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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het eindrapport van de Tussentijdse Evaluatie van het Hospital Nobo Otrobanda 

(HNO) bouwproject. 

 

Opdrachtverstrekking 

 

In dit rapport doet de General Counsel verslag van de werkzaamheden die hij op grond van 

zijn formele instelling op 12 mei 2016 bij Landsbesluit nr. 16/1262 heeft verricht en brengt hij 

de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie alsmede zijn bevindingen, conclusie en 

aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie voor het vervolgtraject van het HNO-project 

en de daarmee verbonden transitie, uit aan de Regering. 

 

Werkwijze 

 

Aan het uitvoeren van de tussentijdse evaluatie ging een aantal maanden van voorbereiding 

vooraf voor het opstellen van de Terms of Reference1 en het Plan van Aanpak, alsmede voor 

het aantrekken van onafhankelijke materiedeskundigen aan wie de evaluatie van het 

bouwproject, het transitieproject, het financiële beheer van het HNO-project en de overige 

onderdelen van het HNO-project is uitbesteed. 

 

De tussentijdse evaluatie is uitgevoerd door de volgende kantoren: 

 voor het onderdeel bouw: VK Architects & Engineers CVBA2, Brussel, België; 

 voor het onderdeel transitie: Probis Consulting3, Geel, België; 

 voor het financiële beheer van het HNO-project: Accountantskantoor 

PriceWaterhouseCoopers, Curacao; 

 voor de overige onderdelen van de evaluatie: Advocatenkantoor FCW-legal, Curacao. 

 

De General Counsel vormde tezamen met de materiedeskundigen de evaluatiecommissie. De 

evaluatiecommissie is eind mei 2013 met de tussentijdse evaluatie van het HNO-project 

gestart. De evaluatiecommissie heeft bij de uitvoering van haar opdracht gesprekken gevoerd 

en overleg gepleegd met, alsmede informatie opgevraagd van nagenoeg alle personen en 

instanties die bij het HNO-project betrokken zijn4. 

 

De personen en instanties met wie de evaluatiecommissie gesprekken en overleg heeft 

gevoerd, werden in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken, vragen te stellen en 

informatie te krijgen. De evaluatiecommissie is dan ook van mening dat hiermee aan het 

beginsel van hoor en wederhoor is voldaan. 

 

                                                           
1 Zie bijlage 1 bij dit rapport 
2 Zie bijlage 2 bij dit rapport 
3 Zie bijlage 3 bij dit rapport 
4 Zie bijlage 16 bij dit rapport 
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De tussentijdse evaluatie heeft zich vooral gericht op het bouwproces en het transitieproces 

van het HNO-project. In het kader hiervan zijn ook de overeenkomsten die aan bouwproject 

en transitieproject ten grondslag liggen, meegenomen in de evaluatie.  

Verder dienen zowel het bouwproces als het transitieproces begeleid te worden en dient 

namens de overheid toezicht erop te worden gehouden. Ook deze onderdelen begeleiding en 

toezicht zijn eveneens geëvalueerd. En tot slot vormen natuurlijk de financiën een belangrijke 

factor en het bouw- en transitiegebeuren. Een financiële analyse van het HNO-project vormt 

dan ook een onderdeel van de tussentijdse evaluatie. 

 

De tussentijdse evaluatie beslaat de periode van het bouw- en transitieproces van het HNO tot 

en met 30 september 2016. 

 

Slotwoord 

 

De General Counsel vertrouwt erop dat de Regering met het voor haar liggend rapport een 

goed inzicht wordt gegeven in de opstart en voortgang van het HNO-project tot en met heden 

en dat de gedane aanbevelingen kunnen bijdragen aan een verantwoorde uitvoering van en 

toezicht en controle op de verdere bouw en transitie van het HNO-project door de Regering.  

 

De General Counsel wil iedereen die zijn/haar medewerking en tijd heeft verleend om het 

evaluatieteam te woord te staan of op andere wijze nadere informatie aan het evaluatieteam 

heeft verstrekt, hiervoor zijn hartelijke dank betuigen. 

