect
sprake van een ruilrelatie. De factoren in de rechter bovenhoek, de “zachte”
totstandkomingsfactoren hebben bij aanwezigheid een positief effect op de
samenwerkingsrelatie. Als geen van deze factoren aanwezig is, moeten partijen zich nog
eens goed afvragen of er wel degelijk sprake is van een samenwerkingsrelatie. De factor
selectiecriteriapartnersvraagtomeenverduidelijking.Isersprakevanselectieopprijs,dan
suggereert dit een ruilrelatie. Is er sprake van selectie vanuit een relatienetwerk, dan heeft
dit een positieve invloed op een samenwerkingsrelatie. Partijen selecteren elkaar dan op
basisvangoedeervaringenopgedaaninhetverleden.Ditheefteenpositieveinvloedophet
vertrouwendatpartijeninelkaarhebben.Erisvoordezenieuweopsplitsingvande“harde”
en “zachte” totstandkomingsfactoren gekozen om het model te verduidelijken. Met deze
nieuweindelingishetmakkelijkeromeensnelleinschattingtemakenvanhettyperelatie.




Figuur5.1:Keuzemodelsamenwerkingsvormen
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Hetisdusmogelijkomopbasisvandetotstandkomingsfactorenhettyperelatietebepalen.
Bij elke type relatie horen een drietal geschikte samenwerkingsmodellen. Welk model
uiteindelijkhetmeestgeschiktiskanwordenbepaaldmetbehulpvantabel5.1.

Modellen 1 Traditioneel
Criteria
Grondeigendom
bij groot aantal
-private partijen
Grondeigendom
bij beperkt aantal
-private partijen
Grondeigendom
grotendeels bij
++
publieke partij
Gewenste
risicoverdeling
-publieke partij
Gewenste
risicoverdeling
++
private partij
Zeggenschap
++
publieke partij
Zeggenschap
-private partij

2 Bouwclaim

3 Joint Venture 4 Concessie

5 Zelfrealisatie

++

+-

-

++

+

++

-

++

+-

+-

+

--

-

+

++

++

+

+

-

--

+

+

-

--

-

+-

+

++

Tabel5.1:Scorevansamenwerkingsmodellenopdefactorengrondposities,risicoverdelingenzeggenschap




Bij het praktijkonderzoek gaven de geïnterviewde aan dat zij niet echt konden aangeven
waaromervooreenbepaaldesamenwerkingsvormisgekozen.Terwijldeliteratuurtocheen
aantal factoren noemt die hierop van invloed zijn. Voor het model is dan ook aan deze
factorenvastgehouden.Eenresultaatgerichtperspectiefiseengoedeinsteek,maarpartijen
met een naar verhouding grote inbreng in het project zullen niet zomaar accepteren dat
partijen met een relatief kleine inbreng het meeste hebben te vertellen. Daarom blijven
factoren als grondposities, risico’s en gewenste zeggenschap van de betrokken partijen
zekervanbelangvoordekeuzevanhetsamenwerkingsmodel.

Uit het onderzoek bleek dat de relatie tussen de drie onderzochte partijen, de
woningcorporatie,degemeenteendezorgaanbieder,hetbestevaltteomschrijvenalseen
samenwerkingsrelatie. Om echter aanbevelingen te kunnen doen voor toekomstige
woonservicegebiedprojecteniserookgekekennaardeinvloedvandeWetMaatschappelijke
Ondersteuning op de samenwerking. Hieruit bleek dat de rol van de zorgaanbieder
aanzienlijk gaat veranderen. Er is voor haar bijna geen ruimte meer binnen de
samenwerking.Alleenbijderealisatievanintramuraalvastgoedblijftzijinvloeduitoefenen.
Voor het extramurale deel neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over van de
zorgaanbieder. De zorgaanbieder blijft de zorg leveren, maar de gemeente bepaald door
middel van aanbestedingen voor termijnen van vier jaar welke zorgaanbieders dit gaan
doen. De gemeente neemt de rol van de zorgaanbieder over bij de ontwikkeling van
woonservicegebieden. Bij toekomstige projecten zal de samenwerking voornamelijk plaats
vindentussendewoningcorporatieendegemeente.

Dit verandert in principe niets aan de totstandkomingsfactoren van invloed op de
samenwerking tussen de woningcorporatie en de gemeente. De intensiteit van een aantal
factoren,zoalsafhankelijkheidenhetbewustzijnhiervan,neemthierdooralleenmaartoe.Er
isdusnogsteedssprakevaneensamenwerkingsrelatietussendezetweepartijen.Opbasis
hiervan kan geconcludeerd worden dat traditioneel en zelfrealisatie afvallen als geschikte
samenwerkingsmodellen. Echter of de concessie, de bouwclaim of de joint-venture het
meestgeschiktesamenwerkingsmodeliskannietzoinhetalgemeenwordengezegd.Ditis
namelijk zeer projectafhankelijk. De keuze voor het samenwerkingsmodel blijft zeer
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afhankelijkvangrondposities,risico’sengewenste invloedvandewoningcorporatieende
gemeente.Hierkandusgeenalgemeneconclusieaanwordenverbonden.

Wel kan er aan de hand van de fysieke kenmerken van een woonservicegebied worden
gestelddatvooreensuccesvollerealisatiedesamenwerkingsrelatiedebestekansenbiedt.
De kans van slagen met een ruilrelatie is vrij klein. Traditioneel en de zelfrealisatie zijn
eigenlijk niet geschikt voor de ontwikkeling van een woonservicegebied. De afstemming
tussen de aspecten wonen, welzijn en zorg is bijna niet te maken door het zeer
individualistische karkater van deze samenwerkingsvormen. De samenwerking is bij deze
vormen zo beperkt dat een integrale aanpak praktisch onmogelijk is. Alleen de concessie
kaneigenlijknoguitkomstbiedenbijeenruilrelatie.Voorhetlatenslagenvaneenconcessie
iserweleenbeperktematevanafhankelijkheidencomplementariteitnodig.Hetprojectzal
ook niet haalbaar blijken als de concessie geen meerwaarde oplevert en er geen centrale
doelstellingaantegrondslagligt.

De bouwclaim, de joint-venture en de concessie, voort komend uit een
samenwerkingsrelatie, bieden de beste kansen voor de realisatie van een
woonservicegebied.Dejoint-venturebiedtechteralsvoordelenbovendebouwclaimende
concessie dat zij meer geschikt is voor een integrale aanpak en verevening. In de
uiteindelijkekeuzevoorhetsamenwerkingsmodelspelendegrondpositiesdegrootsterol.
Zijn de grondposities gelijkmatig verdeelt over de publieke en private partijen, dan is de
joint-venturezeergeschikt.Liggendegrondpositiesvoornamelijkbijdeprivatepartijen,dan
isdekeuzevoordebouwclaimaannemelijkerenheeftdepubliekepartijbijnaallegrondin
handen, dan maakt de concessie een goede kans. Echter bij deze keuze spelen ook
zeggenschapenrisicoookeenrol.Meerinvloedbetekendoverhetalgemeenmeerrisicoen
visa versa. Wat dit voor de publieke en private partijen betekend bij de diverse
samenwerkingmodellen staat allemaal weergegeven in tabel 5.1. Bij de joint-venture zijn
risico en zeggenschap het meeste in evenwicht. Bij de bouwclaim heeft de private partij
mindertezeggenoverhetontwerp,maarlooptzijookminderrisico.Bijdeconcessiegeld
ditvoordepubliekepartij.

Kort samengevat kan er dus op basis van het ontwikkelde model een inschatting worden
gemaakt van het type relatie tussen organisaties bij de ontwikkeling van
woonservicegebieden.Opbasisvanhettyperelatiekanereenkeuzewordengemaaktvoor
het meest geschikte samenwerkingsmodel. Hierbij spelen verdergrondposities, risico’s en
gewenste zeggenschap van de betrokken partijen een grote rol. Verder blijkt uit het
onderzoekdatdoordekomstvandeWMOernogmaareenzeerbeperkterolisweggelegd
voordezorgaanbieder.Zijiseigenlijkalleennogmaaronderdeelvandesamenwerkingals
hetintramuralezorgbetreft.
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5.2 Aanbevelingen

5.2.1 Aanbevelingen
Uithetonderzoekblijktdatderelatietussendedrieonderzochtepartijenhetbestevaltte
omschrijvenalseensamenwerkingsrelatie.DekomstvandeWMOveranderthiernietsaan
in het geval van de woningcorporatie en de gemeente. Echter de relatie met de
zorgaanbieder verandert vrij drastisch. De verantwoordelijkheid voor het leveren van zorg
gaat over van de zorgaanbieder op de gemeente. De afhankelijkheid van de
woningcorporatie ten opzichte van de zorgaanbieder verschuift hiermee ook naar de
gemeente. Door het aanbesteden van de zorg valt de zorgaanbieder volledig buiten de
samenwerking voor de ontwikkeling van het extramurale deel van het woonservicegebied.
Voorhetintramuraledeelblijftdeoudesituatiegehandhaafd.Derolvandezorgaanbieder
is dus afhankelijk van het soort zorg dat in het woonservicegebied zal worden geleverd.
Bevathetwoonservicegebiedalleenextramuralezorg,danisdezorgaanbiedergeenpartijin
deontwikkelingvanhetgebied.Iserechterooksprakevanintramuralezorg,daniservoor
de ontwikkeling van dit deel zelfs sprake van een samenwerkingsrelatie met de
zorgaanbieder.Maarhoekandesamenwerkingnouhetbestewordenvormgegeven?Ditis
zeer projectafhankelijk. Daarom wordt de toepassing van het hiervoor ontwikkelde model
hieronder gedemonstreerd aan de hand van een handleiding en een fictief voorbeeld in
kader5.1.

5.2.2 Handleiding
Ditmodelisspecifiekontwikkeldvoordesamenwerkingtussenwoningcorporatie,gemeente
enzorgaanbiederbijdeontwikkelingvanwoonservicegebieden.Echterdoordeinvloedvan
de WMO is de zorgaanbieder in de meeste gevallen afgevallen.  Het model is dus
voornamelijk te gebruiken door woningcorporaties en gemeenten voor de keuze van een
geschikt samenwerkingsmodel. Het model wordt gebruikt aan het einde van de
totstandkomingsfase.Ditishetmomentwaaroppartijenbepalenofzedaadwerkelijkgaan
samenwerkenenhoezijdezesamenwerkingmoetengaanvormgeven.Ditonderzoekheeft
zichgerichtopwoonservicegebiedenendaarzijndetotstandkomingsfactoreninhetmodel
op afgestemd. Echter het model is waarschijnlijk ook toepasbaar op andere soorten
gebiedsontwikkelingsprojecten en bruikbaar voor andere partijen zoals commerciële
ontwikkelaars. Dit vraagt misschien wel om eenpaar kleineaanpassingen. In de volgende
tekstwordteenhandleidinggegevenvoorhetontwikkeldemodel.

Stap1:Typerelatie
De fysieke eigenschappen van een woonservicegebied vragen om een integrale aanpak.
Wonen,welzijnenzorgzijnnietleverbaardooréénpartijendefinanciëlemeerwaardeinde
vorm van verevening is vaak nodig om het project haalbaar te maken. Veder kan de
ontwikkeling van een woonservicegebied getypeerd worden als een complex en langdurig
proces.Doordezekenmerkenvanhetwoonservicegebiedisheteigenlijkalleenmogelijkom
eenwoonservicegebiedterealiserenalspartijensamenwerken.Traditioneelenzelfrealisatie
zijn bijna onmogelijk inzetbaar voor de ontwikkeling van een woonservicegebied. Een
samenwerkingsrelatieisduszeerwenselijk.

Omtebepalenofersprakeisvaneensamenwerkingsrelatiewordtereerstgekekennaarde
“harde”totstandkomingsfactoren.Dezezijntevindenindelinkerbovenhoekvanfiguur5.1.
Al deze factoren dienen van toepassing te zijn op de organisaties die willen gaan
samenwerken om de relatie als samenwerkingsrelatie te kunnen typeren. Als één van de
factorenontbreektisersprakevaneenruilrelatieenisdekansophetsuccesvolrealiseren
vaneenwoonservicegebiedergklein.

Er moet dus sprake zijn van wederzijdse afhankelijkheid. Dit is het geval als organisaties
zonder elkaar niet in staat zijn om het doel te bereiken. In het geval van een
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woonservicegebied is er dus sprake van een wederzijdse afhankelijkheid als geen enkele
partij alleen in staat is om een woonservicegebied te realiseren. Een andere “harde”
totstandkomingsfactor is het bewustzijn van deze afhankelijkheid bij de organisaties. Dit
bewustzijn is essentieel voor een goede samenwerking. Partijen kunnen wel onderling
afhankelijkzijn,maaralszijzichditnietbeseffenisdekansgrootdatindividuelebelangen
gaanbotsenmethetalgemeenbelangenkomtdehaalbaarheidvanhetprojectingevaar.

Bijderealisatievaneenwoonservicegebiediscomplementariteitookergbelangrijk.Ditzit
heminhetfeitdatgeenenkeleorganisatieinstaatisomdedrieaspectenwonen,welzijnen
zorgteleveren.Dewoningcorporatieisnodigvoorhetaspectwonenenvanafdeinvoering
vandeWMOisdegemeentedeorganisatieverantwoordelijkvoorwelzijnenzorg.Zonder
deze drie aspecten is er geen sprake van een woonservicegebied. Verder zal de
samenwerking meerwaarde moeten opleveren. Dit kan inhoudelijke, procesmatige,
financiëleofexternemeerwaardezijn.Hoemeervormenvanmeerwaardevoortkomenuit
desamenwerking,destesterkerzaldetoewijdingvandebetrokkenorganisatieszijn.Vooral
inhoudelijke en financiële meerwaarde zijn belangrijk voor een woonservicegebied. De
financiëlemeerwaardemaakthetprojecthaalbaarendeinhoudelijkemeerwaardezorgtvoor
eenkwalitatiefgoedeindproduct.

Totslotdienendeorganisatiestoteencentraledoelstellingtekomenenmoetersprakezijn
vandomeinconsensus.Decentraledoelstellinggaatbovenindividuelebelangenenstelthet
gewenste eindresultaat centraal. Alle organisaties die onderdeel uitmaken van de
samenwerkingmoetenzichkunnenvindenindecentraledoelstelling,anderszullenzijzich
waarschijnlijk niet volledig inzetten voor het project. Domeinconsensus is essentieel voor
een samenwerkingsrelatie. De totstandkomingsfactor is een indicator voor het vertrouwen
dat partijen hebben in elkaar. Als er geen vertrouwen is in de partij waarvan je als
organisatieafhankelijkbentmoeternooittotsamenwerkingwordenovergegaan.Hetrisico
dathetprojecthierdoorfoutaflooptistegroot.

Uit de analyse van de antwoorden van de interviews blijkt dat de relatie tussen de
woningcorporaties en de gemeenten bij de onderzochte projecten aan de hierboven
genoemde factoren voldoet. Was dit niet het geval geweest, dan waren deze projecten
waarschijnlijkooknooitvandegrondgekomen.UitdeanalysevandeinvloedvandeWMO
opdesamenwerkingblijktdatdesamenwerkingtussendewoningcorporatiesengemeenten
vooral positief wordt beïnvloed. De verwachting is dan ook dat bij toekomstige
woonservicegebiedprojecten er sprake zal zijn van een samenwerkingsrelatie tussen
woningcorporaties en gemeenten. Toch is het verstandig om aan het einde van de
totstandkomingsfaseeeninschattingtemakenvande“harde”totstandkomingsfactoren.Als
deze niet allemaal aanwezig zijn moeten partijen zich goed afvragen of zij wel de juiste
organisatieszijnomsameneenwoonservicegebiedterealiseren.

De“zachte”totstandkomingsfactorenweergegeveninderechterbovenhoekvanfiguur5.1
spelenookeenrolbijdetotstandkomingvaneensamenwerkingsrelatie.Dezefactorenzijn
meestal minder makkelijk te benoemen dan de “harde” totstandkomingsfactoren. Termen
alsbereidheidenpositieveverwachtingengevenalaandatdezetotstandkomingsfactorenin
verschillendematevansterkteaanwezigkunnenzijn.De“zachte”totstandkomingsfactoren
kenmerken zichdooreen positieveinvloed op de samenwerkingsrelatie, maar hoeven niet
perseaanwezigtezijnomdesamenwerkingrelatiemogelijktemaken.Deaanwezigheidvan
de “harde” totstandkomingsfactoren maken een samenwerkingsrelatie mogelijk, de
aanwezigheidvande“zachte”totstandkomingsfactoreniseenindicatievandekansvanhet
daadwerkelijk tot stand komen en het slagen van de samenwerkingsrelatie. Dit zal veel
minder moeite kosten als een groot deel van de “zachte” factoren aanwezig zijn, dan als
dezeallemaalontbreken.Vooraldebereidheidtotsamenwerkenenpositieveverwachtingen
met betrekking tot de samenwerkingspartner zijn vrij essentieel voor het slagen van een
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samenwerkingsrelatie. Als de twee factoren ontbreken wordt een samenwerkingsrelatie al
erg lastig. Deze twee factoren lijken dus erg op “harde” totstandkomingsfactoren. Er is
echter voor gekozen om ze toch onder de “zachte” totstandkomingsfactoren te plaatsen,
omdat deze twee factoren aanwezig kunnen zijn in zeer verschillende mate van sterkte.
Verderkunnenzijgedurendehetprojectnoginsterktetoenemen.Alsertijdenshetproject
snel positieve resultaten kunnen worden geboekt zullen partijen meer bereidheid tot
samenwerkenvoelenenpositieveroverdesamenwerkingspartnersgaandenken.

Stap2:Typesamenwerkingsmodel
Instap1isdekeuzegemaaktvoorhettyperelatie,deruilrelatieofdesamenwerkingsrelatie.
Zoals hiervoor al aangegeven vragen de kenmerken van een woonservicegebied voor een
succesvolle realisatie eigenlijk per definitie voor een samenwerkingsrelatie. De kans van
slagen met een ruilrelatie is vrij klein. Traditioneel en de zelfrealisatie zijn eigenlijk niet
geschikt voor de ontwikkeling van een woonservicegebied. De afstemming tussen de
aspecten wonen, welzijn en zorg is bijna niet te maken door het zeer individualistische
karkatervandezesamenwerkingsvormen.Desamenwerkingisbijdezevormenzobeperkt
dat een integrale aanpak praktisch onmogelijk is. Alleen de concessie kan eigenlijk nog
uitkomst bieden bij een ruilrelatie. De concessie is een grensgeval, op sommige aspecten
kan zij worden getypeerd als een ruilrelatie en op andere aspecten als een
samenwerkingrelatie. Voor het laten slagen van een concessie zal er daarom ook een
beperktematevanafhankelijkheidencomplementariteitaanwezigmoetenzijn.Hetproject
zalookniethaalbaarblijkenalsdeconcessiegeenmeerwaardeoplevertenergeencentrale
doelstellingaantegrondslagligt.

