Kwaliteit in de GGZ prijzig
gemaakt. AKWA GGZ huurt erg
duur

Achter een drie traveeën brede, symmetrische voorgevel, met
als risaliet uitgevoerde, hoger opgetrokken middelste travee
met tympaan en aangekapt zadeldak met breed overstek, huist
sinds kort AKWA GGZ. De rechtsopvolger van de Stichting
Benchmark GGZ, AKWA GGZ, en het bijbehorende Dataportaal GGZ
is sinds 1 januari 2019 in Utrecht gevestigd. Niet zoals SBG
op een gewone kantoorlocatie, maar op een heel bijzondere plek
in Utrecht. Het mag blijkbaar wat kosten, want het gaat om een
bijzonder pand namelijk een monumentale kantoorvilla aan de
Museumlaan 7 in Utrecht. De eerste regel van deze bijdrage
komt dan ook uit de monuments-beschrijving. De jaarlijkse
huurkosten voor het monumentale pand met 550 m2 oppervlakte
komen inclusief BTW op minimaal 169.400 euro per jaar.
Eenzelfde kantooroppervlakte is in een kantorenwijk voor bijna
de helft van dat bedrag te huren. Blijkbaar is de behoefte om
behoedzaam om te gaan met publieke middelen niet zo groot bij
de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor AKWA GGZ. AKWA
GGZ staat als opvolger van SBG nogal in de aandacht. Met name
vanwege de wens om toch Routine Outcome Monitoring(ROM)-data
uit de GGZ te willen blijven gebruiken voor “kwaliteits”doeleinden. Ook al staat dat enorm ter discussie. Afgelopen
week nog kreeg AKWA GGZ nog de kous op de kop van de
Autoriteit Persoonsgegevens(AP), toen men oude SBG-data alsnog
raadpleegbaar wilde maken voor onderzoek. De AP stak daar een

stokje voor.

Huurprijs
U zult denken: ”Hoe komt schrijver dezes aan het enorme
huurbedrag?” Tamelijk simpel: via Funda.nl.(Indien de link
niet meer werkt, hier). De vraagprijs voor de huur van 550 m2
kantooroppervlakte was 110.000 euro per jaar ex BTW. Daarbij
komen twee eenheden met parkeerplekken a 15.000 euro per stuk.
Bij elkaar dus 140.000 euro ext BTW. Met 21 procent BTW komt
dat op minstens 169.400 euro per jaar. Uitgaande van een m2prijs van 110 tot 120 euro bij niet onaardige kantoorpanden in
mijn woonplaats Woerden kost 550 m2 tussen de 60.500 en 66.000
euro per jaar. Dat scheelt bijna de helft ten opzichte van het
kapitale pand te Utrecht. Erg slim is de huisvesting in dit
pand niet want indien de activiteiten uitbreiden is
aanvullende werkruimte binnen het pand niet te realiseren.

Monument
Dit artikel begon ik met de eerste regels van de beschrijving
van het monumentale pand in Utrecht. De kantoorvilla is in
1894 gebouwd in opdracht van de familie Itterson naar ontwerp
van P.J. Houtzagers met neo-klassieke elementen. Houtzagers
ontwierp een aanzienlijk aantal panden in en buiten Utrecht.
Eén van zijn bekendste leerlingen was Gerrit Rietveld.

Vorige bewoners
De vorige huurders van het pand kwamen uit andere takken van
sport. Het pand werd in twee delen verhuurd. In het ene deel
huisde het ICT-consultancy-bedrijf ENSIOR. In het andere deel
was in gebruik bij de Fries Groningse Hypotheekbank(FSH)
ENSIOR verhuisde in 2018 naar Driebergen. De FGH hield na
overname door de RABO-bank in juni 2018 op te bestaan.

GGZ Dataportaal
In het pand op de Museumlaan is op papier ook het GGZ
Dataportaal gevestigd. GGZ Dataportaal is blijkens de website
van AKWA GGZ dé dataverwerker voor de geestelijke
gezondheidszorg. Zij ontvangen data van zorgaanbieders over
behandelingen. Deze data zeggen ze te verwerken tot bruikbare
rapportages die inzicht zouden moeten bieden in de kwaliteit
van zorg. Deze rapportages zijn toegankelijk via een online
applicatie die Akwa GGZ beheert. Het is alleen niet erg
waarschijnlijk dat dat allemaal gebeurt op de Museumlaan 7.
Volgens de link in de eerste zin van deze alinea is er slechts
één persoon werkzaam bij GGZ Dataportaal B.V. in het pand. Die
heeft als bezigheden: gegevensverwerking, webhosting en
aanverwante activiteiten

Reclamezuil
Blijkbaar wil AKWA GGZ ook nog aan de buitenzijde een
boodschap uitdragen vanuit haar dure museumpand. De
organisatie heeft namelijk een omgevingsvergunning aangevraagd
voor het oprichten van een reclamezuil in de tuin van het
pand. Het trieste van een dergelijke aanvraag is dat men
blijkbaar niet beseft dat een reclamezuil in de tuin van een
pand dat als monument beschouwd wordt afbreuk doet aan het
monumentale karakter van het pand. Het is te hopen dat de
omgevingsvergunning niet verleend wordt. Bovendien, wat zou
men erop willen zetten. Iets van: “Doe niet dom. Doe uw
voordeel met ROM” of iets dergelijks.” Het idee alleen al!!!

Het is moeilijk bescheiden te blijven
Bij het huren van kantoorruimte dienen bestuurders van een
organisatie als AKWA GGZ zich te bedenken dat ze werken met
gemeenschapsgeld. AKWA GGZ met als be-/verwerker De Nieuwe
Entiteit zal door Zorgverzekeraars Nederland gedurende het
eerste jaar betaald worden. Daarna betaalt het ministerie van

VWS via de kwaliteitsgelden. In het eerste jaar zijn dat dus
gelden opgebracht door de burgers via de zorgpremies. Daarna
belastinggeld van burgers via het ministerie van VWS.
Blijkbaar is het voor zorgbestuurders moeilijk bescheiden te
blijven.
In dat kader is het door Aad Klaris geschreven en door Peter
Blanker uitgevoerde lied met diezelfde naam uit 1981 weer eens
aardig om te horen.
W.J. Jongejan, 11 juni 2019