 

 

Curacao, 10 december 2016 

 

 

 

 

 

_________________ 

General Counsel 
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INLEIDING 

 

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw leefde onder de bestuurders van Curaçao het plan 

voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Dit plan nam in 2011 vaste vormen aan5. Er volgde 

een voorbereidingsperiode waarin verschillende locaties aan een geschiktheidonderzoek voor 

de bouw van een ziekenhuis werden onderworpen. Ook werd een selectie gemaakt van de bij 

het project te betrekken participanten.  

 

Zo sloot het Land Curaçao op 11 augustus 2011 een Beheersovereenkomst6 met de Stichting 

Ontwikkeling Nederlandse Antillen (hierna: “SONA”)7. Het Land Curacao is de materiele 

opdrachtgever en geldverstrekker voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Maar de bouw 

van het nieuwe ziekenhuis heeft het Land Curacao gedelegeerd aan SONA. Op grond van 

deze overeenkomst heeft het Land Curacao de directievoering voor de bouw het nieuwe 

ziekenhuis volledig aan SONA uit handen gegeven.  

 

SONA is op grond van de Beheersovereenkomst de formele opdrachtgever voor de bouw van 

het HNO. Immers, het is SONA die, zoals hieronder nader zal worden besproken, met Ballast 

Nedam Infra B.V. een bouwcontract voor de bouw van het HNO heeft afgesloten. SONA 

moet dan ook als normadressaat van de verplichtingen worden aangemerkt die in het kader 

van het HNO-project dienen te worden nagekomen. SONA heeft ingevolge de 

Beheersovereenkomst een beherende, controlerende en sturende taak met betrekking tot de 

bouw van het ziekenhuis. Ook is aan SONA de bevoegdheid toegekend om voor de bouw van 

het ziekenhuis contracten met leveranciers en dienstverleners af te sluiten en deze contracten 

te beheren8. 

 

Vervolgens heeft SONA op 16 augustus 2011 een Managementovereenkomst afgesloten met 

Berenschot International B.V. (hierna: “Berenschot”). Op grond van artikel 5 lid 1 van de 

Beheersovereenkomst en op grond van de Statuten9 van SONA is SONA gehouden de aan 

haar door het Land Curaçao gemandateerde bevoegdheden en taken uit te besteden aan haar 

Uitvoeringsorganisatie. En dat is Berenschot met wie SONA sinds jaren samenwerkt. 

 

Tot de taken van Berenschot behoren het in naam van, voor rekening van en ten behoeve van 

SONA uitvoeren van de taken die aan SONA zijn gedelegeerd in bijlage 1 van de 

Beheersovereenkomst10, te weten de realisatie van een nieuw duurzaam operationeel 

ziekenhuis in 2015.  

 

                                                           
5 Besluit van RvM d.d. 15 juni 2011 zaaknr. 2011/50569 “Masterbesluit start project ziekenhuis” 
6 Voor de Beheersovereenkomst: zie bijlage 4 bij dit rapport  
7 Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen is op 22 april 2004 opgericht teneinde een bijdrage te leveren aan 

de ontwikkeling van Curacao, St.Maarten, Bonaire, St.Eustatius en Saba, door zelfstandige en professionele 

toewijzing van middelen aan projecten. Bij statutenwijziging van 5 juli 2011 is de officiële naam: Stichting 

“SONA”. 
8 Art. 1 lid 1 van de Algemene Voorwaarden behorende bij de Beheersovereenkomst 
9 Zie bijlage 5 bij dit rapport 
10 Art. 2 lid 1 van de Managementovereenkomst 
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Om de bouw te realiseren heeft SONA op 4 januari 2013 een Design, Build & Maintain 

bouwcontract (hierna: “DBM-contract”) met Ballast Nedam Infra B.V. (hierna: “Ballast 

Nedam”) afgesloten. Dat is een geïntegreerd contract waarbij het ontwerp, de bouw en het 

onderhoud in één hand zijn en wel in die van Ballast Nedam. Overeengekomen is dat Ballast 

Nedam het nieuwe ziekenhuis zal ontwerpen en bouwen voor US$ 111.200.000,- en dat het 

gebouw zal worden opgeleverd 29 maanden na de start van de bouwwerkzaamheden doch niet 

later dan 1 november 201511. 

 

In DBM-contract is ook aangegeven dat het bouwproject voor 31 december 2013 dient te 

worden aangevangen. Indien voor genoemde datum de bouw niet is aangevangen zal een 

nieuw contract moeten worden opgesteld en zal over de prijs opnieuw moeten worden 

onderhandeld12.  