Voor het succesvol realiseren van een woonservicegebied is er dus eigenlijk een
samenwerkingsrelatie nodig. Als dit de uitkomst is van stap 1, dan zijn er drie mogelijk
samenwerkingsmodellen. De concessie, de bouwclaim en de joint-venture. Deze drie
samenwerkingsvormenzijnallemaalgeschiktvoorderealisatievaneenwoonservicegebied.
Dejoint-venturebiedtechteralsvoordelendatzijmeergeschiktisvooreenintegraleaanpak
enverevening.Deuiteindelijkekeuzevoorhetmeestgeschiktemodelkanbepaaldworden
aan de hand van tabel 5.1. In deze keuze spelen de grondposities een grote rol. Zijn de
grondposities gelijkmatig verdeelt over de publieke en private partijen, dan is de jointventurezeergeschikt.Liggendegrondpositiesvoornamelijkbijdeprivatepartijen,danisde
keuze voor de bouwclaim aannemelijker en heeft de publieke partij bijna alle grond in
handen,danmaaktdeconcessieeengoedekans.Echterbijdezekeuzespelenzeggenschap
enrisicoookeenrol.Meerinvloedbetekendoverhetalgemeenmeerrisicoenvisaversa.
Watditvoordepubliekeenprivatepartijenbetekendbijdediversesamenwerkingmodellen
staatallemaalweergegevenintabel5.1.Bijdejoint-venturezijnrisicoenzeggenschaphet
meeste in evenwicht. Bij de bouwclaim heeft de private partij minder te zeggen over het
ontwerp,maarlooptzijookminderrisico.Bijdeconcessiegeldditvoordepubliekepartij.

Kenmerken van het fictieve project:
•
•
•
•
•

Aan alle “harde” en de meeste “zachte” totstandkomingsvoorwaarden wordt voldaan;
Grondposities zijn verdeelt onder de gemeente en de woningcorporatie;
De zorgaanbieder bezit een zorginstelling in het te herontwikkelen gebied;
Het woonservicegebied wordt vorm gegeven via het STAGG-model;
Het project vindt plaats na 01-01-2007.

Aangezien aan alle “harde” en de meeste “zachte” totstandkomingsvoorwaarden wordt
voldaan is er sprake van een samenwerkingsrelatie tussen de gemeente en de
woningcorporatie. En omdat de zorgaanbieder ook een grondpositie heeft in het gebied is er
ook sprake van een samenwerkingsrelatie met de zorgaanbieder voor het intramurale deel
van het project. Doordat het project na 01-01-2007 plaats vindt is de WMO van toepassing en
is de zorgaanbieder dus niet betrokken bij het extramurale deel. Traditioneel en zelfrealisatie
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vallen dus af als samenwerkingvormen. De concessie, de bouwclaim en de joint-venture
blijven over als eventueel geschikte modellen. Welk model het beste bij deze fictieve situatie
past zal nu worden bepaald aan de hand van tabel 5.1.
Het grondeigendom zit bij een beperkt aantal private partijen, de woningcorporatie en de
zorgaanbieder en zit voor een groot deel bij een publieke partij, de gemeente. De
zorgaanbieder heeft een relatief klein grondeigendom. Zij bezit alleen het deel waar de
instelling op staat. De zeggenschap zal dus voornamelijk liggen bij de woningcorporatie en de
gemeente. Deze partijen zullen ook beide veel zeggenschap willen hebben over de
planontwikkeling. Hierdoor zullen beide partijen risico moeten nemen in de grondexploitatie.
In ruil voor het op je nemen van een deel van het risico krijgen partijen zeggenschap. Het is
tevens een groot voordeel als het model ruimte biedt voor verevening. Een
woonservicegebied bevat immers vaak een groot aantal onrendabele onderdelen. Verevening
via de gronduitgifte kan hiervoor een gedeeltelijke oplossing bieden. Verder spreekt het voor
zich dat de ontwikkeling van een woonservicegebied gebaad is bij een integrale aanpak en
dat het ontwikkelingsproces van een woonservicegebied getypeerd kan worden als langdurig
en complex. Als al deze factoren op een rijtje worden gezet en worden vergeleken met de
scores van de verschillende modellen in tabel 5.1 op deze aspecten, dan komt de
joint-venture als meest geschikt model boven drijven.
De basis voor de joint-venture is de inbreng van grond door de drie organisaties. De
planvorming zal voornamelijk worden gedaan door de woningcorporatie en de gemeente. De
zorgaanbieder zal zich alleen bemoeien met het intramurale deel. In het STAGG-model wordt
dit het zorgkruispunt genoemd. Het bouwrijp maken gebeurt door de joint-venture. Het project
kan daarna in een aantal onderdelen worden opgesplitst voor de gronduitgifte. Dit zijn het
zorgkruispunt (intramuraal), het coördinatiepunt en de activiteitencentra, (sociale)
woningbouw en commercieel vastgoed.
Deze opsplitsing maakt het mogelijk om via de grondprijs verevening toe te passen tussen
onrendabele en rendabele onderdelen. Door een hogere grondprijs te vragen voor het
commerciële deel kan er een lagere grondprijs worden gevraagd voor de onrendabele
onderdelen. Dit beperkt de onrendabele top van deze onderdelen. Het zal echter geen
volledige oplossing bieden. Het commerciële deel moet natuurlijk wel rendabel blijven, anders
wil geen enkele partij hierin investeren.
De uitgifte van de grond voor het commerciële deel kan gebeuren aan een commerciële
ontwikkelaar en onder bepaalde omstandigheden ook aan een woningcorporatie. Deze zal de
winst van dit onderdeel dan wel moeten inzetten voor een onrendabel deel binnen het zelfde
project. Anders mag een woningcorporatie geen commerciële activiteiten ontplooien. De
vraag blijft of zij de meest geschikte partij is om commercieel vastgoed te ontwikkelen.
Commerciële ontwikkelaars zijn hiertoe waarschijnlijk beter in staat, het is immers hun core
business.
Het deel voor de (sociale) woningbouw wordt waarschijnlijk uitgegeven aan de
woningcorporatie. Dit is één van de onderdelen met een onrendabele top. Commerciële
ontwikkelaars zullen dit alleen willen ontwikkelen als zij alles turn-key aan een
woningcorporatie kunnen verkopen. Heeft de woningcorporatie uit de joint-venture een eigen
ontwikkelingsafdeling dan zal zij dit deel van het woonservicegebied zeer waarschijnlijk zelf
willen ontwikkelen. Bij de realisatie van sociale woningbouw ligt ook de primaire taak van
woningcorporaties.
Het zorgkruispunt is meestal voor een groot deel intramurale zorg. In dit geval zal dat ook zo
zijn. Dit is namelijk de enige voorwaarde waaronder de zorgaanbieder bereid zal zijn om zijn
grond in te brengen in de joint-venture. Waarschijnlijk brengt de zorgaanbieder niet eens zelf
zijn grond in, maar verkoopt zij deze aan de woningcorporatie. De woningcorporatie brengt
dan de grond in. Op deze manier draagt de zorgaanbieder niet bij in het
grondexploitatierisico. Zij heeft dan echter ook geen plaats in de joint-venture, en dus ook
geen zeggenschap. De woningcorporatie zal zeer waarschijnlijk het zorgkruispunt
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ontwikkelen en deze daarna verkopen of verhuren aan de zorgaanbieder. In het geval van
verhuren, verhuurt de zorgaanbieder weer onder aan haar klanten.
Tot slot zijn er nog het coördinatiepunt en de activiteitencentra. Voor de komst van de WMO
bleef dit vastgoed vaak in handen van de woningcorporatie. Deze verhuurde de ruimten dan
aan zorgaanbieders, welzijnsorganisatie en andere partijen die in deze gebouwen een dienst
gingen leveren. Dit is echter één van de meest onrendabele onderdelen van het project. Het
coördinatiepunt is het gebouw vanwaar de zorgaanbieder, die de aanbesteding voor de
extramurale zorg in het woonservicegebied heeft gewonnen, zal werken. De activiteitencentra
zullen voornamelijk welzijnsorganisaties herbergen. Dit zijn vaak organisaties met een
beperkt budget dat niet is afgestemd op de huur van dit soort moderne ruimten. Met de komst
van de WMO is de gemeente niet alleen verantwoordelijk voor welzijn, maar ook voor een
groot deel van de extramurale zorg. En daardoor ook voor de benodigde faciliteiten. Een
logisch gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de gemeente het coördinatiepunt en de
activiteitencentra koopt en in beheer neemt. Deze gebouwen kunnen door de
woningcorporatie worden ontwikkelt. Dit kan ook in een samenwerking tussen de
woningcorporatie en de gemeente. De gemeente verhuurt daarna de ruimten aan de
betreffende organisaties. Het onrendabele deel van het vastgoed kan dan voor een deel
worden gefinancierd vanuit de Beleidsregel Zorginfrastructuur en vanuit het WMO budget van
de gemeente.
Kader5.1:Voorbeeldtoepassingmodel


Knelpunten
Tijdens het praktijkonderzoek is er een sub-onderzoek gehouden naar knelpunten bij de
ontwikkeling van woonservicegebieden. De resultaten van dit onderzoek waren niet
eenduidig genoeg om echte conclusies aan te verbinden. Wel kunnen er enkele
aanbevelingen aan worden verbonden. Uit het knelpunten onderzoek (bijlage B.10) bleek
voornamelijkdathetontbrekenvanregieaanhetbeginvanhetprojectondanksdekomst
van de WMO toch nog een probleem kan zijn. Dit wordt waarschijnlijk wel beter door de
WMO als de gemeente haar rol goed oppakt. De gemeente Enschede is hier een goed
voorbeeld van. Zij is bezig met een plan om in de hele stad woonservicegebieden te
realiseren. Vanuit dit plan is zij waarschijnlijk beter in staat om sturing te geven aan de
verschillendeprojecten.Eenanderestapdiekanwordengenomenomhetprojectmeteen
goedopderailstezettenishetaanstellenvaneen(onafhankelijk)projectmanager.Ditisbij
het project in Wezep ook gedaan. Het ontbreken van regie aan het begin van het project
heeft dan ook een minder grote invloed op dit project, dan op de twee projecten in
Enschede. Dit sluit ook aan bij de theorie van Galbraith12. De projectmanager zorgt voor
communicatie tussen de projectgroepen die zich bezig houden met de verschillende
aspecten van het woonservicegebied. Met andere worden, de projectmanager zorgt voor
lateraleverbandenmeteenpositieveinvloedopdeinformatieverwerkingmeteenbeperking
vandematevanonzekerheidalsgevolg.

DeopzetvandeprojectorganisatiezoalsditisgedaanbijhetprojectinWezepiszekeraan
tebevelen.InEnschedeiserbijéénprojecthelemaalgeenprojectorganisatieopgezet,enbij
hetandereprojectisdezetussentijdsgewijzigd.Dedrieverschillendedisciplinesdiekomen
kijken bij het ontwikkelen van een woonservicegebied zijn wonen, welzijn en zorg. Het is
danookverstandigomhiervooraparteprojectgroepenopterichten.InWezepzijnooknog
aparte werkgroepen voor het intramurale deel van het project en voor ict (domotica)
opgericht. Ict kan in principe worden ondergebracht bij zorg. Een werkgroep voor het
intramuraledeeliswelwenselijk.Aangezienditechteengescheidendeelprojectisbinnen
hetwoonservicegebied.

5.2.3 Analyse onderzoek en aanbevelingen vervolgonderzoek
In deze paragraaf wordt er teruggekeken op het onderzoek en worden er aanbevelingen
gedaanvoorvervolgonderzoek.Inhetonderzoekstechnischontwerpwordtaangegevendat
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de methode Pattern-matching wordt toegepast. Bij Pattern-matching wordt een in de
empirie gevonden patroon vergeleken met een op de theorie gebaseerd model. De mate
waarindetheorieovereenkomtmetdepraktijkzegtietsoverdematevangeldigheidvanhet
onderzoek.

Bij dit onderzoek kan het model worden opgesplitst in twee delen. Het deel dat wordt
gebruiktomhettyperelatietebepalen.Enhetdeeldatgebruikmaaktvanhettyperelatieen
een aantal andere factoren om het meest geschikte samenwerkingsmodel te bepalen. Het
eerste deel vertoont een grote mate van overeenkomst tussen de theorie en de praktijk.
Daaromheeftditdeeleenhogematevanbetrouwbaarheid.Hettweededeelvanhetmodel
vertoont echter geen enkele overeenkomst tussen theorie en praktijk. Geen één van de
factorengenoemdindetheoriekomtnaarvoreninhetpraktijkonderzoek.Erwordeninhet
praktijkonderzoekechterookgeenalternatievenaangedragen.Daaromzijndeindetheorie
gevonden factoren, grondposities, risico verdeling en gewenste zeggenschap van de
betrokken partijen in het model behouden. Het praktijkonderzoek heeft ook veel meer de
nadrukgelegdopheteerstedeelvanhetmodel.Bijvervolgonderzoekkandenadrukworden
gelegdophettweededeelvanhetmodel.Misschiendathierbijanderefactorenaanhetlicht
komendievaninvloedzijnopdeuiteindelijkekeuzevoorhetsamenwerkingsmodel.

Erisbijditonderzoekgekozenomhetteontwikkelenmodelterichtenopfactorendieeen
rolspelenbijdetotstandkomingvaninterorganisationelesamenwerking.Ervaltechterook
iets te zeggen voor het toevoegen van factoren van invloed op het functioneren van de
samenwerking.Ditkaneeninteressantonderwerpzijnvooreenvervolgonderzoek.

Bijdeontwikkelingvanwoonservicegebiedenzijnmeestalmeerorganisatiesaanwezigdan
alleen de woningcorporatie, de gemeente en de zorgaanbieder. Er zijn eigenlijk altijd
welzijnsorganisaties aanwezig en het komt ook regelmatig voor dat er een commerciële
ontwikkelaar bij het project is betrokken. Deze organisaties zijn niet meegenomen in dit
onderzoek.Zekerderolvaneencommerciëleontwikkelaarbinnendeontwikkelingvaneen
woonservicegebied kan een interessant onderwerp zijn voor nieuw onderzoek. Hierbij kan
gekeken worden naar de voor- en nadelen die een commerciële ontwikkelaar met zich
meebrengt.Maarooknaarwelkefactorenvoordezepartijvanbelangzijnbijhetaangaan
vaneeninterorganisationelesamenwerking.

Dit onderzoek is uitgevoerd voor de invoering van de WMO. En door het karakter van de
WMOishetlastigomeeninschattingtemakenvandegevolgenvandeWMO.DeWMOis
eenkaderwet.Hetstaatdegemeentendusvrijombinnenbepaaldekadershuneigenuitleg
tegevenaandeWMO.DegedachtedaarachterisdatdeWMOdanbeterzalaansluitenbij
de lokale vraag. Er moet echter voor worden gewaakt dat er geen grote verschillen gaan
ontstaan tussen gemeenten. Bestudering van de gevolgen van de WMO na invoering is
zekereeninteressantonderwerpvooreenvervolgonderzoek.

Bijditonderzoekisnogeenkorteknelpuntenanalyseuitgevoerd.Ditisechtermaarineen
zeerbeperktemategedaan.Ditleentzichvooreenveeluitvoerigeronderzoek.Alleenalde
concurrentie in de zorg levert genoeg vragen en problemen op voor een compleet
onderzoek.

Tot slot kan er nog gekeken worden naar de daadwerkelijke invulling van de
samenwerkingsmodellen. Dit onderzoek heeft een methode ontwikkeld om een keuze te
kunnen maken voor een bepaald samenwerkingsmodel. Dit zegt echter nog niks over hoe
dit model moet worden ingevuld. Dit kan ook een interessant onderwerp zijn voor
vervolgonderzoek.ZekeralsduidelijkerwordtwatdeconcretegevolgenvandeWMOzullen
zijn.
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B.1 Begrippenlijst

Activiteitencentrum
Hier worden recreatieve- en culturele activiteiten georganiseerd. Verder kunnen er in deze
centradagopvang,fysiotherapie,restaurantsencafésgevestigdzijn.

AWBZ
AlgemeneWetBijzondereZiektekosten

BBSH
Het Besluit Beheer Sociale Huursector bevat de regels waaraan woningcorporaties zich
moetenhouden.

Coördinatiepunt
Vanuithetcoördinatiepuntwordtdezorgverleninggecoördineerd.Verderdientditpuntals
centraal loket waar iedereen terecht kan voor informatie en advies over voornamelijk
haalfuncties.

Extramuraal
Hetleverenvanzorgendienstenbuiteneeninstellingwaarbijwonenenzorgcontractueel
zijngescheiden.

Intramuraal
Het leveren van zorg en diensten binnen een instelling waarbij wonen en zorg zijn
gecombineerd.

STAGG
Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg. Bekend van het
STAGG-model, een ontwerp voor een woonservicegebied met daarin een zorgkruispunt,
coördinatiepuntenactiviteitencentra.

Usus
Adviesbureauwonen,welzijnenzorg.

WetMaatschappelijkeOndersteuning(WMO)
EensamenvoegingvandeWelzijnswet,WetVoorzieningenGehandicapten,Subsidieregeling
DienstenbijWonenmetZorgendelenvandeAlgemeneWetBijzondereZiektekosten.

Woonservicegebied/Woonzorgzone
Deelvaneenwijkofdorpwaarinoptimaleconditieszijngeschapenvoorwonenmetwelzijn
enzorg.

Woonzorgcomplex
Eencomplexzelfstandigewoningenmeteenbouwwijzedieisgerichtopbeschermdwonen,
met een complexgewijs aangeboden zorg- en servicearrangement, maar met een
consequentecontractuelescheidingtussenwonen,zorgenservice.

WVG
WetVoorzieningenGehandicapten

Zorginfrastructuur
Ruimte voor zorg en zorgpersoneel, gemeenschappelijke ruimten, aangepaste
verkeersruimteineengebouwentechnischeinfrastructuurvoorzorgverlening.
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Zorgkruispunt
Het zorgkruispunt levert 24 uur per dag zorg. Dit is zowel intern als extern bij
gebiedsbewonersthuis.
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B.2 Traditionele soorten zorggerelateerde huisvesting

Nadeoorlogwasereengroottekortaanhuisvesting.Echterveelvandeouderenindietijd
woonde in de grote eengezinswoningen. Om deze woningen vrij te maken zijn de
zogenaamde bejaardenhuizen ofwel verzorgingshuizen bedacht. Hieronder worden kort de
traditionelesoortenvanzorggerelateerdehuisvestingbesproken.

B.2.1 Verzorgingshuis17
Verzorgingshuizen richten zich op wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Zij bieden
huisvesting met gehele of gedeeltelijke verzorging aan hulpbehoevende personen van 65
jaar en ouder die hulp nodig hebben. Het doel van verzorgingshuizen is het bieden van
gecoördineerde 24-uurs hulp bij zelfzorgtekorten op somatisch, psychogeriatrisch en
psychosociaalgebied.Vanoorsprongzijnverzorgingshuizenbedoeldvoorouderendienog
redelijk zelfredzaam zijn, maar die niet meer volledig zelfstandig kunnen of willen wonen.
De standaard diensten in een verzorgingshuis bestaan meestal uit servicediensten,
dagopvang, dagverzorging en maaltijdverstrekking. Er treed de laatste tijd echter ook een
verschuiving op naar intensievere vormen van verpleging, verzorging en begeleiding voor
somatische,  psychogeriatrische en psychosociale problemen. Deze vormen van zorg
wordensomsookdoorverpleeghuizenindeverzorgingshuizengeleverd.

