Bij publiek-private samenwerking (PPS) investeren bedrijven in publieke voorzieningen en nemen ze
de co-exploitatie voor hun rekening. ‘PPS is een slimme manier van samenwerken, die de opdrachtgever
tijd en geld scheelt en een beter product oplevert.’ Als het aan de voorzitter van het PPS Netwerk Nederland
en oud-minister Willem Vermeend ligt, worden ziekenhuizen en zorgcentra alleen nog gebouwd onder
geïntegreerde contracten, ofwel: de zorgaanbieder is niet langer ook vastgoedbeheerder. Deelnemers in
het twee jaar geleden opgerichte PPS Netwerk Nederland zijn advies- en ingenieursbureaus, bouwbedrijven
als BAM, Strukton en Dura Vermeer, financiële dienstverleners en juristen.
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Voorzitter PPS Netwerk Nederland Willem Vermeend:

‘In publiek-private samenwerking
bouw je een beter ziekenhuis’
PPS is een nog relatief jong instrument. Behalve voor
de aanleg van wegen en tunnels ziet u veel kansen voor
PPS bij de bouw of de renovatie van ziekenhuizen en
verpleeg- en verzorgingshuizen. Wat is een PPS-voorbeeldproject waarmee u bestuurders en investeerders
tracht te overtuigen?
De renovatie van het gebouw van het ministerie van Financiën, voltooid in 2007 en waar vooral Gerrit Zalm zich voor
heeft ingezet. Het ging hier om een vernieuwing van installaties en een ingrijpend andere inrichting en routing van
werkprocessen en ondersteunende diensten. Het beheer en
het onderhoud van het gebouw is voor 25 jaar in handen
van een consortium met onder andere Strukton, GTI, ABN
AMRO. Het is ook het eerste PPS-project voor rijksgebouwen en aangewezen als proefproject voor toekomstige contracten. Bij dit project is de creativiteit van private partijen
en ambtenaren gebundeld. Daardoor is geld bespaard vergeleken met een traditionele aanbesteding.
De meerwaarde is 20 procent minder kosten op de som
van bouw en onderhoud over de totale levensduur, maar
ook een hogere kwaliteit. Er waren echter bij de PPS voor
het ministerie van Financiën ook barrières te overwinnen.
Ambtenaren waren lange tijd terughoudend: ‘We doen
het zoals we gewend zijn, klassiek aanbesteden, de goedkoopste krijgt het werk, dat idee dus. En verder is er toch
geld zat.’
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Zo denken zorgaanbieders die een nieuw gebouw
willen ook?
De hele semi-publieke sector denkt nog zo, ook uit onbekendheid met PPS. Dus hebben we nog een slag te maken
Maar de wal zal het schip keren. De zorg is natuurlijk een
maatschappelijk belangrijke sector waarin enorme bedragen omgaan. Marktwerking, het vooruitzicht dat de zorg
op de traditionele manier niet meer betaalbaar is, zal zorgaanbieders dwingen om slim en efficiënt te investeren, dus
ook in vastgoed. Tot voor kort ging een raad van bestuur
van een zorginstelling of ziekenhuis met een bouwplan
naar het Bouwcollege. Die gaf uiteindelijk een soort blanco
cheque: ga je gang maar. Naar de doelmatigheid van het
plan, en zeker de tijd die het zou kosten om het uit te voeren, werd slechts zijdelings gekeken. Nu die blanco cheque
is afgeschaft en het ziekenhuis zelf zijn broek moet ophouden, ontstaan ook daar financiële prikkels voor doelmatigheid. Bouwen wordt een businesscase, waarbij je minimaal
25 jaar vooruit moet kijken. En PPS-achtige contractvormen passen daar heel goed bij.
Hoe ziet slim investeren in zorgvastgoed conform
de PPS-gedachte eruit?
Dan praat je over geïntegreerde contracten, zoals de
‘design-build-finance-maintain’-overeenkomsten (DBFM/O)
waar oud-minister Ruding in opdracht van het kabinet
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ook een rapport over heeft uitgebracht. Dat is door een
kamermeerderheid positief ontvangen. Zorg en onderwijs
zijn voor PPS interessante sectoren. Vertrekpunt is het in
één keer contracteren van ontwerp, bouw en onderhoud
met één opdrachtnemer tegen één periodieke beschikbaarheidsvergoeding. Deze vergoeding betaalt de opdrachtgever, laten we zeggen het ziekenhuis, en is enigszins te vergelijken met huur, maar wel prestatiegebonden, op basis
van bepaalde indicatoren bijvoorbeeld.