 

Bij besluit van RvM van 29 februari 201213 werd het Scadta terrein (Amstelterrein) gekozen 

als locatie voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis Nos Hospital Nobo (“NHN”). Echter op 

11 april 2013 namen de Staten een motie aan om het nieuwe ziekenhuis te bouwen in de wijk 

Colon van Otrobanda. Het project kreeg daarmee een andere naam: Hospital Nobo Otrobanda 

(hierna: “HNO”)  

 

Een nieuw te bouwen ziekenhuis zal ook moeten worden ingericht en operationeel worden 

gemaakt. In verband hiermee werd op 20 september 2013 een Memorandum of 

Understanding (MOU) ondertekend tussen drie partijen te weten het Land Curacao, de 

Stichting Sint Elisabeth Ziekenhuis (SEHOS) en de USONA14. In de MOU is onder andere 

vastgesteld dat SEHOS een rol speelt in de voorbereiding van de ziekenhuisorganisatie 

alsmede in de transitie en de feitelijke verhuizing van het oude naar het nieuwe ziekenhuis, 

maar dat USONA de regie voert over de transitie van het oude naar het nieuwe ziekenhuis.15 

 

Op 16 december 2013 nam de Raad van Ministers het besluit16 om het HNO-project op de 

kortst mogelijke termijn te realiseren. De Raad overwoog daartoe het volgende: 

 

“Na nauwkeurige bestudering van alle onderliggende adviezen en overige bescheiden 

met betrekking tot het traject Hospitaal Nobo Otrobanda (HNO) en na een zorgvuldige 

afweging van belangen heeft de Raad, na intensief intern beraad, overwogen dat het in 

’s Lands belang is indien op de kortst mogelijke termijn wordt aangevangen met de 

realisering van het project KNO. Daarmee geeft de Raad, na een periode van intensieve 

en zorgvuldige voorbereiding, waarbij in nauw overleg en in nauwe samenwerking met 

alle betrokken (nationale en internationale) actoren nauwkeurig en gedetailleerd 

                                                           
11 Annex XXIII.2.2. bij het DBM-bouwcontract 
12 Annex XXIII bij het DBM-contract 
13 Besluit RvM d.d. 29 februari 2012 zaaknr. 2012/11499 
14 USONA is de handelsnaam van NAO N.V. NAO N.V. is 100% dochter van Berenschot Groep B.V. evenals 

Berenschot  International B.V. . 
15 Art. 15 lid c MOU 
16 Besluit van RvM d.d. 16 december 2014 met zaaknr. 2013/072536 
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gekeken is naar relevante zorginhoudelijke, financiële, juridische, bouwtechnische en 

planologische aspecten, grotendeels uitvoering aan de door de Staten op 11 april 2013 

met meerderheld van stemmen aangenomen motie. Daarmee wordt tevens uitvoering 

gegeven aan de op 20 september 2013 tussen het Land, de stichting Sint Elisabeth 

Hospitaal (Sehos) en USONA getekende Memorandum of Understanding (MoU).” 

 

De bouw werd aangevangen op 18 december 2013 met een Groundbreaking ceremonie. De 

verwachtingen in de gemeenschap van Curaçao waren hooggespannen. Immers aan het besluit 

tot de bouw ging een periode van meer dan 60 jaar vooraf met politieke en publieke discussies 

over de plaats, de kosten, de kwaliteit en de invulling van het te bouwen nieuwe ziekenhuis op 

Curacao. 

 

Eerst tijdens een onderhoud op 4 november 2015 tussen de Raad van Ministers en SONA en 

welk onderhoud in een brief van SONA naar de Minister van Algemene Zaken op 1 december 

201517 werd vastgelegd, werd het Land Curacao als geldverstrekker voor de bouw van het 

HNO-project opgeschrikt en geconfronteerd met financiële tegenvallers in het bouwproces. 