Ooksteedsmeerverzorgingshuizengaanzorgendienstenbuitendedeurleveren.Hierbij
moet gedacht worden aan maaltijdverstrekking, nachtverpleging en –verzorging aan
ouderen die nog zelfstandig wonen. Deze zorg en diensten namen eind jaren ’905% van
hetbudgetvanverzorgingshuizeninbeslag.

B.2.2 Verpleeghuis17
Het verpleeghuis is van oudsher voor mensen die intensieve verpleging nodig hadden na
een ziekenhuisopname of voor een intensieve revalidatieperiode. Er heeft langzaam een
verschuiving plaats gevonden naar de verpleging van vooral ouderen met ernstige
somatische of psychogeriatrische problemen. Naast de klinische behandelingen bieden de
meeste verpleeghuizen ook dagbehandelingen, tijdelijk verblijf en nachtverpleging en
-opvang. Hoewel een aantal van de zorgfuncties onder het kopje cure kunnen worden
ingedeeld,wordenverpleeghuizentochtotdecaresectorgerekend.

Verpleeghuizenbiedennaastdegenoemdevormenvanintramuralezorgooksteedsvaker
extramuralezorg.Eindjaren’90werdongeveer10%vanhetbudgetvanverpleeghuizenaan
extramuralezorgbesteed.

B.2.3 Aanleunwoning6
Aanleunwoningen zijn woonruimten die direct gesitueerd zijn bij verpleeg- of
verzorgingshuizen en een fysieke verbinding hebben met het verpleeg- of verzorgingshuis.
Bewonersvanaanleunwoningenmogendanookgebruikmakenvandefaciliteitenvanhet
zorgcentrum. Zij hebben echter geen recht op permanente verzorging. Aanleunwoningen
zijndanookbedoeltalswoonruimtenvoorouderendienoginstaatzijnomzelfstandigte
kunnen wonen, maar wel behoefte hebben aan ondersteuning bij bepaalde huishoudelijke
taken.Dezeondersteuningwordtvaakgeleverddoordemantelzorg.

B.2.4 Verschillen tussen verpleeg- en verzorgingshuizen worden steeds kleiner17
Zoalsuitdevoorgaandetekstalblijktbegevenverpleeg-enverzorgingshuizenzichsteeds
meer op elkaars terrein. Ook wordt er steeds meer samengewerkt tussen de twee
instellingen.Ditleidtzelfsopgroteschaaltotfusiestussenverpleeg-enverzorgingshuizen.
Hierbij wordt één rechtspersoon gevormd, maar de functies blijven wel grotendeels

17
NationaalKompasVolksgezondheid,RIVM:http://www.rivm.nl/vtv/root/o6.html
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gescheiden.Ditheeftals doeleenbrederzorgpakketaantekunnenbieden, maarookom
een sterke marktpositie te verkrijgen binnen de gezondheidszorg. Dit wordt steeds
belangrijker voor zorgaanbieders, aangezien het overheidsbeleid gericht is op meer
concurrentiebinnendezorg.
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B.3 Moderne zorggerelateerde huisvesting

Zoalsinhetrapportaangegevenrichthetbeleidzichopdeextramuraliseringvandezorg.
Dit vraagt om andere concepten dan de traditionele soorten van zorg gerelateerde
huisvesting. De rol van de patiënt verandert in die van een consument. Dit werkt vraag
gestuurd aanbod in de hand. De moderne soorten zorggerelateerde huisvesting zoals het
woonzorgcomplex en het woonservicegebied proberen hierop in te spelen. Hieronder
wordendezetweeconceptenverderuitgediept.

B.3.1 Woonzorgcomplex
EindjarentachtigontplooidedeeerstewoonzorgcomplexenzichinNederland.Indezetijd
stondenzijalleennognietbekendonderdehuidigenaamgeving.Dezeontstondpasergens
na 1990. Hiervoor stond het woonzorgcomplex bekend als ‘woonzorgvoorziening’,
‘woonzorgproject’, ‘zorghuis’ of ‘beschermd wonen’. Tegenwoordig duikt steeds vaker de
term‘woonservicecomplex’op.Hiervoorwordtgekozenvanwegedenegatievebijklankvan
het woord ‘zorg’. De hedendaagse ouderen staan nog veel meer met beide benen in het
levenenwensenhiernietmeetewordengeassocieerd.

In 2001 kende Nederland al bijna 600 woonzorgcomplexen met ongeveer 33.000
woningen.Hierkomentussende3.000en4.000woningenperjaarbij.4Ophetmoment
van schrijven van dit rapport zijn er dus al ruim 50.000 woonzorgcomplex gerelateerde
woningeninNederlandgerealiseerd.

Het woonzorgcomplex ontstond als opvolger van deels het verzorgingshuis, deels de
gemeentelijkewoontussenvoorzieningvoorouderen.Hetwoonzorgcomplexisgebaseerdop
het principe van zelfstandig wonen met facultatieve levering van zorg op maat.
Woonzorgcomplexen zijn bedoeld om de bewoner meer autonomie en woonkwaliteit te
bieden binnen de muren van het complex. Het woonzorgcomplex voorziet in de behoefte
aan een beschut woonmilieu. Het biedt de mogelijkheid van complexgewijze
servicearrangementenenzorggaranties.6

Singelenberg18  bakent het woonzorgcomplex aan twee kanten af. Het woonzorgcomplex
onderscheidt zich van een wooncomplex voor ouderen door garantie van zorg tot op
thuisvervangendniveau.Enhetonderscheidtzichvaneenintramuralezorgvoorzieningvoor
ouderendoordathetbestaatuitzelfstandigewoningenvolgensdedefinitiesdiegeldeninde
volkshuisvesting,waarbijeencontractuelescheidingisaangebrachttussenwonenenzorg.
Hetwoonzorgcomplexisduseigenlijkeentussenvormvaneenwooncomplexvoorouderen
eneenintramuralezorgvoorziening.

Ditleidttotdevolgendedefinitievaneenwoonzorgcomplex:

“Eencomplexzelfstandigewoningenmeteenbouwwijzedieisgerichtopbeschermdwonen,met
een complexgewijs aangeboden zorg- en servicearrangement, maar met een consequente
contractuelescheidingtussenwonen,zorgenservice.”

Een woonzorgcomplexisniet perdefinitiealleen voor ouderen.Inde praktijk is dit echter
vaakwelhetgeval.Woonzorgcomplexenkunnenookniet-ouderelichamelijkgehandicapten
of mensen met een geestelijke beperking als doelgroep hebben. Ook een combinatie van
diversedoelgroepenisgoedmogelijk.


18
Singelenberg,J.Woonzorgcomplexen–Beschutzelfstandigwonenmetzorgopmaat.Aedes-Arcares
KenniscentrumWonen-Zorg
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De bovenstaande definitie van het woonzorgcomplex is als volgt geoperationaliseerd met
behulpvanmeetbarecriteria:18


•

•

•

•

Zelfstandigewoningen:dewoningendienentebeschikkenovereeneigenvoordeurmet
huisnummer,overeenbelenbrievenbusaandeopenbareweg,overeeneigenkeuken
waarvolledigemaaltijdenkunnenwordenbereidenovereeneigenbadkamerentoilet.
Verderdienendewoningenovertenminsteéénaparteslaapkamertebeschikken.
Bouwwijze gericht op beschermd wonen: de woningen dienen te voldoen aan de
basiseisenuithet‘handboekvoortoegankelijkheid’entraploostoegankelijktezijn.De
geclusterde bouwwijze biedt sociale veiligheid, hetgeen bijvoorbeeld tot uitdrukking
komtineencollectieveingangtothetcomplexmettoezicht.Voortsdienthetcomplex
de mogelijkheid tot sociale contacten te bieden, waarbij voorzien is in een ruimte die
(o.a.)defunctieheeftvanontmoetingsruimte.
Complexgewijszorg-endienstenarrangement:erzijnvoordebewonersvanhetcomplex
afsprakengemaaktmeteenzorgaanbieder,voorhetgevalzichgezondheidsproblemen
voordoen. In iedere woning bestaat de mogelijkheid van aansluiting op een
alarmsysteem. Essentieel is dat in geval van nood hulp direct op gang komt en dat
duidelijk is vastgelegd wie dit regelt. In het algemeen zal op gezette tijden in het
complex een huismeester en/of een zorgcoördinator aanwezig zijn. Het aangeboden
(facultatieve) dienstenarrangement omvat meer dan het in flatcomplexen gebruikelijke
servicepakket(servicepluspakket).
Met zorg wordt hier verpleging en verzorging zoals omschreven in de AWBZ bedoelt.
Onder service en welzijn vallen alle vormen van dienstverlening die niet onder de
extramurale AWBZ-zorg vallen, met als belangrijkste: hoteldiensten, welzijnsdiensten,
comfortdiensten, veiligheidsdiensten en complexgebonden woondiensten. Onder het
woongebouw vallen zowel de woningen en bergingen als de algemene ruimten, die
kunnen worden onderscheiden in: verkeersruimten, ontmoetingsruimten,
serviceruimtenenzorgruimten.
Contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service: er zijn afzonderlijke
huurcontracten, zorgcontracten en serviceabonnementen, waarbij de afname van zorg
envanserviceplusnietzijngekoppeldaanhethurenvaneenwoning.
In navolging vande Raad voor deVolksgezondheid enZorg (1997) endeVROM-raad
(1998) wordt het contractueel criterium gehanteerd voor de scheiding van wonen en
zorg.Ditimpliceertdaterweliswaarsprakeisvaneencomplexgewijstussenwoning-en
zorgaanbieders overeengekomen zorg- en dienstenarrangement, maar dat bewoners
individueelvrijzijnomhiervaninmeerofminderemategebruiktemaken.Erzijndus
naast de huurovereenkomst en het daarbij behorende basisservicepakket afzonderlijke
zorgcontractenenservicecontractenmogelijk.


ErisechterneteenuitspraakgeweestvanhetgerechtshofinDenBoschdatkoppelverkoop
van wonen en zorg mogelijk maakt. Het conflict ging over de vraag of een beding in de
samenwerkingsovereenkomst tussen een woningcorporatie en een zorgaanbieder,dat leidt
tot exclusieve zorgverlening door de zorgaanbieder aan de huurders van het
woonzorgcomplex, is toegestaan. De rechtzaak was aangespannen door een andere
zorgaanbieder. De rechtbank te Breda heeft in november 2004 in een kort geding
uitgesprokendatditkoppelbedinginstrijdwerdgeachtmetdemededingingswet,omdatdit
bedingdezorgmarktvooranderezorgaanbiedersbeperkt.DeWoningcorporatieishiertegen
in beroep gegaan. In het hoger beroep deed het gerechtshof in Den Bosch uitspraak over
deze mededingingsproblematiek. Het Hof is van mening dat het betreffende
woonzorgcomplex een zo klein onderdeel uitmaakt van de relevante geografische- en
productmarkt(tewetendemarktmetbetrekkingtotwonenenzorg)datergeensprakeis
van een merkbare beperking van de concurrentie. De woningcorporatie maakt ook geen
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misbruik van haar monopolypositie omdat zij slechts voor een deel van haar bezit deze
verplichtingtotzorgafnamehanteert.

Het arrest betekent overigens niet dat het in alle situaties is toegestaan een dergelijke
zorgafname-verplichtingtoetepassen.Ditisafhankelijkvandelokaleomstandighedenen
feiten ter plaatse. Ook moet in aanmerking worden genomen dat het hier gaat om een
uitspraakineenkortgeding.19

B.3.2 Actoren
Woningcorporatie
Dewoningcorporatieisvaakoffinanciervandeontwikkelingofzelfdeontwikkelaar.Zijis
vaak ook de partij die het woonzorgcomplex exploiteert. De woningcorporatie is geen
aanbiedervanzorg,alleenvanwoonruimteeneventueelzorginfrastructuur.Deontwikkeling
van zorg gerelateerde huisvesting komt voort uit het Besluit Beheer Sociale Huursector
(BBSH).Hierinstaaneenaantalspeerpuntenwaaropwoningcorporatieshunbeleidmoeten
richten.Zorggerelateerdehuisvestingishieréénvan.

Zorgaanbieder
Dezorgaanbiederisdeleveranciervanzorgenwelzijn.Omdezetaakuittekunnenvoeren
huurtzijvaakenkeleruimtenbinnenhetwoonzorgcomplexvandewoningcorporatie.Ineen
enkelgevalhuurtzijookhetgehelegebouwenverhuurtzijdewoonruimtenweerdooraan
haarcliënten.Derolvandezorgaanbiederindeontwikkelinghangtafvanhetfeitofzijin
hetbezitisvanvastgoedopdelocatiewaarhetwoonzorgcomplexwordtgerealiseerd.Als
dit wordt overgedragen aan de woningcorporatie komt het College Sanering in beeld. Zij
moeten de verkoop goedkeuren. Dit is meestal een moeizaam proces vanwege het
boekwaardeprobleemwathierbijvaakontstaat.Zorgaanbiedershebbenhun vastgoedvaak
vooreenveeltegrotewaardeindeboekenstaan.

Overheid
Bijdeontwikkelingvanwoonzorgcomplexenkomtdegemeentevoornamelijkinbeeldbijde
afstemming met het bestemmingsplan en de verlening van vergunningen. Bij de
verschuiving van intramuraal naar extramuraal moeten er ook genoeg wooncontingenten
worden toegewezen. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor welzijn en de Wet
Voorzieningen Gehandicapten. De rol van de gemeente is bij woonzorgcomplexen redelijk
beperkt.

Huidigebewoners
Als er spraken is van een intramurale voorziening die wordt gesloopt voor het
woonzorgcomplexzalerookrekeningmoetenwordengehoudenmetdehuidigebewoners.
Er zal tijdelijke huisvesting moeten worden geregeld en voor de bewoners die terugkeren
geld dat zijgebruikers worden van het nieuwecomplex. Zij zullen dus een bepaalde mate
vaninspraakmoetenkrijgenomhunwensenkenbaartekunnenmaken.Ditsluitookaanop
hetnieuwebeleidgerichtopvraagsturingindezorg.

Commerciëleontwikkelaar
Commerciële ontwikkelaars zijn over het algemeen niet betrokken bij de ontwikkeling van
woonzorgcomplexen aangezien deze meestal gericht zijn op de sociale huursector. Dit
vereist vaak een onrendabele investering en is dus niet interessant voor en ontwikkelaar.
Ontwikkelaars zijn wel geïnteresseerd als het de dure huursector of koop betreft.

19
UitspraakarrestvanhetGerechtshof‘sHertogenbosch,rolnr.KGC0500024/BR,14-02-2006,
StichtingWSGtegenStichtingThuiszorgMaasmond

DeWoonplaats
90
UniversiteitTwente

Interorganisationelesamenwerkingbijdeontwikkelingvaneenwoonservicegebied


Ontwikkelaarswillenooknogweleensontwikkelenvoorwoningcorporatiesdieditzelfniet
kunnen.Danwordthetcomplexturn-keyovergedragenaandewoningcorporatie.

B.3.3 Financieringsmogelijkheden
Financieringvaneenwoonzorgcomplexgebeurtvoornamelijkdoordewoningcorporatie.Zij
zal dit terug moeten verdienen aan de huur. Indirect komt dus een deel uit de
volkshuisvesting via de huurtoeslag die vaak een groot deel van de bewoners zullen
ontvangen. Bewoners van woonzorgcomplexen zijn vaak ouderen met alleen een AOWpensioen als inkomen. Een klein deel van de financiering zal voort komen uit subsidies.
HierbijmoetvooralgedachtwordenaandeAWBZ.
B.3.4 Risico’s
Voor de woningcorporatie geld voornamelijk het exploitatierisico. Zij moet haar
investeringen terugverdienen via de huur. Leegstand is dan ook voor haar rekening. Dit
risico wordt vergroot door de beperkte contractduur met de zorgaanbieder. Deze kan na
bijvoorbeeld10 jaar er voor kiezen om naar een ander woonzorgcomplex te verhuizen. In
hetwoonzorgcomplexkandangeentotaalpakketmeerwordenaangeboden.

Maarookvoordezorgaanbiederklevenenkelenadelenaaneenwoonzorgcomplex.Zijkan
te maken krijgen met concurrentie van andere zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. De
huurendezorgzijnimmersnietcontractueelgebonden,enbewonerskunnenkiezenvoor
een andere partij. Verder geld de huurbeschermingswet voor particulieren niet voor
organisaties. Als de zorgaanbieder geen goede afspraken maakt over huurstijging in haar
contractmetdewoningcorporatiekanzijmetforsehuurstijgingenwordengeconfronteerd.
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B.4 Juridische vormgeving joint venture15

De joint venture kent een aantal opties voor de juridische vormgeving. Hieronder worden
kortvijfverschillendejuridischevormenbehandeld.

B.4.1 Naamloze vennootschap (NV)
HetkapitaalvaneenNVisverdeeldinaandelen.Dedeelnemersindejointventurezijnde
aandeelhouders. Aandeelhouders in een NV zijn niet persoonlijkaansprakelijk voorde NV
en kunnen ten hoogste hun investering in de aandelen verliezen. Normaal gesproken zijn
aandelen in een NV makkelijk overdraagbaar. Dit leidt bij een joint venture echter tot
ongewenstesituaties.Daaromzijninditgevaldeaandelenstatutairopnaamgesteld.Dit
beperktdeoverdraagbaarheidvandeaandelen,zodatsamenwerkingspartnersnietzomaar
kunnenwijzigen.

B.4.2 Besloten vennootschap (BV)
EenBVisinhoofdlijnengelijkaaneenNV.EchterbijeenBVisdeoverdraagbaarheidvan
aandelen wettelijk beperkt. De statuten van een BV moeten wettelijk een blokkerings- en
aanbiedingsregelingbevatten.VerderisdeinvloedvandeRaadvanCommissarissenbijeen
BV beperkter dan bij een NV. Voor een BV gelden ook minder zware regels voor de
openbaarmakingvanhetjaarverslagmetdejaarrekening.DitalleszorgtervoordatdeBV
waarschijnlijkvakerwordtgekozendandeNVvooreenPPSinjointventurevorm.Vooreen
beursnoteringiseenNVvereist,maarditisniethetgevalbijeenPPS-project.

B.4.3 Vennootschap onder firma (VOF)
DeVOFheeftintegenstellingtotdeBVenNVgeenrechtspersoonlijkheid.Hierdoorzijnde
vennoten van een VOF zelf aansprakelijk voor het geheel van de schulden van de VOF.
HierdoorisdeVOFweinigpopulairalsjuridischevormbijPPS-projectenindejointventure
vorm.HetvoordeelvandeVOFisdatdezefiscaaltransparantis.Ditbetekenddatvennoten
gebruikkunnenmakenvanhuneigenfiscaleregime.

B.4.4 Commanditaire vennootschap (CV)
EenCVisinhoofdlijnengelijkaaneenVOF.Hetverschilzitindevennoten.EenCVkent
commanditaireenbeherendevennoten.Debeherendevennotenhebbendezelfderolalsde
vennotenineenVOF.Decommanditairevennoten,ookwelbekendalsstillevennoten,zijn
alleen geldschieters. Hun aansprakelijkheid gaat dan ook niet verder dan die van een
vennoot in een BV of NV. Een commanditaire vennoot mag dan ook geen beheers- of
beschikkingsdadenverrichtenvoordeCV.DeCVisgeenpopulairejuridischevormomde
zelfderedenenalsbijdeVOF.