Simpel voorbeeld: als blijkt dat de parkeergarage van het
nieuwe ziekenhuis op piekuren minder bezoekers met de
auto kan ontvangen dan de opdrachtnemer heeft berekend, dan krijgt de opdrachtnemer als exploitant/beheerder ook minder vergoeding. Het idee van bonus-malus. En
zo kun je dat regelen voor tal van andere diensten binnen
het ziekenhuis waartoe de opdrachtnemer zich verplicht.
Voor de opdrachtgever is één contract met één partner
Mike Leersoverzichtelijk.
(l) en Wim vanAls
derziekenhuis
Meeren
maximaal
heb je maar met
één leider van de band te maken: het consortium dat beheert. Alles is volledig gericht op de output en de kwaliteit
die de opdrachtgever wenst. De opdrachtnemer regelt ook
de financiering onder gunstige voorwaarden. Een DBFMovereenkomst sluit aan op de marktomstandigheden waaronder zorgaanbieders moeten werken. Het is een vorm van
optimaal risicobeheer. En geen onaangename verrassingen.
Overschrijdingen in bouwtijd en budget, wat typerend is
voor de klassieke vorm van aanbesteden, zijn in de praktijk
bij PPS-projecten tot nu toe niet voorgekomen.
Wat is een veel gehoord misverstand over PPS?
Dat het een vorm van privatisering zou zijn, wat het dus
absoluut niet is. Het ziekenhuis blijft de regie houden,
blijft aan de knoppen draaien middels dat prestatiegebonden contract. Het ziekenhuis kan zich verder volledig op
de optimalisatie van zijn kerntaak concentreren: de best
mogelijke zorg leveren. Zorgverzekeraars en patiënten
eisen dat ook. Daar hoort een gebouw bij dat qua routing
en logistiek efficiënt en klantvriendelijk in elkaar zit. Met
PPS kan een zorgaanbieder zich dus ook profileren. Als er
in de zorg gigantische financiële tekorten dreigen te ontstaan, zorg dan dat je met een slimmer en beter gebouw
geld ten opzichte van de huidige situatie overhoudt. Verbeter je doelmatigheid en stop het in de patiënt. En laat
vastgoedbeheer over aan specialisten en niet aan de chef
gebouwenbeheer van een ziekenhuis. Want kennelijk doen
ziekenhuizen dat niet goed genoeg. Anders zou er geen
meerwaarde van 15 tot 20 procent zijn.
Is er in de zorg veel belangstelling voor PPS?
Belangstelling wel, maar op dit moment is in de zorg nog
geen concreet project in uitvoering. Wel is een zestal quick
scans uitgevoerd naar de mogelijkheden en haalbaarheid
van PPS, onder andere bij het Medisch Spectrum Twente,
het Gemini Ziekenhuis in Den Helder en enkele verpleeginstellingen. Wij proberen met het PPS Netwerk bestuurders op gang te helpen. Het is vooral ook psychologie, in de
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CV Willem Vermeend
Prof. dr. Willem Vermeend is geboren op 21 december 1948 te
Zuilen. Na in 1972 een HBO-opleiding in de economie te hebben
afgerond, is hij fiscaal recht gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens is hij in 1983 gepromoveerd aan de
Rijksuniversiteit Leiden in de rechtswetenschappen.
In 2000 is Willem Vermeend staatssecretaris van Financiën
geworden en in 2002 werd hij minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Op dit moment is hij bijzonder hoogleraar
European Fiscal Economics aan de Universiteit van Maastricht
en bekleedt hij naast het voorzitterschap van PPS Netwerk
Nederland diverse andere bestuurstitels en heeft zitting in
meerdere commissariaten en raden van toezicht.

trant van: wil ik in partnership met anderen lief en leed
delen? Zo’n quick scan is in een middag gemaakt. We laten
zien hoe je de meerwaarde van je nieuwbouw méér vergroot of verkleind afhankelijk van strategische keuzes.
De politiek kan PPS een handje helpen?