De gepresenteerde tegenvallers waren: 

 

(a) een interim claim van de aannemer Ballast Nedam Infra B.V. van US$ 18,35 miljoen 

wegens opgelopen vertragingsschade; 

(b) de meerkosten van NAf  8 miljoen voor de omlegging van de Hamelbergweg;  

(c) de extra bouwwerkzaamheden ten bedrage van NAf 17 miljoen in verband met het 

verschuiven van bepaalde functies van het Sint Elisabeth Hospitaal (hierna: “SEHOS”) 

naar andere locaties om de voortzetting van het bouwproces van het HNO niet te 

obstrueren. Het betreft hier de hartcatheterisatiekamers, de isolatiekamers, de Coronary 

Stroke Care Unit, de apotheek, de druktank en enkele kantoren van de medisch 

gerelateerde units; 

(d) de meerkosten ten bedrage van NAf 20 miljoen die de aannemer in rekening van het 

Land Curacao wenst te brengen in verband met de invoerrechten over de geïmporteerde 

goederen en materialen bestemd voor het HNO project. De aannemer was bij zijn 

offerte ervan uitgegaan dat het Land Curacao een vrijstelling van invoerrechten voor het 

HNO-project zou verlenen. 

 

In totaal ging het om NAf 78 miljoen aan tegenvallers 

 

Tevens werd in de brief van SONA van 1 december 2015 aan de Minister van Algemene 

Zaken aangegeven dat de eindoplevering van het nieuwe ziekenhuis eerst op 28 mei 2018 zal 

plaatsvinden. Dit was een teleurstelling voor het Land Curacao, daar volgens het 

                                                           
17 Brief d.d. 1 december 2015 met referentie 20151201/01/gl van SONA aan MinAZ 
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Bouwcontract de oplevering van het HNO op 19 mei 2016 zou plaatsvinden.18 De Raad van 

Ministers werd van deze ontwikkelingen niet eerder op de hoogte gesteld.  

 

Verder was het de Raad van Ministers niet duidelijk hoe de bouwkosten van US$ 111.200.000 

(= NAf 200.160.000,-) welke in eerste instantie met Ballast Nedam Infra B.V. is 

overeengekomen voor de bouw van een nieuwe ziekenhuis, inmiddels zijn gestegen naar NAf  

285.358.000,- 19. 

 

Ook rezen bij de Raad van Ministers vragen op met betrekking tot de overname van Ballast 

Nedam door de Turkse bouwmaatschappij Rönesans en de gevolgen die deze overname 

eventueel zal hebben voor de voortgang van de bouw van het HNO. 

 

Tot slot was het de Raad van Ministers niet duidelijk in hoeverre men inmiddels is gevorderd 

met de planning inzake de inrichting, de invulling en de exploitatie van het nieuwe 

ziekenhuis.  

 

Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen en vragen was de Raad van Ministers van 

oordeel dat er een tussentijdse evaluatie moet worden uitgevoerd met betrekking tot alle 

aspecten gerelateerd aan het HNO-project.20 Met een tussentijdse evaluatie wenste de Raad 

een diepgaande inzicht te verkrijgen in de voortgang van het bouwproject, het toezicht daarop 

inclusief de informatievoorziening, het transitieproces, evenals de daarmee verbonden 

financiële en overige risico’s voor de resterende projectduur op de verschillende onderdelen 

van dit project tot aan de volledige realisatie ervan. 

 

Het kantoor van FCW-legal werd benaderd voor het coördineren van een tussentijdse 

evaluatie naar de stand van zaken rondom het HNO-project. In verband met deze opdracht 

voor een tussentijdse evaluatie heeft FCW-legal de Terms of Reference (TOR)21 opgesteld en 

aan de Raad van Ministers aangeboden. Bij Landsbesluit van 12 mei 2016 22 werd het kantoor 

van FCW-legal vervolgens aangewezen als de General-Counsel voor het coördineren en 

uitvoeren van de evaluatie van het HNO-bouwproject, het transitieproject van het SEHOS 

naar het HNO, van de kwaliteit van de informatievoorziening, de monitoringstructuur, het 

monitoringproces, de samenwerking tussen de betrokken partijen en van de inrichting, 

organisatie, beheer en exploitatie van, evenals het toezicht op, het nieuwe ziekenhuis. 