B.4.5 CV/BV-constructie
Bij een CV/BV-constructie brengen de samenwerkende partijen hun kapitaal in als
commanditairevennoten.AlsbeherendevennootwordteenspeciaalhiervooropgerichteBV
ingebracht.Zowordtdeaansprakelijkheidalsnogbeperkttothetaandelenkapitaaldatviade
BVisingebracht.InvloedophetprojectwordtdusuitgeoefendviadedirectievandeBV.Op
dezemanierwordthetfiscalevoordeelvandeCVgecombineerdmetderisicobeperkingvan
deBV.EenandervoordeelisdebeperktewettelijkeregelingenvoorderechtsvormCV.Dit
geeft partijen de mogelijkheid om bijvoorbeeld andere zeggenschapsverhoudingen af te
sprekendienietgekoppeldzijnaanhetaantalaandelenvanpartijen.DeCV/BV-constructie
isdanookzeerpopulairenwordtindepraktijkhetmeestegebruikt.(ZiefiguurB1.1)
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FiguurB4.1:CV/BV-constructie
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B.5 Interviewvragen

“Harde”factorenvoortotstandkoming
1.Zijnpartijenafhankelijkvanelkaarm.b.t.hetrealiserenvanhetproject?
- Waaropisdewederzijdseafhankelijkheidgebaseerd?
- Complementariteitvanmiddelen(wonen/welzijn/zorg)?
2.Wasersprakevanonzekerheid?
- Oorzaak?informatie/complexiteit/dynamiek/anders,…
3.Wasversterkingvandemarktpositieeenargumentomsamenwerkingtezoekenmet
anderepartijen?(resourcecriticality)
4.Speeldeconflictreguleringeenrolbijdekeuzevoorsamenwerking?
5.Welkevormenvanmeerwaardezietuindesamenwerking,enwasditeenargumentom
desamenwerkingaantegaan?(inhoudelijke,financiële,procesmatigeofexterne/anders,
…)
6.Opbasisvanwelkecriteriazijndepartnersgeselecteerd?
- Financiëlecriteria
- Expertiseniveau
- Netwerkencontacten
- Risicomanagement
- Anders,…

“Zachte”factorenvoortotstandkoming
7.Indeeerstevraaggeeftuaandatereenwederzijdseafhankelijkheidbestaattussen
partijen.Wasereenbewustzijnvandezeonderlingeafhankelijkheidbijdetotstandkoming
vandesamenwerking?
8.Washetgedragvanuenuwpartnersbijdetotstandkomingpro-actiefofmeer
afwachtend?9.Kenmerktuworganisatiezichdooreenhiërarchischestructuurofjuisteen
plattestructuur?
- Hoevertaaltzichditindesamenwerkingmetandereorganisaties?
- Heeftuworganisatieinhetverledenaleerderervaringopgedaanopgebiedvan
samenwerkingmetdergelijkepartners?
- Watwarendeverwachtingenvanheteigenvermogentotsamenwerkenvanuit
decultuurenstructuurvandeeigenorganisatie?
10.Watwarendeverwachtingenoverdevolgendefactorenm.b.t.departners?
- Mogelijkeinbreng(toegevoegdewaarde)
- Competentie(competentieinhunvakgebiedmaarookm.b.t.samenwerken)
- Betrouwbaarheid(gebaseerdopafhankelijkheidofanders,…)
- Blekendezeverwachtingenjuist?
11.Warendeverwachtingenpositiefm.b.t.deinvloedvandesamenwerkingopheteigen
imago/identiteitvandeorganisatie?
12.Wasersprakevanvergelijkbaarheidofcomplementariteitvanpartijenopkenmerken
als:
- Structuur
- Cultuur
- Doelen
- Werkwijzen
- Expertiseniveau
- Ideologischeconsensus
- Hebbendezefactoreninvloedopdesamenwerking?
13.Wasereengezamenlijkedoelstelling?
- Watwasdezedoelstelling?
- Warenindividueledoelstellingenenbelangeninconflictmetdecentrale
doelstellingen?
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14.Erkentmenelkaarsrechtomopeenbepaaldterreinwerkzaamtezijn?
(domeinconsensus)
15.Waseraleenbekendheidmetanderepartijen?
16.Wasersprakevanexternedwangm.b.t.desamenwerking?

Resultatenvandetotstandkoming
17.Watvoorcontractvormisergekozen?
18.Hoeisdeprojectorganisatieopgezet?
19.Watwarenhierbijdetotstandkomingsvoorwaarden?

Externefactoren
20. Wat is uw verwachting van de invloed van veranderende wet- en regelgeving op de
samenwerkingbijtoekomstigewoonservicegebiedprojecten?
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B.6 Omschrijving onderzochte projecten

B.6.1 Pathmos
HetEnschedesePathmosiseenvandegrootstetuindorpwijkendietussen1901en1930in
Nederland zijn gebouwd. Bij de bouw baarde de wijk opzien door haar ruime opzet en
karakteristieke architectuur met rode baksteen. Ondertussen zijn de woonwensen en
behoeftesvandebewonersechterveranderd.DeWoonplaatsisdaaromsinds2003bezig
de hele wijk op te knappen en te moderniseren. Deze herstructurering biedt een mooie
gelegenheid om van de wijk Pathmos een woonservicegebied te maken. De kern van het
woonservicegebied Pathmos wordt gevormd door een wijkservicepunt van waaruit de
verschillende partijen gezamenlijk als woonserviceteam hulp-, zorg- en dienstverlening
aanbieden.Hierdoorwordtdebewonerséénloketgebodenvooralhunwoon-,welzijns-en
zorgvragen. Daarnaast dient het wijkservicepunt als plaats waar bewoners elkaar kunnen
ontmoeten en activiteiten georganiseerd worden. De bewoners krijgen hierbij een grotere
eigen verantwoordelijkheid en gaan een actievere rol spelen, zowel in het ontwikkelen en
opzetten van activiteiten als ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Er vindt ook
eenuitvoerigeafstemmingmetproefprojecteneldersinEnschedeplaats.Hierbijmoetdan
voornamelijkwordengedachtaanhetprojectRoombeek.

B.6.2 Roombeek
De wijk Roombeek staat voornamelijk bekend om de vuurwerkramp in mei 2000. Deze
rampbrachtechterooknieuwemogelijkhedenmetzichmeevoordewijkRoombeek.Van
ditdeel van de stad konnu het eerste woonservicegebied vanEnschede wordengemaakt.
Door de mix van huur en koop in diverse prijsklassen en diverse woningtypen wordt
geprobeerdomdebevolkingssamenstellingtelatenvariëreninleefcultuur,leeftijd,etniciteit
en gezinssamenstelling. Een deel van de bewoners wordt door zorginstellingen de wijk in
gebracht.Daardoorzijnertienàvijftienverschillendezorg-enwelzijninstellingenactief.Het
voorzieningenaanbod is zeer ruim. Er komt een brede school, sportvoorzieningen,
verenigingsruimten, winkels, horeca, cultuurvoorzieningen en eerstelijnszorg. Roombeek
biedt,vanwegeditgroteaantalactiviteiten,uniekekansenomteexperimenterenmetdeWet
MaatschappelijkeOndersteuning.GezienhetfeitdatRoombeekeenproeftuininhetkader
vandeWMOisgeworden,zaldeaandachtmetnamewordengerichtopdeactiverendeen
ondersteunendebegeleiding.Degemeentegaateenprogrammaopstellenvanwatzijwilen
stemtditafmetzorgverzekeraarMenzis.

In januari 2004 is een stedelijk convenant Wonen, Welzijn en Zorg opgesteld tussen
gemeente Enschede, zorgkantoor, woningcorporaties, thuiszorg, verzorgingshuizen,
gezondheidscentra, welzijn ouderen, GGZ, welzijnsaanbieders en gehandicaptenzorg.
Partijen spreken af woonservicegebieden te ontwikkelen met adequate huisvesting, welzijn
en zorg, in een omgeving die leefbaar en veilig is. Een ruimtelijke bundeling van wonen,
welzijnenzorg,waarbinnenzorgbehoevendeburgerskeuzevrijheidhebbenenwaarmeehun
maatschappelijke integratie wordt bevorderd. Een sluitend aanbod van vraaggerichte zorg-
en welzijnsvoorzieningen voor ouderen, gehandicapten en mensen met psychosociale
problematiekineensociaalveiligeomgeving.

B.6.3 Wezep
Het woonservicegebied bestrijkt heel Wezep. Hier wonen mensen met en zonder
zorgbehoefte naast elkaar. Dat kan omdatde zorgoptimaal is, en omdat een deel van de
woningen is aangepast. Ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
kunnen hier probleemloos wonen. Verschillende zorgorganisaties werken samen in teams,
dieopererenvanuitdedrielocaties.Dezeteamskunneninprincipealledienstenverlenen,
van huishoudelijke verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Verspreid in het
woonservicegebiedstaankleinschaligegroepswoningenvoorzesmensen,waar24uurper
dag zorg aanwezig is. Andere woonvormen zijn: beschermd wonen in een
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appartementencomplex of wonen met de mogelijkheid van zorg op afroep of zorg op
afspraak. Alleen bij hoge uitzondering zullen mensen moeten verhuizen naar het
verpleeghuis of een andere zorginstelling buiten het dorp. Het woonservicegebied wil
sociale contacten bevorderen. Daarom wordt bij het ontwerp al rekening gehouden met
gezelligheid. Er worden diverse ontmoetingsplekken gecreëerd waar mensen samen een
kopjekoffiekunnendrinkenofevenkunnenbijpraten.Inhetwoonservicegebiedwordenveel
activiteiten aangeboden. Denk aan bingo, biljarten, educatie, sport, beweging en
ontspanning.




FiguurB6.1:WoonservicegebiedWezep

BouwlocatieVeldheem
Het hoofdgebouw van verzorgingshuis Veldheem, en waarschijnlijk ook enkele
aanleunwoningen,wordengesloopt.Denieuwbouwbestaatuiteencombinatievanreguliere
seniorenwoningen waar alle vormen van zorg geleverd kunnen worden. Ook komt er een
ontmoetingsruimteomsamenteeten.
BouwlocatieTurfhorst
Op de locatie Turfhorst komen vier groepswoningen voor 24 mensen met dementie.
Daarnaast worden 43 seniorenappartementen gebouwd. Een aantal daarvan valt in de
duurderehuurklasse.Turfhorstligtvlakbijhetdorpshuis,waardeStichtingWelzijnOuderen
activiteitenorganiseertenwaardemogelijkheidisomeenkopjekoffietedrinken.
BouwlocatieWeidebeek
OpdelocatieWeidebeekkomenvijfgroepswoningenvoorachttienmensen metdementie
entwaalfmensenmeteenverstandelijkebeperking.Ookkomener43appartementenvoor
senioren en mensen met een handicap. Het zijn huurwoningen, waaronder tien
appartementenindeduurderehuurklasse.
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B.7 Overzicht geïnterviewde personen

Project

Naam

Organisatie

Woningcorporatie

R. van der Heide

De Woonplaats

Gemeente

H. Maartens

Gemeente Enschede

Zorgaanbieder

W.M.C. Imandt

Ariens zorgpalet

Woningcorporatie

A. Lahuis

De Woonplaats (Usus)

Gemeente

K. Bugajski

Gemeente Enschede

Zorgaanbieder

L. Buiting

Livio

Woningcorporatie

G. Helbig

deltaWonen

Gemeente

A.T. Maat

Gemeente Oldebroek

Roombeek

Pathmos

Wezep

Zorgaanbieder
J. Reiling
TabelB7.1:Overzichtgeïnterviewdepersonen
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Novel
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B.8 Uitwerking interviews

B.8.1 Pathmos

Pathmos

Gemeente
Zorgaanbieder
(Enschede)
(Livio)
Vragen
"Harde" factoren voor totstandkoming
1. Wederzijdse
DWP is vooral afhankelijk van zorgpartijen Partijen hebben convenant wonen welzijn De woningcorporatie is nodig voor het
afhankelijkheid en
en zorg ondertekend. Hieruit komt al soort bouwen. Dit kunnen wij niet zelf meer
voor de verhuur van ruimten. En de
complementariteit
zorgaanbieder van DWP voor het bouwen van afhankelijkheid, partijen hebben zich
financieren. De gemeente is niet echt nodig.
middelen
hierin verplicht bepaalde taken uit te voeren. Het zou zonder de gemeente kunnen. De
van de ruimten naar hun wensen. De
gemeente heeft voornamelijk belang bij de De samenwerking bestond al voordat de
gemeente is wel nodig voor de
inrichting van de woonomgeving en het
gemeente bij het project werd betrokken.
infrastructuur en de bereikbaarheid.
maatschappelijk belang. De gemeente is Andere partijen zijn afhankelijk van de
pas later betrokken geweest bij de visie
gemeente m.b.t. welzijn. De gemeente heeft
vorming van het woonservicegebied. DWP een beperkte taak m.b.t. wonen. En geen
is vooral afhankelijk van de gemeente voor taak rond zorg. Dit verandert wel met de
vergunningen.
komst van de WMO.
2. Onzekerheid
Onzekerheid speelt niet echt een rol. Wel Speelt geen rol. Het is meer de noodzaak Livio heeft in het verleden zelf 6 zorgcentra
wil DWP zich bij hun core business
erkennen dat partijen elkaar nodig hebben. gerealiseerd. We zouden het dus allemaal
houden en specialistische
nog wel zelf kunnen. Het probleem ligt op
werkzaamheden aan derden overlaten.
het financiële vlak. Kennis van de andere
partijen heeft wel een meerwaarde.
3. Resource criticality Door te kiezen voor wonen en zorg wordt Voor de corporatie en de zorgaanbieder
De concurrentiepositie speelt zeker een rol.
er ingespeeld op de vraag vanuit de markt. wel. Voor de gemeente speelt dit geen rol. Het gaat hierbij om zowel
Hiermee wordt een betere
Voor zorgaanbieders is er toch een soort
productdifferentiatie als volume vergroting.
verhuurbaarheid van het vastgoed bereikt. van onzekerheid en door samen te werken De nadruk ligt op inhoud, sluit het aan op
proberen ze continuïteit te garanderen.
onze visie: betere zorg leveren in de hele
stad.
4. Beperking
Dit speelt eigenlijk alleen bij de zorg- en
Er bestaan prestatie afspraken tussen
Je moet elkaar niet beconcurreren maar je
concurrentie en
welzijnaanbieders. DWP is de enige
gemeente en corporatie. Gemeente is er
moet samenwerken. Dus niet werkzaam zijn
conflictregulering
op elkaars terrein maar elkaar aanvullen.
corporatie in Pathmos, dus concurrentie is dus bij gebaat om vergunningen te
er niet.
verlenen. Zorg- en welzijnspartijen werken Concurrentie beperking speelt zeker geen
rol.
wel samen om te voorkomen dat men op
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5. Meerwaarde

6. Selectie criteria

Vragen
7. Bewustzijn
afhankelijkheid
8. Bereidheid tot
samenwerking
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elkaars terrein werkt. Stimulering van de
concurrentie in de zorgsector zorgt er wel
voor dat samenwerken lastiger wordt.
Vroeger waren welzijn en zorg partijen die
samenwerkte om een aaneengesloten
keten te kunnen aanbieden, tegenwoordig
zijn het meer concurrenten van elkaar.
Inhoudelijke, externe en procesmatige
Alleen van financiële meerwaarde is
meerwaarde hebben wel een rol gespeeld. eigenlijk geen sprake. Dit zou misschien
Financiële meerwaarde niet zo.
anders zijn als er een commerciële partij bij
het project betrokken zou zijn.
Livio is de zorgaanbieder voor dit deel van Voor Liveo zou kunnen meespelen dat
Enschede. Door samen te werken met
DWP een woningcorporatie is met veel
Livio kan de juiste doelgroep worden
geld. Expertiseniveau speelt zeker een rol.
benaderd.
Bij grote organisaties is de kans op meer
deskundigheid ook groter. Netwerken en
contacten spelen ook zeker een rol. DWP
kent bijvoorbeeld beter de weg bij de
overheid, dit heeft voordelen voor Livio.
"Zachte" factoren voor totstandkoming
Partijen waren zich zeker bewust van de Dit was zeker het geval tussen de
afhankelijkheden genoemd onder vraag 1. corporatie en zorgaanbieder. Gemeente is
er pas later bij gekomen.
DWP was in bezit van de locatie en heeft
het initiatief genomen. DWP en Livio
waren samen de projecttrekker. De
gemeente kwam eigenlijk pas in beeld na
de aanstelling van een projectleider WMO.
Gemeente wilde geen regie en nam pas
later een actievere rol toen duidelijk werd
dat er meerdere woonzorg projecten in
Enschede zouden worden gerealiseerd.
De welzijn partijen zijn pas ook later
aangeschoven.

