Bouwen in de zorg: wakker zijn of
wakker liggen?
U gaat een nieuw ziekenhuis bouwen, maar heeft u al nagedacht over de financiële bewaking
van dit project. Of ligt u daar nog niet wakker van? De tijden zijn veranderd. Van nacalculatie
zijn we naar productieafspraken gegaan en banken stellen zwaardere eisen aan de zorg- en de
projectorganisatie. Om te voorkomen dat u wakker ligt tijdens het project is het belangrijk dat u
de bewaking van budgetten, reserveringen, opdrachten, facturen en de financiële planning goed
organiseert.
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Onze ervaring met financiers
Bij de nieuwbouw van het nieuwe Meander
Medisch Centrum bewaken wij de financiën
met het in eigen huis ontwikkelde Budget Administratie Systeem (BAS). Dit systeem is een
instrument om financiële risico’s beheersbaar
te maken. Facetten als budgetten, reserveringen, opdrachten, facturen en de financiële
planning worden in BAS integraal, nauwkeurig
BAS
Gebruiksvriendelijkheid was een belangrijke voorwaarde bij de ontwikkeling van het systeem. Het
gezegde “gemak dient de mens” is dan ook van
toepassing op BAS.
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Een voortgangsrapportage bestaat uit:
- Managementrapportage in de vorm van een dashboard met een overzicht van:
- financiële stand project (budget, reeds gecontracteerd, gefactureerd, te factureren, prognose
nog op te dragen)
- toelichting op ontwikkeling van de kosten t.o.v.
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Financieel overzicht – budget versus kosten (meer
gedetailleerd overzicht van goedgekeurd budget,
bijstelling budget, realisatie en resultaat over de
verschillende rubrieken)
Specificaties openstaande verplichtingen, geboekte facturen en prognoses (lijst met opdrachten
en geboekte facturen, specificatie van prognoses,
gesorteerd op rubriekcode).
Gedetailleerd overzicht van waardeontwikkelingen
(meer- en minderwerk)

De voortgangsrapportage wordt getoetst door
de bouwkundig vertegenwoordiger van het
consortium van financiers. Deze beoordeelt
ook maandelijks of de waarde van het in aan-

of uitvoerende partijen worden aangegaan.
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portage draagt in belangrijke mate bij aan de
goedkeuring voor het vrijgeven van de
financiële middelen uit het bouwdepot.
René van Dijk, directeur Financiën en Vastgoed van het Meander Medisch Centrum,
ervaart de verstandhouding met de financiers
als volgt:…”Constructief en leerzaam. Constructief omdat met de bouwkundig vertegenwoordiger iedere maand alle aspecten van de
nieuwbouw worden besproken, waarbij de blik
ook toekomstgericht is. Leerzaam omdat opgedane ervaringen met andere bouwprojecten
wordt gedeeld. Mede door deze periodieke
overleggen ben ik nog beter in staat om de
verschillende risico’s met betrekking tot de
nieuwbouw tijdig in beeld te krijgen en te voorzien van passende maatregelen”…
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Eind 2013 is het zover. Dan opent Meander Medisch
Centrum de deuren aan de Maatweg in Amersfoort,
ter vervanging van de locaties Amersfoort Lichtenberg
en Amersfoort Elisabeth. De locatie in Baarn blijft
open.
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De nieuwe locatie in vogelvlucht
- Een logische indeling in vier gebieden: Spoed- en
intensieve zorg, Verpleegafdelingen, Poliklinieken
en Psychiatrisch Centrum.
- Een groot aantal voorzieningen: 24-uurs apotheek,
pleinen met restaurants en koffiecorners, Laan met
winkelgebied.
- Hoogwaardige, medisch-technische afdelingen
waaronder moderne Radiologie en Nucleaire
Geneeskunde, Hartcatherisatie-afdeling, Endoscopie-afdeling, laboratoria en productie-apotheek.
- Speciale zorgafdelingen waaronder Perinatologie
(geïntegreerde zorg moeder en kind), Dialysecentrum, Bloedafname, Dagverpleging, Ouderenzorg
en een Stiltecentrum.
- Een eigen Meanderacademie, een Auditorium
passend bij een topklinisch opleidingsziekenhuis
en verhuur aan een ROC voor de verpleegkundige
opleidingen.
- Ruim voldoende parkeergelegenheid voor fiets en
auto pal bij de hoofdentree onder het ziekenhuis.
- Een healthy environment door o.a. het Meanderpark met waterpartij voor rust en ontspanning.
Bron: www.meandermc.nl.

Tot slot
Slapeloze nachten zijn vaak niet nodig. Met
dit praktijkvoorbeeld en onze aanbevelingen hebben wij u geprobeerd te
laten zien dat, mits u op tijd wakker bent en
actie onderneemt, u straks niet wakker
hoeft te liggen.
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