 

Het HNO-project kent de volgende onderdelen of blokken: 

 de bouw; 

                                                           
18 The groundbreaking voor het HNO vond plaats op 19 december 2013. En artikel 12 sub c jo Annex XXIII van 

het bouwcontract luidt: “The final completion and acknowledgement in this scenario is 29 months after the 

financial Go-decision”. 
19 Financiële rapportage HNO-project, maart 2016, ten behoeve van de informele financiële commissie 

Soethoudt, 22 april 2016 
20 Besluit Raad van Ministers d.d. 9 december 2015 zaaknr. 2015/060142 
21 Zie bijlage 1: Terms of Reference Tussentijdse Evaluatie HNO-Project eindversie 12 januari 2016 
22 Landsbesluit van 12 mei 2016 no. 16/1262 
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 de inrichting en ICT; 

 de begeleiding; 

 de omgeving; 

 de transitie. 

 

Van deze onderdelen hebben de onderdelen “bouw” en “omgeving” met bouwactiviteiten te 

maken en richten de onderdelen “transitie” en “inrichting en ICT” zich voornamelijk op de 

overgang van het oude naar het nieuwe ziekenhuis. Het onderdeel “begeleiding” omvat het 

sturen en toezicht houden op en bewaken van de kwaliteit van het HNO-project in 

organisatorisch, functioneel en technisch opzicht.  

 

Op grond van het vorenstaande heeft de evaluatiecommissie het evaluatierapport opgedeeld in 

zes delen:  

 

 I.  het juridisch kader waarbinnen de bouw en de transitie worden uitgevoerd; 

 II.  de uitvoering van de bouw van het HNO;  

 III. de uitvoering van de transitie van het SEHOS naar het HNO;  

 IV. het beheer en het toezicht met betrekking tot het bouwproces en de begeleiding 

van het bouwproces; 

 V. het beheer en het toezicht met betrekking tot het transitieproces en de inrichting, 

organisatie, en exploitatie van het HNO;  

 VI. de financiering van de onderdelen van het HNO-project;  

 VII. conclusies en aanbevelingen. 

 

Voor de tussentijdse evaluatie heeft de General Counsel gebruik gemaakt van de expertise 

van de VK Architects & Engineers uit België in samenwerking met Probis Consulting, 

eveneens uit België en allen gespecialiseerd in de bouw en transitie van ziekenhuisprojecten. 

Tevens is de expertise van het accountsbureau PWC ingehuurd voor de evaluatie van het 

financiële gedeelte van het HNO-project. 

 

In het voor u liggende evaluatierapport treft u aan de resultaten van de tussentijdse evaluatie 

van de hierboven genoemde vijf hoofdgebieden.  

 

Vooruitlopend daarop kunnen we u hier reeds aangeven dat uit het evaluatierapport zal blijken 

dat de voortgang van de bouw van het HNO-project en de transitie van het SEHOS naar het 

HNO niet naar behoren verloopt. Daaraan liggen een groot aantal factoren ten grondslag die 

als volgt kunnen worden gegroepeerd: 

- De complexe projectstructuur; 

- De vele actoren die een rol spelen in het nemen van beslissingen; 

- De afwezigheid van een duidelijk eigenaarschap met betrekking tot het HNO-project; 

- Het niet verschaffen van de juiste informatie en rapportering;  

- Het gebrek aan monitoring/toezicht; 
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- De mate en wijze van communicatie;  

- Het niet betrekken van alle stakeholders in het HNO-project; 

- De geringe transparantie. 

 

Bovengenoemde factoren hebben geleid tot een negatieve beeldvorming bij zowel het publiek 

als de staten en de regering van Curacao. 

 

In de hierna volgende hoofdstukken zullen deze factoren binnen de vijf hierboven genoemde 

hoofdgebieden nader worden belicht. Aangegeven zal worden in hoeverre zij hebben 

bijgedragen aan de impasse waarin de bouw en transitie van het HNO-project zich thans 

bevinden. Tevens zullen in dit rapport aanbevelingen worden gedaan om deze situatie te 

doorbreken en een verdergaande ontsporing van het HNO-project te voorkomen. 

Tot slot wijst de evaluatiecommissie de lezer van dit rapport nog op het volgende.  

 

In het onderhavige rapport worden de namen USONA en Berenschot vaak in combinatie met 

elkaar gebruikt. USONA staat voor “Uitvoeringsorganisatie Ontwikkeling Nederlandse 

Antillen”. 

 

USONA is de handelsnaam van NAO N.V. NAO N.V. is een 100% dochtermaatschappij van 

Berenschot Groep B.V. en een 100% zustermaatschappij van Berenschot International B.V. 

(in dit rapport verder te noemen als Berenschot) . 