De gemeente is pas later er bij betrokken
dus hierop heb ik geen inzicht. De
gemeente is wel benaderd, maar op dat
moment was er niemand in stadsdeel west
die zich bezig hield met wonen en zorg. Dit
heeft waarschijnlijk geen invloed gehad op
de kwaliteit van het project.
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Dit geld voornamelijk voor inhoudelijke
meerwaarde. De rest speelt wel een rol,
maar deze is zeer beperkt.
Selectie vindt voornamelijk plaats op visie
en inhoud. Kwaliteit speelt een rol en
natuurlijk ook kennis en financiën. Pathmos
is eigenlijk begonnen vanuit Roombeek.
Daar is Liveo er uit gestapt, maar er is
daardoor wel een nieuwe samenwerking
ontstaan in Pathmos. Het gaat ook om een
klik tussen personen.
Dit was zeker aanwezig vanuit Livio richting
DWP.
Alle partijen hadden een heel pro-actieve
houding. Alleen de gemeente is pas later
aangeschoven. De gemeente heeft eerst
iemand voor Pathmos vrij moeten maken.
Het convenant heeft ook iets van twee jaar
stil gelegen.
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9. Eigen vermogen tot Er zaten vanuit DWP een hoop mensen op De gemeente is op papier een platte
Voor een zorgaanbieder hebben we een
samenwerken
het project vanuit verschillende afdelingen. organisatie, maar wel een complexe. Er zijn redelijk platte organisatie. Er moet wel
De onderlinge afstemming was niet altijd veel verschillende diensten. Dit geeft wel
terugkoppeling plaatsvinden, maar dit is
goed waardoor er soms tegenstrijdige
eens problemen met bevoegdheden van
geen vertragende factor. Livio had op het
dingen aan derden werden
gemeente personeel. Dit is lastig als
moment van Pathmos alleen wat ervaring
gecommuniceerd. Dit gaat nu wel veel
bepaalde stappen in projecten snel moeten opgedaan in Roombeek. Livio is wel een
beter. Pathmos was een van de eerste
worden genomen. Het convenant is wel een geschikte partner om mee samen te
woonservicezone projecten. Hiermee was aanleiding om de afdeling wonen en zorg en werken.
dus nog geen ervaring opgedaan m.b.t.
RO beter met elkaar te laten samenwerken.
samenwerken. De ervaring is echter wel Dit gaat steeds beter. Pathmos was samen
opgedaan met woonzorgcomplexen. Nu
met Roombeek het eerste woonzorgzone
intern alles beter wordt afgestemd is DWP project. De gemeente is wel een organisatie
een organisatie die goed instaat is om
waarmee goed kan worden samengewerkt.
samen te werken.
10. Verwachtingen
De verwachte inbreng van de
De gemeente is niet zo weloverwogen op dit Van DWP werd wel samen met Livio een
met betrekking tot
zorgaanbieder zat hem vooral in visie en soort aspecten. Iedereen moet zijn deel
trekkende rol verwacht. De gemeente wilde
partners
natuurlijk het leveren van zorg.
leveren. De verwachtingen waren wel
we er graag bij, maar die wilde eerst zelf
Verwachtingen m.b.t. competentie van de positief. Betrouwbaarheid zit voornamelijk in niet. De gemeente wilde ook geen
zorgaanbieder waren positief. Het is de
de personen waarmee je samenwerkt, niet regisserende rol, dit pakken zij ondertussen
grootste zorgaanbieder in de regio en er is zo zeer de organisatie.
wel meer op. Dit komt ook voort uit de
sprake van wederzijdse afhankelijkheid,
WMO. De verwachtingen t.o.v. DWP bleken
dus met de betrouwbaarheid zit het ook
wel juist.
wel goed.
11. Invloed op imago DWP ging iets nieuws doen in Enschede. We hebben als gemeente het convenant
Dit is wel een onderliggend motief. Pathmos
Dit was zeker positief voor het imago van getekend. Om het imago van betrouwbare is echt een voorbeeld project, meer nog dan
DWP m.b.t. wonen en zorg. Maar het gaat overheid te houden ben je verplicht om je in Roombeek.
uiteindelijk om de bate voor de huurder.
te zetten bij dit soort projecten.
12. Vergelijkbaarheid Structuur en werkwijze willen nog wel eens Partijen zijn zeker vergelijkbaar op de
Livio en DWP hebben elkaar gevonden op
afwijken. Andere organisaties hebben
aspecten ideologie en expertiseniveau. Op basis van ideologische consensus en
lange interne procedures. Dit heeft echter de rest is weinig inzicht en kan niet echt
doelen. Deze sloten goed bij elkaar aan.
geen vertraging als gevolg gehad. Vooral antwoord worden gegeven. Als deze
Ook de cultuur sluit op elkaar aan. De
bedrijfsstructuur en de werkwijzen
op gebied van cultuur, doelen en
aspecten aanwezig zijn kan dit zeker een
verschillen wel. Dit is in het begin ook wel
ideologische consensus is er spraken van positieve invloed hebben op de
samenwerking.
even wennen. Livio heeft meer een
grote overeenkomsten.
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praatcultuur en DWP is meer van het
knopen doorhakken. De invloed van deze
factoren blijven het hele project hangen,
maar zorgen vooral dat de totstandkoming
lang duurt.
13. Doelstellingen
Er is een gezamenlijke visie en doelstelling Een gezamenlijke doelstelling komt voort uit Er was geen sprake van een botsing van
opgesteld aan de hand van het STAGG
het convenant. Partijen hebben geen
individuele belangen met de centrale
model. Deze is niet in gevaar gekomen
conflicterende belangen en verborgen
doelstelling. Er is ook wel geleerd van
door individuele doelstellingen. Minimum agenda’s. Er is in ieder geval niks boven
Roombeek. Hier was een botsing op visie
eisen van partijen zijn goed
tafel gekomen dat het project in gevaar
tussen Livio en DWP. Hier zijn we dan ook
gecommuniceerd en door iedereen
heeft gebracht.
uitgestapt.
akkoord bevonden zodat dit geen
problemen heeft opgeleverd.
14. Domeinconsensus Er was zeker spraken van
Deze erkenning is zeker aanwezig. Partijen Domeinconsensus is zeker aanwezig.
domeinconsensus. Er was zelf heel erg
zijn zich goed bewust van hun eigen en
sprake van dit is jouw verantwoordelijkheid elkaars grenzen.
en die moet je dan ook nemen. Wel had er
meer communicatie moeten plaats vinden
tussen de verschillende domeinen. Door
slechte communicatie waren er door Livio
bijvoorbeeld nog geen huurders geregeld
toen de oplevering eerder was dan
geschat.
15. Bekendheid met Met alle partijen was er al bekendheid.
De samenwerking in Pathmos kwam al tot Er was al bekendheid met andere partijen
partners
Voor een deel ook vanuit de fusies van
stand voor het convenant. Partijen waren
vanuit Roombeek.
DWP met andere corporaties.
wel al bekend met elkaar. Dit komt ook
voort uit de monopolyposities van de
partijen in Pathmos.
16. Externe dwang
n.v.t.
Hier was geen sprake van. De
Er is een grote druk vanuit de buitenwereld.
samenwerking kwam vanzelf tot stand. Als De vergrijzing oefent een grote druk uit.
dit niet het geval was geweest had de
Livio heeft geen budget om zelf nieuw
gemeente wel enige druk kunnen
vastgoed te realiseren.
uitoefenen.
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Vragen
17. Contractvorm

Vormgeving van de samenwerking
Er is een ontwikkelingsovereenkomst met Geen inzicht op.
de huurders afgesloten en met de rest een
intentieverklaring maar er is niet echt
sprake van samenwerkingsovereenkomst.
18. Projectorganisatie Dit is niet formeel vastgelegd. Er is wel
Dit is heel informeel opgezet. Er is geen
een stuurgroep met de managers van de 5 projectmanager. Ik ben pas sinds kort
betrokken partijen met daar onder een
bewust van het feit dat er een stuurgroep is.
projectgroep met vertegenwoordigers van
de 5 partijen voor de inhoudelijke
afstemming. Alles zou in eerste instantie
allemaal wel officieel geregeld worden. Er
zou een projectmanager komen met daar
onder projectgroepen. Aveleijn zou dit
regelen, maar dat is nooit gebeurt door
personeelswisselingen.
19. Totstandkomings- n.v.t.
Niet bij de gemeente. Misschien wel tussen
voorwaarden
DWP en Livio.
Vragen
20. Wet- en
regelgeving

Op de samenwerking zal dit weinig invloed
hebben. Wel zal de gemeente een
prominentere rol gaan spelen. Projecten
kunnen misschien financieel eerder
haalbaar worden, maar dit is heel erg
afhankelijk van het project. Er is nog
weinig inzicht op de nieuwe wet- en
regelgeving.

Externe invloed
Gemeente gaat bepalen wie de
zorgaanbieder wordt. Dit geeft de
zorgpartijen een onzekere positie en zorgt
voor nog meer concurrentie. Samenwerken
wordt in de toekomst zeker moeilijker. Het
nog beperkte inzicht op de nieuwe wet- en
regelgeving zorgt ook voor onzekerheid bij
de gemeente.

Er is alleen een intentieverklaring en een
ontwikkelovereenkomst getekend.

Er was wel eerst het plan om een
projectorganisatie op te zetten, maar hier is
nooit wat van gekomen.

n.v.t.

Wat de WMO gaat brengen is nog
afwachten. In ieder geval gaat de gemeente
een nadrukkelijkere rol spelen. Ook
vanwege de financiering. Concurrentie
wordt wel een belemmerende factor bij het
samenwerken. Pathmos gaat goed omdat
er maar één zorgaanbieder is.
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B.8.2 Roombeek

Roombeek
Vragen
1. Wederzijdse
afhankelijkheid en
complementariteit
middelen

2. Onzekerheid

Woningcorporatie
(De Woonplaats)

Gemeente
(Enschede)
"Harde" factoren voor totstandkoming
Wonen en zorg zijn twee verschillende
De klant is de bindende factor. Voor het
bouwen zijn we niet afhankelijk van andere producten. Dit vereist verschillende
partijen. We zijn afhankelijk van de
competenties. Zorgaanbieders zijn niet
zorgaanbieder voor de exploitatie. De
goed in vastgoedbeheer. Hiervoor heb je
zorgaanbieder van ons voor het vastgoed. een corporatie of projectontwikkelaar nodig.
De gemeente is van belang voor de
Het voordeel van een corporatie is zijn
randvoorwaarden m.b.t. welzijn. Dit is in
maatschappelijke taak. Corporaties en
Roombeek niet gebeurt op projectniveau. zorgaanbieders hebben ook vaak de zelfde
Gemeente heeft ook geen regie gevoerd. doelgroep. Dit kan zelfs leiden tot
Dit komt nu wel op gang. De
strategische allianties tussen
afhankelijkheid zit hem vooral in de
zorgaanbieders en corporaties. Het gaat
complementariteit van wonen, zorg en
zeker om de complementariteit van wonen,
welzijn.
welzijn en zorg.
Voor zorgaanbieders geld een bepaalde n.v.t.
mate van onzekerheid m.b.t. tot hun
marktpositie. Daarom doen zij ook mee
met dit soort projecten. De samenwerking
is ook niet zo intensief en onzekerheid op
het eigen werkgebied is er niet echt.

3. Resource criticality Of wij willen investeren in een
Dit speet zeker voor de andere partijen,
woonservicegebied is meer afhankelijk van maar niet voor de gemeente.
onze vastgoedpositie in dat gebied. Voor
de zorgaanbieder speelt de marktpositie
zeker mee.
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Zorgaanbieder
(AriënsZorgpalet)
Ja, een zorgaanbieder is zeker afhankelijk
van de andere partijen. De klanten zien
maar 1 product: wonen, zorg en welzijn. De
financieringsstructuur houdt hier geen
rekening mee. Omdat Roombeek een
rampwijk (vuurwerkramp) was heeft de
gemeente toegewezen wie er weer kwam
wonen. Roombeek is ook een proeftuin voor
de WMO. Zorgaanbieders hebben daarom
al een aanbestedingstraject moeten
doorlopen. Hier zaten nog geen echte
gevolgen aan, het was alleen een proef. Het
gaat om de complementariteit van wonen,
welzijn en zorg.
Onzekerheidsreductie speelt zeker een rol
in de zin van risicospreiding in kader van
huisvesting. AriënsZorgpalet heeft een
beperkt eigen vermogen dat zij kunnen
investeren in vastgoed en heeft andere
partijen nodig die dit risico wel kunnen
dragen.
We onderhouden relaties met meerdere
woningcorporaties om onze marktpositie te
kunnen versterken. Via corporaties kan je
aan het werk komen op locaties waar je nu
nog niks doet. Maar het gaat ook om een
flexibeler aanbod, productdifferentiatie,
kwaliteit en kwantiteit. De concurrentie met
andere zorgaanbieders wordt steeds
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belangrijker.

4. Beperken
concurrentie en
conflictregulering

5. Meerwaarde

6. Selectie criteria
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Roombeek komt voort uit een voortraject,
waardoor vergunningen en procedures
geen probleem waren. Dit speelt zeker niet
tussen gemeente en zorgaanbieders
vanwege het grote aantal zorgaanbieders.
Concurrentie beperking speelt zeker niet,
zorgaanbieders willen juist de concurrentie
aan om zich zelf te laten zien. De relatie
tussen zorg en welzijn is vergelijkbaar met
communicerende vaten. Meer welzijn
betekent minder zorg. Dit is ook het doel
van de WMO.
Door de steeds actievere rol van de
Meerwaarde is zeker een reden voor de
gemeente gaat externe meerwaarde
samenwerking. Het vraagt wel veel sturing
steeds meer spelen. Dit is in de tijd
en afstemming. Organisaties moeten elkaar
gegroeid. Financiële meerwaarde in de zin beter leren kennen. De gemeente moet een
van het spreiden van functies over het
regie voerende rol spelen. Een visie
gebied. Één partij was dit nooit gelukt. Ook ontwikkelen, afspraken maken en de juiste
inhoudelijke en procesmatige meerwaarde partijen aan tafel brengen. Inhoudelijke
spelen een rol.
meerwaarde speelt zeker een rol, maar dat
kan beter. Vooral het aspect wonen.
Financiële meerwaarde speelt een heel
beperkte rol. Externe meerwaarde speelt
ook wel een rol.
Er heeft geen selectie plaats gevonden.
Er heeft geen selectie plaats gevonden.
Partijen waren in Roombeek allemaal al
Corporaties hadden grondposities in
aanwezig en dus op elkaar aangewezen. Roombeek. En sommige zorgaanbieders
hadden al afspraken met corporaties.
Achteraf hadden we graag een selectie
gedaan van zorgaanbieders. Daarvan zijn
er nu veel te veel. Dit willen we in de
Samenwerking met de gemeente in de zin
van versoepelen van vergunningen en
procedures speelt geen rol. De gemeente
is ook pas later aangeschoven. Tussen
zorgaanbieders en welzijnspartijen speelt
dit wel een rol. In de zin van dat ze niet op
elkaars terrein werkzaam zijn.
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Vergunningen kunnen een rol spelen, maar
dit is niet echt een bewuste keuze. Op het
gebied van zorg en welzijn moet je wel
samenwerken met de gemeente, dit alleen
al vanwege de klant. Dit willen wij zelf ook.
Door de komst van de WMO gaat
concurrentie beperking steeds meer spelen.
De gemeente wordt een soort van
vervangende partij. Er is echter geen echte
markt, waardoor de concurrentie niet in
extreme zal plaats vinden.
Alle vier de vormen van meerwaarde komen
voor in Roombeek. Zeker in Roomveldje.
De opgedane ervaring en de “image boost”
zijn ook vormen van meerwaarde.

Financiële criteria spelen en rol in de zin
van de hoge onrendabele top bij
woonservicegebieden, maar alle
woningcorporaties hebben het geld om dit
te dekken. Expertise niveau speelt zeker
een rol. (Usus) De directeur van DWP zit
volop in alle nieuwe ontwikkelingen rond
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toekomst voorkomen met een sociaal
bestemmingsplan.

Vragen
7. Bewustzijn
afhankelijkheid

"Zachte" factoren voor totstandkoming
Dit bewustzijn is er wel. Dit komt voort uit Bewustzijn was er zeker.
de doelstelling om een woonservicegebied
te realiseren. De top van organisaties
kunnen dit bewustzijn wel hebben, maar
het moet ook bij de uitvoerende mensen
aanwezig zijn. Er is in eerste instantie wel
te veel gericht op de betrokken partijen.
Deze partijen waren aanwezig en moesten
samen iets gaan realiseren. De klant werd
eigenlijk vergeten.
8. Bereidheid tot
De gemeente afwachtend. Zij waren van DWP was pro-actief. Ze waren bij hun
samenwerking
mening dat marktpartijen alles zelf maar projecten de projecttrekker, maar ze namen
moesten regelen. Het gedrag van partijen ook hun maatschappelijke
kwam ook meer voort vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid. De zorgaanbieders
productie, wat kunnen we in de wijk doen. waren zeer traditioneel in hun handelen.
Pas daarna werd er gekeken wat we
Concurrentie speelt hierbij een grote rol.
samen konden doen. Ontwikkelingen
gingen ook in een keer van het totale
gebied naar “kleine” deelprojecten. De
tussenstap van onderlinge afstemming
ontbrak.
9. Eigen vermogen tot DWP heeft een heel platte structuur. Dit
Voor Roombeek was de organisatie zo plat
samenwerken
heeft als voordeel dat we snel beslissingen als het maar kon. Dit kwam door de
kunnen nemen. Het heeft alleen als nadeel vuurwerkramp. Iedereen wilde alles zo snel
dat tussen de interne afdelingen de
mogelijk weer herstellen. Ondertussen gaat
afstemming niet altijd optimaal is. Dit ging alles weer wat bureaucratischer. Roombeek
bij Roombeek ook niet helemaal goed. De was de eerste in dit type projecten. De
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wonen en zorg. Netwerk en contacten
spelen dus ook een rol. Risicospreiding ook
zoals hiervoor al is aangegeven. Maar ook
visie en de persoonlijke klik zijn erg
belangrijk.

Ja, dit bewustzijn was er zeker bij alle
partijen.

Het contact was vooral met DWP en niet zo
zeer met de gemeente. De gemeente hoeft
ook niet zo, want die zijn een continue
factor. Het probleem in Enschede is ook dat
er erg veel zorgaanbieders zijn.

AriënsZorgpalet heeft wel een hiërarchische
structuur. Dat is wel standaard voor een
zorgaanbieder. Dit kan wel beperkend
werken in een samenwerking. Door de
medezeggenschapsstructuur moet er veel
worden teruggekoppeld. Ook richting het
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hiërarchische structuur van de gemeente gemeente is een partij waarmee je goed
en zorgaanbieder is geen probleem als je kan samenwerken.
hier maar rekening mee houdt. DWP is wel
een organisatie die goed in staat is om
samen te werken met andere partijen. Het
opstarten bij Roombeek ging alleen heel
ongecoördineerd.

college bouw en het zorgkantoor. We zijn
wel eerder bij een dergelijk project
betrokken geweest. De Eschpoort was
alleen niet echt een woonservicegebied. Het
is meer een woonzorgcomplex met
aandacht voor de omgeving. Het staat bij de
gemeente ook niet bekend als
woonservicegebied. Toch denk ik wel dat
AriënsZorgpalet een partij is waarmee goed
kan worden samengewerkt.
10. Verwachtingen
Van de zorgaanbieder werd een concrete Bij DWP hadden we hoge verwachtingen. Van DWP werd vooral kennis en kunde
met betrekking tot
Zij zijn echt een partner in de ontwikkeling verwacht op het gebied van wonen. Van de
invulling van de concepten verwacht.
partners
van de wijk. Ze zijn ook een competente en gemeente werd wel regie verwacht. Kennis
Achteraf bleken zij hiertoe niet zo goed
instaat. Het ging hier voor hen ook om een betrouwbare partner. Deze verwachtingen en kunde ontbrak wel bij de gemeente. De
gemeente had meer een toestemmende rol.
leerervaring. Dit heeft veel moeite gekost. bleken achteraf ook terecht. Bij de
zorgaanbieders hadden we geen
Als corporatie moet je dan ook goed
Nu de WMO er aan komt neemt de
verwachtingen. Zij moesten eerst worden
sturen. Hier hebben ze echter wel van
gemeente wel wat meer een regie rol op
geleerd voor toekomstige projecten. Van uitgedaagd als partner vanwege hun
zich. De afwachtende houding van de
de gemeente werd meer regie verwacht, traditionele houding.
gemeente viel wel tegen.
dit zijn ze pas later gaan doen. Vertrouwen
en betrouwbaarheid komt voort uit eerdere
samenwerkingen. AriënsZorgpallet is via
DWP in Roombeek gekomen. In eerste
instantie had Livio 70 à 80% van de markt
daar in handen.
11. Invloed op imago Dit is een ondergeschikt aspect.
Dit speelt geen rol, maar draagt wel bij aan Roombeek is een vernieuwend project, dit
het project. De vuurwerkramp was de
resulteert zeker in een positieve invloed op
aanleiding voor het project.
ons imago. Dit geeft ons een vernieuwend
gezicht richting de markt. Dat speelt zeker
een rol.
12. Vergelijkbaarheid Het grootste verschil zit in het feit dat DWP Alleen op gebied van cultuur, doelen en
Bedrijfsstructuur komt wel wat overeen met
op de toekomst is gericht en
ideologie zijn er overeenkomsten. De rest is die van de gemeente. Hoewel de gemeente
Zorgaanbieders meer in het hier en nu
ook onbelangrijk. Alleen met de zorgpartijen extremer is wat betreft schotten in de
leven. DWP kan vooral goed
was er geen consensus over de ideologie. organisatie. Met DWP was er voornamelijk
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samenwerken met partijen die klantgericht Zij waren te traditioneel in hun opvattingen.
werken. De zelfde doelen en ideologische
consensus zijn belangrijk. De rest kan je
rekening mee houden.