Absoluut. Het rapport van Ruding over PPS is, na aanvankelijk wat tegenstand, niet alleen door de Kamer goed
ontvangen, maar ook door leden van het kabinet. Minister
Klink heeft bij het Algemeen Overleg PPS in de Kamer, in
februari van dit jaar, gezegd veel mogelijkheden te zien.
Hij wil drie projecten voor PPS en huisvesting in de zorg
aanwijzen. Dat soort showcaseprojecten heb je nodig om
anderen te overtuigen, mee te krijgen. Minister Bos heeft
in het kader van de PPS-discussie gewezen op de huidige
kredietcrisis, want die biedt juist ook voordelen. Hij ziet
twee tegenovergestelde effecten. Eén is dat banken wat
voorzichtiger zijn, maar het ander is dat investeerders sneller investeren in projecten met een degelijk risicoprofiel en
een degelijke risicoverdeling zoals PPS-projecten in plaats
van private projecten.
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Wat zijn de belemmeringen?
Voor een ziekenhuis dat vanuit het verleden reeds in een
traditioneel traject zit met architecten en banken, is PPS
achteraf geen optie meer. Dat zou je in de tijd achteruit
werpen. We hadden dat bijvoorbeeld met het Groene Hart
Ziekenhuis in Gouda. Dat was zeer enthousiast over PPS,
maar tegelijk zat het ziekenhuis al twee of drie jaar in een
traditioneel aanbestedingstraject. Dan kun je niet meer
terug. Soms kan een project, in financiële omvang bijvoorbeeld, te klein zijn om in PPS uit te voeren. Dan is de
klassieke weg sneller en beter. Maar PPS begint altijd met
een strategische keuze van de raad van bestuur, dus zonder dat er ook maar één bouwtekening is gemaakt. Vastgoedstrategie vraagt om leiderschap, dat moet je niet aan
iemand laag in de organisatie overlaten. Binnen zo’n raad
van bestuur moet een visionair en enthousiast iemand
zijn die zegt: en nu gaan we het doen! Ik trek die kar! Als
je het eerst in commissies laat uitzoeken, wordt het vaak
niks. Dan gaan mensen alleen maar angst en zogenaamde
nadelen over PPS ventileren. Kortom, bij PPS moet je aan
de voorkant meer tijd, en dus ook geduld, investeren in
overleg en contractbesprekingen dan bij een klassieke
aanbesteding, maar aan de achterkant heb je louter voordelen.

Welke uitdagingen ziet u voor de korte termijn?
Dat we voor PPS een goede mindset creëren. Ik ken een
ziekenhuisbestuurder die me vertelde niets met PPS te
kunnen beginnen, omdat hij in de huidige onzekere tijd
geen deal met private partijen voor 25 jaar kan maken.
Dus ging hij maar traditioneel ontwikkelen, waarmee hij
al het risico zelf neemt. Maar speel je dit soort onzekerheden door naar private partijen, dan is de kans groot dat
zij slimme manieren bedenken om de flexibiliteit van het
vastgoed te vergroten. Je kunt een nieuw ziekenhuis zo
ontwerpen dat een of meerdere etages van het gebouw, als
er over pakweg vijf of tien jaar een beddenoverschot ontstaat, ook nog als kantorencomplex is te verhuren.’ |
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Noem eens een paar voordelen?
ICT die meteen doelmatig is, zodat je van de leverancier
achteraf geen onaangename verrassingen in de vorm van
meerkosten hebt te verwachten. Dat laatste gebeurt nog
vaak. Elektronische systemen kosten enorm veel geld en
ieder ziekenhuis voor zich lijkt bezig het wiel uit te vinden. Met alle financiële risico's van dien doordat ze zich
volledig uitleveren aan de ICT-leverancier. Door ICT een
geïntegreerd onderdeel van een PPS-contract te maken, en
daarmee van de beschikbaarheidsvergoeding, betaal je als
opdrachtgever nooit meer dan wat afgesproken is.
Een ander voordeel van PPS is het aspect duurzaamheid in
energiebeheer. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen
zijn grootverbruikers van energie. Met nieuwbouw in een
PPS-contractvorm kun je meteen kiezen voor de integratie
van energieneutrale concepten. Ook weer een forse besparing in kosten.’
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