 

De handelsnaam USONA wordt op Curaçao in het algemeen geassocieerd met de activiteiten 

die NAO N.V. namens SONA uitvoerde, namelijk het beheer van de ontwikkelingsmiddelen 

van het Nederlandse Ministerie van BZK en de EU voor de eilanden van de voormalige 

Nederlandse Antillen. Met het tot een einde komen van (veruit het grootste gedeelte van) deze 

activiteiten in het jaar 2015 is het gebruik van de naam USONA ook minder voor de hand 

liggend te noemen in het HNO-project.  

 

Het is daarom ook dat Berenschot sinds 2015 naast de handelsnaam USONA ook de naam 

Berenschot vermeldt in officiële stukken en de combinatie "USONA/Berenschot" gebruikt. 

Ook in de media wordt er met grote regelmaat verwezen naar "USONA/Berenschot" of zelfs 

naar "Berenschot".  

 

Volgens Berenschot streeft zij ernaar om zo snel mogelijk uitsluitend de naam "Berenschot" 

te gaan gebruiken in plaats van "USONA/Berenschot", maar kan dit niet plotsklaps doen, 

omdat voor de Curaçaose gemeenschap het HNO-project inmiddels ook aan de naam USONA 

wordt gelinkt. 
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Overigens heeft SONA reeds op verschillende manieren en momenten aan Berenschot 

geïnformeerd en medegedeeld dat SONA het onwenselijk acht dat Berenschot de naam 

USONA blijft gebruiken23.  

 

                                                           
23 Zie blz. 7 van brief van 17 juni 2016 van SONA aan Berenschot met referentie SONA/20160617/01 inzake 

geschonden vertrouwensrelatie tussen de directeur van Berenschot en SONA. 
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DEEL I  HET JURIDISCH KADER VAN HET HNO-PROJECT 

 

Het juridisch kader waarbinnen de bouw van het nieuwe ziekenhuis te Otrobanda oftewel het 

Hospital Nobo Otrobanda (HNO) wordt gerealiseerd, kent een aantal contracten die hieronder 

nader zullen worden besproken. De contracten brengen rechten maar voornamelijk 

verplichtingen met zich mee met betrekking tot de bouw van het HNO en de voorbereidingen 

voor het exploiteren van het HNO. De tussentijdse evaluatie zal met name moeten uitwijzen 

in hoeverre de verplichtingen uit hoofde van de aangegane overeenkomsten door partijen zijn 

nagekomen. In verband hiermee worden hieronder de contracten welke voor het HNO-project 

van belang zijn nader geëvalueerd.  

 

In de volgende hoofdstukken zullen achtereenvolgens de volgende overeenkomsten worden 

behandeld: 

 

- de Beheersovereenkomst 

- de Managementovereenkomst 

- de Bouwovereenkomst of DBM-contract 

- de Memorandum of Understanding 

- de Detacheringsovereenkomst 
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Hoofdstuk I.1 De Beheersovereenkomst 

 

I.1.1.  Doel en partijen 

 

Zoals in de inleiding reeds is aangegeven heeft het Land de realisatie, het beheer en de 

begeleiding van het ziekenhuisproject overgedragen aan de Stichting Ontwikkeling 

Nederlandse Antillen (hierna: “SONA”). Hiervoor is op 11 augustus 2011 een 

Beheersovereenkomst ondertekend tussen het Land en SONA. SONA voert het HNO-

bouwproject uit. SONA is derhalve de formele opdrachtgever en ontvangt de fondsmiddelen 

van het Land voor de bouw van het HNO. In de Beheersovereenkomst wordt het Land dan 

ook aangeduid als verstrekker en SONA als ontvanger. 

 

De Beheersovereenkomst is op 17 december 2013 gewijzigd bij Addendum24 op de 

Beheersovereenkomst. 

 

Volgens de Beheersovereenkomst zou het HNO in het jaar 2016 worden opgeleverd en zou 

het HNO begin 2017 operationeel moeten zijn conform het op te stellen transitieplan. Het is 

ondertussen wel voor eenieder bekend dat deze opleverdata niet worden gehaald. De oorzaken 

van het verschuiven van de opleverdatum en operationaliteit worden in het hoofdstuk over de 

bouw verder behandeld. 