13. Doelstellingen

Er is een visie document Roombeek
opgesteld. Dit is opgesteld op het zelfde
niveau als het convenant wonen, welzijn
en zorg. Deze centrale doelstelling is nooit
in conflict geweest met individuele
doelstellingen.

De doelstelling was een beter stadsleven,
het project moest passen binnen de rest
van de stad en zorg moet overal kunnen
worden aangeboden. Dit is nooit in conflict
geweest met individuele doelstellingen.

14. Domeinconsensus Domeinconsensus was aanwezig.
Absoluut.
15. Bekendheid met Alle partijen in Roombeek waren al bekend Ja, met alle partijen.
partners
met elkaar.
16. Externe dwang

Vragen
17. Contractvorm

n.v.t.

Er zijn alleen deals gemaakt op
projectniveau. Er zijn geen juridische
samenwerkingsvormen gebruikt. Dit is niet
gedaan vanwege het schaalniveau. Dat is
te groot.
18. Projectorganisatie Er was in eerste instantie een
projectorganisatie met de zorgaanbieders.
Dit was niet effectief. Zij waren niet bereid
buiten de huidige status-quo te stappen
door het ontbreken van een duidelijke
doelstelling. Sinds kort is er een nieuwe
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vergelijkbaarheid op het vlak van visie,
ideologische consensus en doelen. Met de
gemeente was dit wat minder. De werkwijze
zijn allemaal heel verschillend. DWP had
wel een hoger expertiseniveau. Maar onze
expertise is wel complementair. De
gemeente heeft op dit vlak weinig
ingebracht.
DWP en Ariëns hadden wel een
gezamenlijke doelstelling. Met de gemeente
niet echt. Als zorgaanbieder hadden wij een
eigen woningstichting, als je dan buiten de
deur gaat shoppen dan ontstaan er wel wat
spanningen tussen de eigen woningstichting
en DWP.
Domeinconsensus was zeker aanwezig.
Er was al enigszins bekendheid met DWP.

Vanuit de WMO enigszins. Maar dan meer n.v.t.
in de zin van een dienstenpakket welzijn en
zorg.
Vormgeving van de samenwerking
Met de corporaties was er een soort van
bouwclaim overeenkomst. Met de
zorgpartijen is er geen overeenkomst.

Er is een intentieverklaring getekend en er
zijn afspraken gemaakt in de zin van
huurder verhuurder. Er was geen echt
juridisch samenwerkingsmodel.

Dit is nooit echt bewust op papier gezet. Bij
Er heeft 4 jaar lang een projectbureau
wederopbouw Roombeek bestaan. Nu is er Roomveldje is er uiteindelijk wel wat
geregeld. Maar dit was erg rommelig in de
het projectbureau Roombeek. Er is geen
stuurgroep. De hoge mate van individueel zin van eerst doen en daarna pas officieel
opdrachtgeverschap in Roombeek maakt dit regelen.
ook heel lastig.

108

UniversiteitTwente

Interorganisationelesamenwerkingbijdeontwikkelingvaneenwoonservicegebied


projectorganisatie met de gemeente als
projectleider en zonder de zorgaanbieders.
In de nieuwe organisatie zitten de
corporaties en een zorgverzekeraar. Alles
verloopt nu veel beter.
19. Totstandkomings- De totstandkomingsvoorwaarden van de n.v.t.
voorwaarden
tweede projectorganisatie zitten hem
vooral in een hele concrete inhoudelijke
doelstelling. Alles wordt ook heel beperkt
gehouden tot op niveau van deelprojecten.
Vragen
20. Wet- en
regelgeving

n.v.t.

Externe invloed
Vooral de rol van de gemeente gaat
Door de WMO zullen partijen elkaar beter Veranderende financiering zorgt er voor dat
zorg, wonen en ook gecombineerd met
veranderen. Zij gaat veel meer de regie
weten te vinden. De samenwerking wordt
voeren. Zij gaat de keuze maken voor het echter wel complexer. Het zal steeds meer grondposities steeds meer van elkaar
overgaan tot ketenvorming. Waarbij zorg
afhankelijk worden. Dus een soort
samenwerkingsmodel. Wordt de
gedwongen samenwerking. Zorg en wonen
samenwerking gericht op een consensus nog wel geleverd zal worden door
verschillende partijen. De gemeente gaat de worden onder andere door de WTZI steeds
model of gaan we meer de kant op van
aanbestedingen.
vraag van de burger centraal stellen en dit meer gescheiden. Door variabele
vertalen in een aanbestedingstraject.
opbrengsten vanuit wonen worden we
gedwongen afspraken te maken met
corporaties. Voor de klant is wonen, welzijn
en zorg één product. Daarom moeten we
ook samenwerken. Maar aan de andere
kant wordt samenwerken weer steeds
moeilijker gemaakt vanwege de bevordering
van concurrentie in de zorg. Ik verwacht dan
ook een fusie golf. Eerst horizontale fusies
en daarna zelfs verticale fusies tussen
zorgaanbieders en woningcorporaties.
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B.8.3 Wezep

Wezep

Gemeente
(Oldebroek)
Vragen
"Harde" factoren voor totstandkoming
1. Wederzijdse
Wij zijn nog het minst afhankelijk van de We zijn van de corporatie afhankelijk voor
afhankelijkheid en
andere partijen vanwege onze financiële het geld. Een corporatie kan onrendabel
complementariteit
bouwen. Een commerciële ontwikkelaar
mogelijkheden. De zorgpartijen kunnen
middelen
doet dat niet. Verder was de corporatie
niks realiseren zonder onze financiële
bijdrage. Zij kunnen echter wel een andere nodig voor een subsidieaanvraag bij de
investeerder zoeken, wij niet zomaar een provincie. De zorgaanbieders zijn nodig
andere zorgaanbieder. Wij zijn van de
voor het aanbieden van zorg. Met de WMO
gemeente afhankelijk voor de grond en
wordt de gemeente hier ook deels
voorwaarde scheppend. (vergunningen & verantwoordelijk voor. Het zit hem in de
welzijn)
complementariteit van wonen, welzijn en
zorg.
2. Onzekerheid
Dit speelt geen rol. De zorgaanbieder was Dit speelt geen rol. Het zit vooral in de
in contact met een projectontwikkelaar
samenhang van de verschillende sectoren.
voor de vernieuwing van zijn vastgoed. Wij
hebben toen contact opgenomen met de
zorgaanbieder en hebben onze diensten
aangeboden. In combinatie met Usus
heeft dit tot de ontwikkeling van een
woonservicegebied geleid. De
projectontwikkelaar is niet meer bij het
project betrokken geweest.
3. Resource criticality Dit was zeker een argument.
Dit speelt wel voor de corporatie en
zorgaanbieders. Zij maken strategische
afspraken te versterking van hun
marktpositie. En de zorgaanbieders zijn
onderling zelfs gefuseerd.
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Woningcorporatie
(deltaWonen)
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Zorgaanbieder
(Novel)
Novel is voornamelijk afhankelijk van de
gemeente voor een integraal geheel. De
gemeente moet de basis condities
scheppen voor het woonservicegebied. Zij
moet zorgen voor de voorzieningen buiten
de zorg om. Ook heeft de gemeente voor de
grond gezorgd. De corporatie was nodig
voor het oplossen van het boekwaarde
probleem en voor de projectontwikkeling.

Dit speelt ook een rol. Niet in de zin van
echte afhankelijkheid van één partij. Het
gaat dan voornamelijk om expertise.

Het woonservicegebied zorgt voor een
stevige lokale positie. In de zin van het
uitbreiden van onze capaciteit, maar ook in
het verbreden van onze markt. Maar wel in
afstemming met de thuiszorg. Het gaat niet
direct om concurrentie, maar om een cliënt
gericht aanbod.
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4. Beperken
concurrentie en
conflictregulering

5. Meerwaarde

6. Selectie criteria

Vragen
7. Bewustzijn
afhankelijkheid
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Er is vroeg contact geweest met de
gemeente over de visie. Er was snel
consensus over het idee om een
woonservicegebied te ontwikkelen. De
zorgpartijen moeten samenwerken in
plaats van elkaar tegenwerken. Dit
proberen we ook zeker te organiseren,
maar dit lukt lang niet altijd. Dit is een
moeizaam proces.
Dit zijn zeker belangrijke redenen voor
samenwerking. Het belangrijkste is een zo
normaal mogelijke omgeving met een
goede zorgdekking. (inhoudelijke
meerwaarde)

Dit geld zeker tussen de corporatie en de
gemeente. Het gaat hierbij voornamelijk om
communicatie en elkaar informeren.
Uitgangspunten moeten duidelijk worden.
Afstemming tussen zorgaanbieders
onderling en met de welzijnspartijen speelt
zeker een rol. Dit is na 1,5 jaar nog steeds
niet goed geregeld. Dit komt door de
onderlinge concurrentie.
Alle vormen van meerwaarde spelen een
rol. Maar vooral inhoudelijke meerwaarde
(kwaliteit) en externe meerwaarde zijn van
belang. We zijn ook allemaal relatief kleine
partijen, en we hebben elkaar nodig.
Niemand heeft alle kennis in huis.

Usus heeft in het begin de juiste partijen bij
elkaar gebracht. Conflictregulering heeft
hierbij geen rol gespeeld, belangrijk was de
klant.

Inhoudelijke meerwaarde was zeker
belangrijk. Weer vanwege de klant.
Procesmatige meerwaarde is ook een
gevolg van de samenwerking. Financiële
meerwaarde niet. Er is ook geen echte
commerciële partij betrokken. Externe
meerwaarde is er enigszins met de
gehandicaptenzorg.
Het zijn allemaal partijen uit de regio. Wij Alle partijen waren aanwezig. Als gemeente Usus heeft in eerste instantie de selectie
zijn in de plaats gekomen van de
stonden we er bij en keken we er naar. De gemaakt. Hierbij is gekeken naar lokale
projectontwikkelaar. We wilde niet alleen Veldheem heeft haar vastgoed verkocht aan partijen. Financiële criteria speelde een rol
in verband met het boekwaarde probleem.
het onrendabele deel ontwikkelen. Daarom deltaWonen in verband met hun
Expertise niveau is ook belangrijk, maar er
moest de projectontwikkelaar vertrekken. boekwaarde probleem. Hierdoor werd
deltaWonen één van de partijen.
heeft niet een heel bewuste selectie op al
deze factoren plaats gevonden. Er is voor
deltaWonen echter wel een andere partij
afgevallen, omdat wij er anders financieel bij
in zouden schieten. Tussen de corporatie
en de gemeente heeft ook nog wel wat strijd
plaats gevonden om de grondprijs.
"Zachte" factoren voor totstandkoming
Dit bewustzijn was er zeker.
Dit was niet altijd aanwezig. De gemeente In zekere mate wel. Zeker in de richting van
werd buiten de afspraken tussen de
de gemeente. Als zorgaanbieder hebben wij
corporatie en de zorgaanbieders gelaten.
het initiatief voor het woonservicegebied
Hierdoor waren er conflicten over de
genomen. Maar met de andere partijen er
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bij zijn we wel voor een bredere aanpak
gegaan. deltaWonen is wel meer afhankelijk
van Novel dan omgekeerd. deltaWonen
wilde geen concurrentie van andere
corporaties in hun gebied.
8. Bereidheid tot
Partijen waren vooral heel open naar
De zorgaanbieders waren zeer pro-actief. Het gedrag van alle partijen was zeer prosamenwerking
actief. De gemeente stond volledig achter
elkaar. In het begin was het wel eerst wat Zij waren heel betrokken en dachten echt
aftasten en was er wat argwaan. Dit had te mee. DeltaWonen lag dwars over de
de ideeën, maar er was nog wel eens
verschil van mening tussen de bestuurders
maken met het in de plaats komen van de grondprijs. Hun standpunt was dat wij als
gemeente een woonservicegebied wilde, we en het ambtelijk apparaat. De corporatie
projectontwikkelaar. Het gedrag van de
daar ook de grondprijs op moesten
was ook zeer pro-actief vanwege hun
gemeente had wel wat actiever gekund.
concurrentiepositie.
Vooral de wethouder volkshuisvesting en afstemmen.
ruimtelijke ordening had moeite met het
concept woonservicegebied. Niet iedereen
binnen de gemeente was het met elkaar
eens.
9. Eigen vermogen tot DeltaWonen wil een platte organisatie zijn. De gemeente is gereorganiseerd en is sinds In de aanloop van dit project waren we een
samenwerken
We hebben een professioneel en klein
een jaar vrij plat. Daarvoor was zij heel
kleine partij met een eenvoudige structuur.
bestuur. Hierdoor kunnen we snel
hiërarchisch. Hierdoor zijn wij tegenwoordig Dit was zeker een voordeel bij het
besluiten nemen. In het verleden is er al beter in staat samen te werken. Je ontkomt samenwerken op gebied van beslissingen
samengewerkt met deze partijen. Ook in er alleen niet aan om sommige besluiten
en bevoegdheden. Inmiddels zijn we
de vorm van wonen en zorg.
voor te leggen aan de raad. In dit concept gefuseerd en gaat alles wel wat
was het de eerste keer dat we met deze
gecompliceerder.
partijen hebben samengewerkt.
10. Verwachtingen
Het leveren van zorg is de inbreng van de Er was niet een echte verwachting van de Van de gemeente werd voornamelijk
met betrekking tot
zorgaanbieders. De veldheem was in
partners. Je hebt ze gewoon nodig. Over de verwacht het mede zorg dragen voor een
partners
eerste instantie alleen van plan om op de corporatie waren de verwachtingen wel wat integrale aanpak en het leveren van de
huidige locatie het vastgoed aan te
wisselend. In het verleden is de
grond. En natuurlijk het stedenbouwkundig
passen. Als deltaWonen hebben we
samenwerking wel eens wat stroef
deel van het project. Ook verwachtingen
aangedrongen op een bredere aanpak.
verlopen. Het bouwmanagement van een
m.b.t. de competentie van de gemeente
Van de gemeente werd verwacht dat ze
dergelijk groot project was misschien wel
waren positief. Achteraf gezien was het af
volop zouden meewerken aan ideeën en wat te veel voor deltaWonen. De
en toe wel een ambtelijke molen. Ze hielden
de grond. Hier hadden we meer van
zorgaanbieders waren zeer competent.
zich behoorlijk strak aan de regels. Richting
verwacht. Zeker bij ruimtelijke ordening
de woningcorporatie hadden we hoge
ruimtelijke invulling. DeltaWonen is ook
geen echte ontwikkelaar. Daardoor
verliepen dit soort dingen niet altijd even
soepel.
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zagen ze de noodzaak voor een
voorziening als een woonservicegebied
niet zo.

verwachtingen m.b.t. het boekwaarde
probleem, en dit bleek terecht. Op het
gebied van de projectontwikkeling konden
ze de verwachtingen niet altijd waar maken.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit
dat ze met een dergelijk project nog geen
ervaring hadden. Usus speelde hierin wel
een rol, maar organisaties blijven soms toch
in gebreken ondanks waarschuwingen dat
stukken voor een bepaalde datum
bijvoorbeeld richting het college bouw
moeten.
Imago is zeker belangrijk, er is vanaf het
begin dan ook veel informatie naar buiten
gebracht.

11. Invloed op imago Dit is zeker positief voor ons imago. Het
komt als corporatie ook voort uit je
maatschappelijke taak.

Oldebroek heeft wat traditionele inwoners
die niet zo op andere dingen zitten te
wachten. Er is daarom veel gedaan aan
informeren van de samenleving.
12. Vergelijkbaarheid Vergelijkbaarheid is niet zo belangrijk, het Zowel de gemeente, corporatie en de
Er zijn vooral overeenkomsten op gebied
gaat juist om complementariteit. En
zorgaanbieders hebben een
van ideologie, doelen en cultuur. Alle drie
vertrouwen is heel belangrijk. Het is heel maatschappelijke taak. De mens staat
de organisaties hebben een
belangrijk om daar aan te bouwen.
centraal. Het grootste verschil tussen de
maatschappelijke taak. Op gebied van
gemeente en de andere organisaties is de werkwijze verschillen we van de gemeente
snelheid van opereren. Als gemeente ben je vooral op gebied van snelheid. De
gebonden aan regelgeving en ben je dus
corporatie is vooral bestuurlijk anders. Zij
trager. De gemeente Oldebroek is sterk
zijn hierdoor beter in staat om knopen door
christelijk. Dit hebben we gemeen met
te hakken. Ze kunnen echter ook worden
sommige zorgaanbieders.
teruggevloten door de raad van toezicht.
13. Doelstellingen
De doelstelling is om een
De doelstelling is om de samenhang tussen De doelstellingen zijn vastgelegd in een
woonservicegebied te realiseren. Een
wonen, welzijn en zorg vorm te geven. Er is intentieverklaring en een visiedocument.
Usus heeft hierbij een grote rol gespeeld.
dergelijk doelstelling begint klein en
nu wel een probleem. DeltaWonen is
teruggevloten door de raad van bestuur
Deze doelstellingen zijn nooit in conflict
algemeen. De zorgaanbieder was wat
vanwege een te hoge onrendabele top.
geweest met individuele belangen.
traditioneel in zijn denken, terwijl onze
insteek was om het zo min mogelijk op
een instelling te laten lijken. Ook is er wat
onenigheid geweest over het PvE en de
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betaalbaarheid daarvan.

14. Domeinconsensus Niet altijd. Met sommige dingen is het net Dat is zeker aanwezig.
Dit is zeker het geval.
als voetbal, iedereen denkt er verstand
van te hebben. Het is dan belangrijk dat je
ook ieders mening respecteert.
15. Bekendheid met Met bijna alle partijen hebben we al eerder Met bijna alle partijen waren we al bekend. Met deltaWonen was er al een
partners
samengewerkt.
onderhoudscontract voor ander vastgoed.
Ook is er al eens over andere projecten
gepraat, dit heeft echter nog nooit tot
resultaten geleid. Met de gemeente is er
een samenwerkingsverband ouderenbeleid.
16. Externe dwang
n.v.t.
Er is wel enigszins een externe dwang voor Speelt geen rol bij dit project. Het
de gemeente door de WMO. Maar niet in de overheidsbeleid is natuurlijk wel van
zin dat partijen verplicht worden samen te invloed.
werken.
Vragen
Vormgeving van de samenwerking
17. Contractvorm
Er is een intentieovereenkomst en een
Er zijn geen contracten met de gemeente. Met deltaWonen is er een
huurovereenkomst.
De gemeente trekt zich terug. Tussen de
samenwerkingsovereenkomst en een
corporatie en de zorgaanbieders is wel een huurovereenkomst. Met de gemeente was
samenwerkingsovereenkomst. En ook
er in eerste instantie ook een
tussen de verschillende zorgaanbieders.
samenwerkingsovereenkomst, maar deze is
terug gebracht tot een intentieverklaring. De
wethouder wilde niet de politieke
verantwoordelijkheid dragen voor de
beslissingen die vanuit de
samenwerkingsovereenkomst konden voort
komen.
18. Projectorganisatie Er is een stuurgroep met daarin de
De projectorganisatie bestaat uit een
Er is een stuurgroep met daarin de
verschillende partijen. Usus wordt gezien stuurgroep met daarin de verschillende
gemeente, deltaWonen en de
als de onafhankelijk projectmanager,
organisaties. De projectmanager wordt
zorginstellingen. De projectleiding is in
hoewel Usus voor een deel van
geleverd door Usus. Daaronder zitten een handen van Usus. Daaronder zitten een
deltaWonen is. Daaronder zitten een
aantal projectgroepen.
aantal projectgroepen.
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aantal projectgroepen.

19. Totstandkomings- DeltaWonen betaald bijna altijd de
De projectorganisatie komt voort uit het
voorwaarden
rekening. Dus als wij het ergens niet mee convenant tussen de verschillende partijen.
eens zijn, dan gaat iets niet door. Maar we
komen eigenlijk altijd wel tot consensus.
Vragen
Externe invloed
20. Wet- en
Als de gemeente goed functioneert, of juist De gemeente krijgt meer een regierol. Een
regelgeving
niet goed, dan kan de WMO een mooie
deel van de zorg wordt onder de WMO
kans zijn. Het geeft pas problemen bij een Europees aanbesteed. En wie betaalt, die
gemeente die niet goed functioneert maar bepaald.
zelf denkt dat het wel allemaal goed gaat.
Het aanbesteden van de zorg door de
gemeente kan een probleem gaan
vormen. Wij hebben relaties met bepaalde
zorgaanbieders. Als de gemeente dan
andere zorgaanbieders kiest ontstaat er
een probleem.

De projectorganisatie is opgezet vanuit een
resultaatgericht perspectief. Dus op basis
van inhoud van het project.

De belangen worden anders. De gemeente
gaat de zorg aanbesteden. Dus er komt een
verschuiving in de relatie tussen de
gemeente en de zorgaanbieders. Veel zal
er hier niet veranderen. Dit is een kleine
gemeente en er zijn maar weinig
zorgaanbieders. Relaties zullen echter wel
iets vertroebelen.
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B.9 Samenvatting interviews per project

B.9.1 “Harde” factoren voor de totstandkoming

Projecten

Roombeek
Wezep
(De Woonplaats)
(deltaWonen)
Vragen
"Harde" factoren voor totstandkoming
1. Wederzijdse
DWP is afhankelijk van Livio voor de
Alle drie de partijen geven aan dat het om De gemeente heeft alle grond in handen.
afhankelijkheid en
verhuur van de ruimten. De afhankelijkheid de complementariteit van wonen, welzijn Daarnaast zijn de andere partijen ook
complementariteit
afhankelijk van de gemeente op gebied
van de gemeente zit hem vooral in de
en zorg gaat. De klant staat hierbij
middelen
van vergunningen en welzijn. De
verlening van vergunningen. Livio is van
centraal. Corporaties en zorgaanbieders
DWP afhankelijk voor de financiering van hebben vaak ook de zelfde doelgroep.
zorgaanbieder geeft ook aan dat zij
het vastgoed. De gemeente heeft vooral
Afhankelijkheid van de zorgaanbieder komt afhankelijk zijn van de gemeente voor een
belang bij de inrichting van de
eigenlijk pas in de exploitatiefase. De
integraal geheel van het gebied. De
woonomgeving en het maatschappelijk
corporatie heeft als taak het ontwikkelen
corporatie is nodig voor het onrendabel
belang. De rol van de gemeente wordt
van vastgoed en het beheer hiervan. De
bouwen en voor het boekwaardeprobleem
prominenter met de komst van de WMO. gemeente is voorwaarde scheppend op het van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder is
gebied van welzijn. Ook heeft zij bij
nodig voor het leveren van zorg.
Roombeek in het kader van de komende
WMO al een proef met aanbesteding van
zorg gehouden.
2. Onzekerheid
n.v.t.
De zorgaanbieder geeft aan dat
Alleen de zorgaanbieder geeft aan dat zij
onzekerheid en rol speelt in de zin van
de andere partijen ook nodig heeft voor
risicospreiding op het gebied van
hun expertise. Voor de corporatie en de
huisvesting. Door het beperkte eigen
gemeente speelt dit geen rol.
vermogen willen ze dit risico bij de
corporatie leggen.
3. Resource criticality Dit is alleen van toepassing op DWP en
De corporatie geeft aan dat het investeren Dit speelt alleen voor de corporatie en de
Livio. DWP speelt hiermee in op de vraag in een woonservicegebied afhankelijk is
zorgaanbieder. De zorgaanbieders zijn
uit de markt. Het zelfde geld voor Livio in van hun vastgoedpositie in dit gebied. Voor zelfs onderling gefuseerd.
de vorm van productdifferentiatie en
de zorgaanbieder is het een mogelijkheid
volume vergroting.
om hun werkgebied uit te breiden, maar
het gaat ook om een flexibeler aanbod,
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4. Beperken
concurrentie en
conflictregulering

5. Meerwaarde

6. Selectie criteria

productdifferentiatie, kwaliteit en kwantiteit.
De concurrentie met andere
zorgaanbieders wordt steeds belangrijker.
De gemeente heeft vanuit het convenant Conflictregulering speelt eigenlijk alleen
Alleen de zorgaanbieder geeft aan dat dit
wonen, welzijn en zorg zelf belang bij het tussen zorgaanbieders onderling en tussen geen rol speelt. De corporatie en de
verlenen van vergunningen, dit speelt dus zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.
gemeente achten dit wel van belang. Door
geen rol. Livio ziet concurrentie ook niet
hun wordt ook aangegeven dat er nog
direct een rol spelen. Het is in hun ogen
steeds problemen bestaan in afstemming
geen argument om te gaan samenwerken.
tussen zorgaanbieders en de
welzijnsorganisaties door de onderlinge
concurrentie.
Allen geven aan dat financiële meerwaarde Alle vormen van meerwaarde spelen een Alle vormen van meerwaarde worden als
geen rol speelt. De gemeente geeft aan dat rol. De financiële meerwaarde heeft hierin belangrijk gezien, behalve de financiële
dit misschien anders zou zijn als er een
wel een ondergeschikte rol. De
meerwaarde. Vooral inhoudelijke
commerciële partij betrokken is bij het
zorgaanbieder geeft aan dat de opgedane meerwaarde wordt door alle partijen
project. DWP en de gemeente zien in de ervaring en de “image boost” voor hen ook aangedragen voor de samenwerking. De
overige vormen van meerwaarde wel een als meerwaarde gelden.
zorgaanbieder verwijt het ontbreken van
argument om te gaan samenwerken. Livio
financiële meerwaarde aan het ontbreken
ziet alleen een argument in inhoudelijke
van een commerciële partij.
meerwaarde.
De corporatie heeft zichzelf aan de
DWP ziet in Livio een aantrekkelijke
Er is geen sprake van echte selectie.
zorgaanbieder aangedragen om het
partner vanwege de marktpositie die zij
Partijen zijn simpelweg al aanwezig. De
corporatie had grondposities en er waren al boekwaardeprobleem op te lossen en het
hebben in dit deel van Enschede bij de
afspraken tussen de corporatie en
vastgoed te realiseren. Zij hadden echter
doelgroep waarop wordt gestuurd. Livio
zorgaanbieder. De gemeente had graag
als voorwaarde dat de eerder benaderde
vindt voornamelijk visie en inhoud
een selectie gezien van zorgaanbieders,
projectontwikkelaar moest vertrekken. De
belangrijke selectie criteria. Maar ook
kwaliteit, kennis, financiën en de
maar dit was door de afspraken tussen de corporatie wilde niet alleen het
persoonlijke klik spelen een rol.
zorgaanbieder en corporatie niet meer
onrendabele deel voor zijn rekening
mogelijk. De zorgaanbieder geeft wel aan nemen. De gemeente geeft aan dat zij
dat zij het expertiseniveau op gebied van langs de zijlijn stonden en geen enkele
wonen en zorg bij de corporatie een
invloed hadden op de andere partijen,
belangrijk criteria vinden.
omdat die al onderling afspraken hadden
gemaakt.
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B.9.2 “Zachte” factoren voor de totstandkoming

Projecten
Vragen
7. Bewustzijn
afhankelijkheid

Pathmos
(De Woonplaats)

Wezep
(deltaWonen)

Alleen de corporatie geeft aan dat dit
bewustzijn er volledig was. Volgens de
zorgaanbieder was dit bewustzijn er in
zekere mate. Volgens de gemeente was
het bewustzijn van onderlinge
afhankelijkheid niet altijd aanwezig. De
gemeente voelde zich uitgesloten van de
afspraken die werden gemaakt tussen de
corporatie en de zorgaanbieder.
8. Bereidheid tot
DWP en Livio zijn de projecttrekkers. DWP Vooral het gedrag van de corporatie wordt De corporatie beschuldigd de gemeente
samenwerking
was de initiatiefnemer. Dit komt omdat zij als pro-actief omschreven. De gemeente is van onenigheid binnen de organisatie. En
de locatie in hadden hebben. De gemeente in eerste instantie helemaal niet betrokken de gemeente verwijt de corporatie dat zij in
geweest bij het concept
eerste instantie niet akkoord wilde gaan
en welzijnspartijen zijn pas later
met de grondprijs. De zorgaanbieder was
aangeschoven. De gemeente was in eerste woonservicegebied. De zorgaanbieder
instantie van mening dat marktpartijen dit wordt traditioneel handelen verweten. De wel te spreken over de andere partijen,
project alleen moesten dragen. Later
oorzaak hiervan wordt gelegd bij de
maar noemt ook het meningsverschil
hebben zij een actievere rol op zich
onderlinge concurrentie tussen de
binnen de gemeente.
genomen. De gemeente had ook niet
verschillende zorgaanbieders. Door het
genoeg personeel.
terughoudende gedrag van de gemeente is
van het concept woonservicegebied in een
keer de stap naar “kleine” deelprojecten
gemaakt. Hierdoor mist een integrale
aanpak van het gebied.
9. Eigen vermogen tot De gemeente en Livio zijn een stuk
Alle partijen zijn overtuigd van hun
Alle drie de actoren zijn kleine partijen met
samenwerken
hiërarchischer opgezet dan de DWP. Maar capaciteiten m.b.t. samenwerken. De
een relatief platte structuur. De gemeente
ook intern bij DWP werd niet altijd goed
zorgaanbieder geeft aan dat zij een vrij
is net gereorganiseerd om dit te bereiken.
gecommuniceerd, wat resulteerde in
hiërarchische structuur heeft. Voor
De zorgaanbieder geeft aan dat alles na de
tegenstrijdige berichtgeving aan derden.
Roombeek heeft de gemeente een aparte fusie wel wat complexer is geworden.
Pathmos was samen met Roombeek een organisatie opgericht om alles zo snel
Alleen de corporatie geeft aan al eens
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Dit bewustzijn was zeker aanwezig bij
DWP en Livio. De gemeente was heel
terughoudend en is er ook pas later bij
gekomen.

Roombeek
(De Woonplaats)
“Zachte” factoren voor totstandkoming
Alle partijen geven aan dat dit bewustzijn
aanwezig was. De corporatie geeft alleen
aan dat partijen zich te veel op elkaar
richtte en de klant uit het oog verloren.
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pioniersproject. Er was door geen van de
partijen nog ervaring opgedaan met
woonservicegebieden. Wel met andere
type woonzorgprojecten. Alle partijen zijn
wel overtuigd van hun eigen capaciteit tot
samenwerken.

mogelijk te herstellen na de vuurwerkramp. samen te hebben gewerkt in vergelijkbare
Inmiddels gaat alles binnen de gemeente projecten.
weer wat bureaucratischer. De corporatie
gaf aan dat zij intern wel wat
afstemmingsproblemen hadden tussen de
verschillende afdelingen. Het ontbrak bij
het opstarten van Roombeek aan
coördinatie. Verder geeft de corporatie aan
dat de hiërarchische structuren van de
gemeente en zorgaanbieder geen
problemen opleveren zolang hier maar
rekening mee wordt gehouden.
10. Verwachtingen met Van Livio werd voornamelijk visie
Partijen zijn niet echt te spreken over de
De corporatie geeft aan dat ze de
betrekking tot
verwacht. Van DWP werd vooral een
afwachtende houding van de gemeente.
zorgaanbieder hebben moeten overhalen
partners
trekkende rol verwacht. Van de gemeente Van de gemeente werd veel meer regie
om een woonservicegebied te realiseren in
werd meer betrokkenheid verwacht dan zij verwacht. De gemeente geeft aan dat de plaats van alleen maar nieuwe vastgoed op
vooral in het begin hebben waargemaakt. zorgaanbieder zich te traditioneel opstelde. de huidige locatie. Verder hadden zij meer
Met vertrouwen in de competentie van
Ook de corporatie heeft commentaar op de verwacht van de gemeente. R.O. was erg
partijen zat het wel goed. Voor DWP zit
zorgaanbieder. Van de zorgaanbieder werd terughoudend en er waren problemen
vertrouwen in wederzijdse afhankelijkheid. een concrete invulling van het te
m.b.t. de grondprijs. De gemeente is ook
niet helemaal tevreden over de corporatie.
ontwikkelen concept verwacht. Hiertoe
In het verleden is de samenwerking al eens
bleek zij echter niet zo goed in staat. De
stroef verlopen. Ook is de gemeente van
corporatie geeft aan dat je in zo’n geval
mening dat het bouwmanagement van een
dan zelf goed moet sturen.
groot project eigenlijk te veel is voor
deltaWonen. De zorgaanbieder verwijt de
gemeente flinke bureaucratie en is niet
helemaal te spreken over de
projectontwikkeling capaciteiten van de
corporatie. Ze wijten dit aan een beperkte
ervaring van deltaWonen met dit soort
projecten.
11. Invloed op imago Imago speelt bij alle drie de partijen een
Alleen de zorgaanbieder vindt dit een
De corporatie en de zorgaanbieder geven
rol.
belangrijk aspect. Het geeft hun een
aan dat imago belangrijk is. Er is veel
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vernieuwend gezicht richting de markt. Dit informatie verstrekt. Volgens de gemeente
valt te verklaren vanuit de steeds sterkere om de traditioneel ingestelde Oldebroekers
concurrentie in de zorg.
positief te beïnvloeden.
12. Vergelijkbaarheid De overeenkomsten zijn vooral te vinden in De corporatie geeft aan dat ze
De gemeente en de zorgaanbieder zien in
ideologische consensus en doelen. Door voornamelijk vergelijkbaar zijn met de
de drie partijen vooral overeenkomsten op
Livio werd aangegeven dat de
overige partijen op gebied van ideologische gebied van ideologie. De corporatie ziet
verschillende bedrijfsculturen in het begin consensus. Het verschil op de overige
geen overeenkomsten maar
aspecten wordt niet als hinderlijk ervaren. complementariteit. Zij vinden
wel even wennen waren.
Hier kan simpelweg rekening mee worden complementariteit en vertrouwen ook veel
gehouden. Zowel de gemeente als de
belangrijker dan vergelijkbaarheid. De
zorgaanbieder vinden dat zij onderling
corporatie wordt door de andere genoemd
verschillen op het gebied van ideologie. De als een partij die snel beslissingen kan
gemeente verwijt de zorgaanbieder een te nemen. De gemeente wordt juist genoemd
traditionele houding en de zorgaanbieder vanwege zijn trage handelen.
verwijt de gemeente te weinig inbreng op
gebied van kennis.
13. Doelstellingen
De gezamenlijke doelstelling is opgesteld Alle partijen geven aan dat er een centrale Er is zeker een centrale doelstelling.
aan de hand van het STAGG-model en
doelstelling was. Alleen de zorgaanbieder Usus heeft hierbij een grote rol gespeeld.
komt voort uit het convenant. De centrale geeft aan dat dit niet zo het geval was
De zorgaanbieder wordt door de corporatie
doelstelling is nooit in conflict geweest met tussen hun en de gemeente. De centrale wel wat traditioneel denken verweten. De
individuele doelstellingen en belangen.
doelstelling is nooit in conflict geweest met zorgaanbieder houdt te veel vast aan het
individuele doelstellingen. Wel was er wat idee van een instelling terwijl de corporatie
spanning tussen de woonstichting van de dit zoveel mogelijk wil vermijden. Verder
zorgaanbieder en tussen de corporatie.
zijn er geen conflicten geweest m.b.t. de
centrale doelstelling.
14. Domeinconsensus Domeinconsensus was zeker aanwezig,
Domeinconsensus was aanwezig.
Alleen de corporatie geeft aan dat dit niet
misschien zelfs wel iets te veel.
altijd aanwezig is. Met sommige dingen is
Communicatie tussen de verschillende
het net als voetbal, iedereen denkt er
domeinen verliep niet altijd goed.
verstand van te hebben. Het is dan
belangrijk dat je ook ieders mening
respecteert.
15. Bekendheid met
Er was al onderlinge bekendheid met
Alle partijen waren al bekend met elkaar. Alle partijen waren al bekend met elkaar.
partners
elkaar.
16. Externe dwang
Alleen Livio gaf aan externe druk te voelen Alleen de gemeente ziet enige externe
De gemeente voelt wel wat externe dwang
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door de vergrijzing.

dwang vanuit de WMO.

door de komst van de WMO. De
zorgaanbieder geeft aan dat dit geen rol
speelt, maar dat het overheidsbeleid in
algemene zin wel van invloed is.
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B.9.3 Vormgeving van de samenwerking

Projecten
Vragen
17. Contractvorm

Pathmos
(De Woonplaats)

Roombeek
(De Woonplaats)
Vormgeving van de samenwerking
Er zijn in Roombeek alleen deals gemaakt
op deelprojectniveau. Dus niet voor het
hele woonservicegebied. Geen van de
contractvormen zijn afgesloten tussen
zowel de corporatie, gemeente en
zorgaanbieder. Op dit niveau zijn er alleen
intentieovereenkomsten.

Wezep
(deltaWonen)

Tussen de corporatie en de zorgaanbieder
is er een samenwerkingsovereenkomst en
een huurovereenkomst. Met de gemeente
was er in eerste instantie ook een
samenwerkingsovereenkomst, maar deze
is terug gebracht tot een intentieverklaring.
De wethouder wilde niet de politieke
verantwoordelijkheid dragen voor de
beslissingen die vanuit de
samenwerkingsovereenkomst konden
voort komen.
18. Projectorganisatie De intentie was aanwezig om dit allemaal In eerste instantie was er een
Er is een stuurgroep met daarin de
verschillende partijen. Usus wordt gezien
officieel te regelen. Hier is echter nooit wat projectorganisatie met daarin de
als de onafhankelijk projectmanager,
van gekomen.
zorgaanbieders. Dit bleek door de
traditionele houding van de zorgaanbieders hoewel Usus voor een deel van
niet effectief. Er is sinds kort een nieuwe
deltaWonen is. Daaronder zitten een aantal
projectorganisatie zonder de
projectgroepen.
zorgaanbieders. Hierin zitten de
corporaties, gemeente en een
zorgverzekeraar. Alles verloopt nu veel
beter.
19. Totstandkomings- n.v.t.
De corporatie geeft aan dat de
Volgens de zorgaanbieder is de
voorwaarden
projectorganisatie is opgesteld met een
projectorganisatie opgezet vanuit een
heel inhoudelijke doelstelling in het
resultaatgericht perspectief. De gemeente
ziet het als een natuurlijk gevolg van het
achterhoofd. Hoe er tot resultaat kan
convenant tussen de partijen. De
worden gekomen op deelproject niveau
staat hierbij centraal. De gemeente en de corporatie geeft aan dat zij uiteindelijk wel
zorgaanbieder zien geen
de beslissingen nemen omdat zij over het
totstandkomingsvoorwaarden.
algemeen de rekening betalen.
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B.9.4 Externe invloed

Projecten
Vragen
20. Wet- en
regelgeving


DeWoonplaats

Pathmos
(De Woonplaats)

Roombeek
Wezep
(De Woonplaats)
(deltaWonen)
Externe invloed
Door de veranderende wet- en regelgeving De gemeente gaat een veel grotere rol
Volgens de zorgaanbieder verandert er
worden woningcorporaties, zorgaanbieders spelen. Zij gaat de regie voeren bij dit soort weinig door de WMO, omdat Oldebroek en
en gemeenten gedwongen tot
projecten. Volgens de corporatie wordt de kleine gemeente is met maar weinig
samenwerking. Maar aan de andere kant gemeente zelfs de partij die bepaald welk zorgaanbieders. De gemeente ziet voor
haar zelf een regierol weggelegd in de zin
wordt de concurrentie bevordert, waardoor samenwerkingsmodel zal worden
samenwerking lastiger wordt. Vooral de
toegepast. De zorg zal de gemeente gaan van wie betaald die bepaald. De corporatie
gemeente gaat een prominentere rol
aanbesteden. Verder zal meer worden
ziet wel problemen, omdat zij relaties
spelen door de komst van de WMO.
overgegaan tot ketenvorming. De
hebben met bepaalde zorgaanbieders. Dit
zorgaanbieder verwacht fusies tussen
kan in conflict komen met het aanbesteden
zorgaanbieders en zelfs tussen
van zorg door de gemeente. Verder denkt
zorgaanbieders en corporaties.
de corporatie dat de WMO voor problemen
gaat zorgen bij gemeentes die denken dat
zij goed functioneren, maar waarbij dat niet
zo is.
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B.10 Knelpuntenanalyse

B.10.1 Knelpunten
Poorter8enWeekers8hebbenbeideonderzoekgedaannaarknelpuntenbijdeontwikkeling
van woonservicegebieden. Uit beide onderzoeken kunnen de hier onder opgesomde
knelpuntenwordengedestilleerd.Dezeknelpuntenzijningrotelijnenterugtebrengentot
een paar oorzaken. In eerste instantie ontstaan een aantal problemen door verschillen
tussen de diverse sectoren die bij elkaar komen. Partijen hebben een andere achtergrond,
doelstellingen, cultuur, schaalgrootte, planningstermijnen en hebben in sommige gevallen
geen eigen vermogen. Dit maakt samenwerken erg lastig en vraagt om een gezamenlijke
doelstellingeneengoederegie.

Het ontbreken van eengoede regiekandan ook worden aangewezenals een oorzaak van
veelknelpunten.Erbestaatveelonduidelijkheidrondderolvanactoren.Metandereworden
wat zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze partijen. Direct een goede
aansturingvanhetprojectkanhierinveelduidelijkheidverschaffen.

Regelgeving is ook een belangrijke oorzaak van knelpunten. Onduidelijkheid rond steeds
veranderende regelgeving resulteert in onzekerheid en een afwachtende houding van
partijen.MomenteelisdeWMOhiervaneengoedvoorbeeld.Maarookhetnietaansluiten
vanregelgevingopbeleidzorgtvoorproblemen.Alleenzorgwordtgesubsidieerd,maarhoe
zit het dan met de zorginfrastructuur en welzijn? Verder stelt veel regelgeving dusdanig
strengeeisendatveelprojectennietinaanmerkingkomenvoorsubsidiesofdezeworden
nietaangevraagdvanwegedegrotecomplexiteitvandebenodigdeprocedures.

Totslotkandeoverheidwordenaangewezenalsoorzaakvaneenaantalknelpunten.Binnen
de overheid is er vaak sprake van ambtelijke verdeeldheid, botsende belangen en
tweehoofdigeregie.Binnendeoverheiddienterzowelbestuurlijkalsambtelijkcommitment
aanwezig te zijn. Een ander probleem ontstaat als het grondbedrijf van de gemeente de
hoofdprijsinrekeningwilbrengenvoordegrond,terwijldegemeentezelfaanstuurtopde
ontwikkelingvaneenwoonservicegebiedmeteenhooponrendabeleonderdelen.

Proces:
• Aansturingvanhetprojectisvooralinhetbeginnietgoedgeregeld;
• Partijen werken langs elkaar heen en verschillen in progressiviteit door verschil in
schaalgrootte,cultuurenachtergrond;
• Bevoegdhedenvanpartijenenpersonenzijnonduidelijk;
• Deplanningstermijnenindevastgoedsectorzijnongelijkaandeplanningstermijnenin
dezorg-enwelzijnssector;
• Hetontbrekenvancommitmentbijnoodzakelijkeactoren;
• Ambtelijkeverdeeldheid;
• Onduidelijkheidoverderolverdelingendeverantwoordelijkheidvanpartijen;
• Partijen hebben moeite met het overdragen van bevoegdheden en autonomie, omdat
hetvertrouwendateroogisvooriedersbelangtijdenshetverloopvanhetprojectmoet
groeien;
• Geengoedeaansturingvandeelprojecten,coördinatorenvandeelprojectenhebbenniet
altijddebenodigdebevoegdhedenofverantwoordelijkhedenvoordevoortgangvanhet
project;
• Concurrentietussenzorgaanbieders.Bijextramuralezorgiswonenenzorgcontractueel
gescheiden. Hierdoor staat het de bewoner vrij om bij elke willekeurige zorgaanbieder
zijnzorgintekopen.Hierdoorzijnzorgaanbiedersterughoudendmetinvesteringenin
extramuralezorg;
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•
•

Afwachtend gedrag van partijen vanwege onduidelijkheid rond steeds veranderende
regelgeving.DeWMOishiervaneengoedvoorbeeld;
Tweehoofdigeregie.Degemeenteisverantwoordelijkvoorwonen,welzijnenzorgmet
betrekking tot de WVG, maar de feitelijke regie over de zorgvoorzieningen ligt bij het
zorgkantoor.


Financiën:
• Erisonvoldoendedraagvlakvoorrendabele24-uurszorgalszorgsectorenhunzorgniet
combineren.Ditvereistdatzorgaanbiedershuneigenkaderloslaten;
• Afschuifgedragvanbetrokkenfinanciers;
• Boekwaardeprobleemvanhuidigzorgvastgoed;
• Hogeonrendabeletoppenbijdeontwikkelingvanzorggerelateerdehuisvesting;
• Toenemendefinanciëledrukopgemeentemetbetrekkingtotwelzijnsdiensten;
• Bij extramurale zorg wordt alleen de zorg gefinancierd, bewoners betalen zelf voor
bepaaldewelzijnsdiensten;
• OnzekerheidoveromzetbijzorgaanbiedersdoordekomstvandeWMO;
• Financieringenstructurelebekostigingvanzorginfrastructuurenontmoetingsruimten.

Wet-enregelgeving:
• Complexewet-enregelgeving,hierdoorwordeno.a.subsidiesmisgelopen;
• College Sanering staat niet toe dat boekwaarde van het huidige zorgvastgoed wordt
ingezetvoornieuweprojecten;
• Moeizamewijzigingvanhetbestemmingsplan;
• Wet- en regelgeving is weinig geïntegreerd voor integrale aanpak van wonen, zorg en
welzijn. Wet- en regelgeving is bijna altijd gericht op één sector, slechts enkele
instrumentenrichtenzichophettotaalpakket;
• Aanpassingen in de zin van de WVG kunnen pas worden toegepast als de woning is
betrokken,hierdoorkunnenaanpassingennietwordenmeegenomeninhetbouwproces
enwordenextrakostengemaakt;
• Dezorgsectorisaanstrikteregelgevinggebonden,ditincombinatiemethetontbreken
vaneigenvermogenbijzorgaanbiedersenwelzijnsorganisatiesmaaktsamenwerkenerg
lastig.

Overig:
• Doordelangedoorlooptijdvandeprojectenishetverlooponderledenvanhetbestuur
endeskundigenrelatiefhoog;
• Eriseenkennistekortophetgebiedvanwelzijninrelatietotwonenenzorg;
• Deelnemende partijen houden onvoldoende rekening met samenwerkingsprocessen,
verschillendebelangenenculturen;
• Hogegrondprijzen;
• Verschillendegemeentelijkeafdelingenwerkenlangselkaarheenofwerkenelkaarzelfs
tegen;
• Het landelijk beleid op het gebied van marktwerking in de zorg heeft horizontale
integratie tot gevolg. Zorgaanbieders werken samen op overeenkomsten tussen
organisatiesinplaatsvanverschillen,hierdoorishetmoeilijkomeengeslotenketente
vormenophetgebiedvanwonen,zorgenwelzijn.
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B.10.2 Knelpuntenanalyse
Tijdensdeinterviewsisiederekeerdelijstmetknelpuntenvoorgelegdaandegeïnterviewde.
Elkegeïnterviewdeheefteeninschattinggemaaktoverdeaanwezigheidvandezeknelpunten
bij hun project. Verder hebben zij de knelpunten die aanwezig waren bij hun project
beoordeeltopdematevaninvloedophetproject.Ditisgedaanopbasisvaneenglijdende
schaal waarbij een 1 staat voor een zeer beperkte invloed en een vijf voor een heel grote
invloedophetproject.Eenoverzichtvandebeoordelingvandeaanwezigheidendeinvloed
vandeknelpuntenwordthieronderweergegevenintabelB10.1:

Knelpunten
nr.
Proces
1 Aansturing van het project is vooral in het begin niet goed geregeld.
2 Partijen werken langs elkaar heen en verschillen in progressiviteit door verschil in
schaalgrootte, cultuur en achtergrond.
3 Bevoegdheden van gesprekpartners zijn onduidelijk of ontoereikend.
4 De planningstermijnen in de vastgoedsector zijn ongelijk aan de planningstermijnen in de
zorg- en welzijnssector.
5 Het ontbreken van commitment bij noodzakelijke actoren.
6 Ambtelijke en bestuurlijke verdeeldheid.
7 Onduidelijkheid over de rolverdeling en de verantwoordelijkheid van partijen.
8 Partijen hebben moeite met het overdragen van bevoegdheden en autonomie, omdat het
vertrouwen dat er oog is voor ieders belang tijdens het verloop van het project moet
groeien.
9 Geen goede aansturing van deelprojecten, coördinatoren van deelprojecten hebben niet
altijd de benodigde bevoegdheden of verantwoordelijkheden voor de voortgang van het
project.
10 Concurrentie tussen zorgaanbieders. Bij extramurale zorg is wonen en zorg contractueel
gescheiden. Hierdoor staat het de bewoner vrij om bij elke willekeurige zorgaanbieder zijn
zorg in te kopen. Hierdoor zijn zorgaanbieders terughoudend met investeringen in
extramurale zorg.
11 Afwachtend gedrag van partijen vanwege onduidelijkheid rond steeds veranderende
regelgeving. De WMO is hiervan een voorbeeld.
12 Tweehoofdige regie. De gemeente is verantwoordelijk voor wonen, welzijn en zorg met
betrekking tot de WVG, maar de feitelijke regie over de zorgvoorzieningen ligt bij het
zorgkantoor.
Financiën
13 Er is onvoldoende draagvlak voor rendabele 24-uurs zorg als zorgsectoren hun zorg niet
combineren. Dit vereist dat zorgaanbieders hun eigen kader los laten.
14 Afschuifgedrag van betrokken financiers.
15 Boekwaardeprobleem van huidig zorgvastgoed.
16 Hoge onrendabele toppen bij de ontwikkeling van zorg gerelateerde huisvesting.
17 Toenemende financiële druk op gemeente met betrekking tot welzijnsdiensten.
18 Bij extramurale zorg wordt alleen de zorg gefinancierd, bewoners betalen zelf voor
bepaalde welzijnsdiensten.
19 Onzekerheid over omzet bij zorgaanbieders door de komst van de WMO.
20 Financiering en structurele bekostiging van zorginfrastructuur en ontmoetingsruimten.
Wet- en regelgeving
21 Complexe wet- en regelgeving, hierdoor worden o.a. subsidies misgelopen.
22 College Sanering staat niet toe dat boekwaarde van het huidige zorgvastgoed wordt
ingezet voor nieuwe projecten.
23 Moeizame wijziging van het bestemmingsplan.
24 Wet- en regelgeving is weinig geïntegreerd voor integrale aanpak van wonen, zorg en
welzijn. Wet- en regelgeving is bijna altijd gericht op één sector, slechts enkele
instrumenten richten zich op het totaalpakket.
25 Aanpassingen in de zin van de WVG kunnen pas worden toegepast als de woning is
betrokken, hierdoor kunnen aanpassingen niet worden meegenomen in het bouwproces
en worden extra kosten gemaakt.
26 De zorgsector is aan strikte regelgeving gebonden, dit in combinatie met het ontbreken
van eigen vermogen bij zorgaanbieders en welzijnsorganisaties maakt samenwerken erg
lastig.
Overig
27 Door de lange doorlooptijd van de projecten is het verloop onder leden van het bestuur en
deskundigen relatief hoog.
28 Er is een kennistekort op het gebied van welzijn in relatie tot wonen en zorg.
29 Deelnemende partijen houden onvoldoende rekening met samenwerkingsprocessen,
verschillende belangen en culturen.
30 Hoge grondprijzen.
31 Verschillende gemeentelijke afdelingen werken langs elkaar heen of werken elkaar zelfs
tegen.

Pathmos
c g z
3
3

3
3

T
6

Roombeek
c g z T
4 4 5 13

0

3

4

7

3,5

3

3

3

6

4,5

3

2

3,7

1

1

3,3

1

6

7,0

2

2

3,7

1

4

2,7

3

2

2,0
4,0
5,0

4

5

9

4,5

2

3

3

4,5

4

5

11

7,5

3

4

7

4,5

4

4

2,0

3

4

8

4,0

3

3

3,7

4

4
0
0
2

2,0
0,0
1,5
5,0

1
3

5
5
1

0
5
11
5

1,3
1,7
4,7
5,0

1

2

4,0

2
2

5
7

5,3
10,0

2

4

3

3

2

5

5

3

2

5

5,0

1

5
5

4

5
14

3
2

3
4

6
9

5,5
11,5

2
3

5

4

9

2

2

3

4

6,5

0

0

0,0

0

0

0,0

5

4

4

4

12

8,5

2

3

8

2

2

5

9

8,5

1

3

2

4

6

4,5

0

3,0

0

6
3

3

1,5

0

3

3

1,5

0
5

2

2

5
1

1
2

2

3

3

2,3
4,3
3,7

4
8
10

3
4

2

3
5
1

4
4
3

0
0
3
8

2

2
1

4
5

2

4

5,3

0
0
0

2

3

7

3

4

5

3,3

1

4,5

4

2

2,3

1

6

0

5

0
1

4

6

3

T
5

Gem.
alle
som
8,0

2

0

4

Wezep
c g z
2 3

3

0

3

Gem.
DWP
som
9,5

0

0,0

3

3,5

2

5,0
0,0

2

1

3

1,0

2

2

6

7,7

1

6,0

0

3,0

5

3,7

3

2

2
0

2

4

0

1,0

1

1

1,3

3

10

3,3

1

3

3,3

TabelB10.1:Knelpuntenlijst


C=woningcorporatie
G=gemeente
Z=zorgaanbieder
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Een viertal knelpunten scoren substantieel hoger dan de overige knelpunten. Deze
knelpuntenzijn:

• Financieringenstructurelebekostigingvanzorginfrastructuurenontmoetingsruimten;
• Aansturingvanhetprojectisvooralinhetbeginnietgoedgeregeld;
• Wet- en regelgeving is weinig geïntegreerd voor een integrale aanpak van wonen, zorg
en welzijn. Wet- en regelgeving is bijna altijd gericht op één sector, slechts enkele
instrumentenrichtenzichopeentotaalpakket;
• Concurrentietussenzorgaanbieders.Bijextramuralezorgiswonenenzorgcontractueel
gescheiden. Hierdoor staat het de bewoner vrij om bij elke willekeurige zorgaanbieder
zijn zorg in te kopen. Hierdoor zijn zorgaanbieders terughoudend met investeren in
extramuralezorg.

Deproblematiekronddebekostigingvanzorginfrastructuurenontmoetingsruimtenwordt
door de komst van de WMO waarschijnlijk een stuk kleiner. Zoals al aangegeven bij de
analyse van de invloed van de WMO is het een goede optie om gebouwen als het
coördinatiepunt en het activiteitencentrum door de gemeente te laten beheren. De
gemeentekandezeruimtedanweerverhurenaandepartijendiezichhierinwillenvestigen.
Hierbij kan gedacht worden aan de dienstverlenende partijen zoals zorgaanbieders en
welzijnsorganisaties,maarookdagopvang,fysiotherapie,restaurantsencafés.Verderbiedt
deBeleidsregelZorginfrastructuursinds1januari2006eensubsidieregelingvoorditsoort
ruimten.

HetprobleemronddeaansturingvanhetprojectkandoordekomstvandeWMOookwel
eenseenstukverminderen.DegemeentewordtdoordeWMOineenregierolgedwongen.
Zij is ook de enige organisatie die verantwoordelijkheden heeft op de drie vlakken wonen,
welzijnenzorg,enishierdoorhetbesteinstaatomhetoverzichttebewaren.Daaromiszij
dan ook de aangewezen partij om de regie te voeren. En door het uit de samenwerking
vallen van de zorgaanbieder zal de onderlinge coördinatie minder lastig worden. Verderis
diteenknelpuntwaarmeerekeningkanwordengehouden.Doorhetgezamenlijkaanstellen
van een (onafhankelijk) projectmanager kan er direct sturing worden gegeven aan het
project.

De slechte integratie van wet- en regelgeving blijft bestaan. Hoewel de WMO wel enige
verlichtingmetzichmeebrengtdoordeverantwoordelijkheidvoorwonen,welzijnenzorgbij
één partij neer te leggen. De wet- en regelgeving bij de ontwikkeling van
woonservicegebiedenblijftondanksdeWMOzeercomplex.Omhiergoedmeeomtegaan
zalertijdigdenodigekennisinhuismoetenwordengehaald.Ditkanbijvoorbeelddoorhet
inhurenvaneengespecialiseerdadviesbureau.

Tot slot blijkt de concurrentie tussen zorgaanbieders voorde nodige problemen te zorgen
bij de ontwikkeling van woonservicegebieden. Dit probleem wordt echter geheel opgelost
door de komst van de WMO. De gemeente neemt de verantwoordelijkheden van de
zorgaanbieder over. Hierdoor hoeft er maar met één organisatie tot overeenstemming te
wordengekomen.Degemeentebesteedtdezorgweeraan.Hierdoorblijftdeconcurrentie
tussen zorgaanbieders bestaan, en wordt deze waarschijnlijk zelfs bevorderd. Het levert
echtergeenproblemenmeeropbijdeontwikkelingvanwoonservicegebieden.
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