 

Met de ondertekening van de Beheersovereenkomst is ingevolge onderdeel 3.5.1. van bijlage 

1 bij de Beheersovereenkomst door het Land Curacao een zogenaamde Quality and 

Performance Board Nieuw Ziekenhuis (hierna “QPB”) ingesteld.25 

 

De QPB is een overlegorgaan. SONA is op grond van onderdeel 3.5.2. van bijlage 1 van de 

Beheersovereenkomst verplicht overleg met de QPB te voeren over concept besluitvormende 

documenten met betrekking tot het HNO-project op een zodanig moment dat invloed op de 

inhoud nog mogelijk is. Bij wezenlijke verschillen van inzicht tussen SONA en QPB met 

betrekking tot alle voor het HNO-project spoedeisende zaken dienen zowel SONA als de 

QPB hierover het Land tussentijdse informatie te verstrekken en te raadplegen. 

 

Verder bepaalt onderdeel 3.5.2. van bijlage 1 van de Beheersovereenkomst dat SONA op haar 

beurt door middel van een managementovereenkomst de feitelijke projectuitvoering zal 

opdragen aan de uitvoeringsorganisatie26. Hiertoe is SONA statutair verplicht. Voor een 

bespreking van de Managementovereenkomst verwijzen wij naar hoofdstuk I.2.  

                                                           
24 Zie bijlage 6 bij dit rapport 
25 De kernbezetting van de QPB bestaat uit de secretarissen-generaal van de ministeries van Algemene Zaken, 

Gezondheid, Milieu & Natuur en Financiën. De QPB staat onder technisch voorzitterschap van de directeur van 

de uitvoeringsorganisatie (= Berenschot) of zijn vervanger. De uitvoeringsorganisatie zal tevens het secretariaat 

van de QPB uitvoeren. De QPB kan naar behoefte tijdelijk worden uitgebreid met één of meer secretarissen-

generaal van andere ministeries. 
26 De uitvoeringsorganisatie is USONA (Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen). 

USONA is de handelsnaam is van NAO N.V. een 100% dochter van Berenschot Groep B.V. 
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Voor de feitelijke projectuitvoering zal binnen de uitvoeringsorganisatie 

(USONA/Berenschot) een aparte projectorganisatie worden opgezet.  

 

De middelen benodigd voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis worden door het Land 

Curaçao aan SONA betaald door middel van storting van de gelden op rekening bij de 

Centrale Bank van Curacao en Sint-Maarten, ten name van Stichting SONA, vooralsnog 

volgens het bevoorschottingsschema, opgenomen in bijlage 3 behorende bij de 

Beheersovereenkomst, tenzij later alsnog anders overeengekomen27. 

 

I.1.2. Verplichtingen van SONA uit hoofde van de Beheersovereenkomst 

 

De taken van SONA omvatten (a) het optreden als coördinerend projectgelastigde, (b) het 

verlenen van technische assistentie en (c) het uitoefenen van een monitorfunctie met 

betrekking tot een groot aantal projectonderdelen die zijn geïdentificeerd en opgenomen in de 

in bijlage 1 van de Beheersovereenkomst opgenomen tabellen: “Gezondheidszorg”, 

“Financiën”, “Juridisch kader”, “Technische realisatie” en “Draagvlak”. 

 

Het optreden als coördinerend projectgelastigde betekent dat SONA de verantwoordelijkheid 

opneemt voor het tijdig leveren van het resultaat zoals omschreven, binnen het beschikbare 

budget. Coördinerend projectgelastigde houdt tevens technische assistentie en monitorfunctie 

in. 

 

SONA zal de rol van coördinerend projectgelastigde altijd uitvoeren na overleg met het 

Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) als eerste projecteigenaar en andere 

relevante stakeholders, een en ander rekening houdende met onder meer de beslissing van de 

Raad van Ministers van 2 maart 2011 (zaaknummer 2011 /5846) en zal rekening houden met, 

inhaken op en gebruik maken van reeds bestaande documentatie, initiatieven, projecten, 

verantwoordelijkheden en overlegstructuren. 

 

Het verlenen van technische assistentie betekent dat SONA een begeleidende, adviserende, 

uitvoerende en ondersteunende rol heeft in de aangegeven deelactiviteiten. Technische 

assistentie houdt tevens de monitorfunctie in.  

 

Het uitoefenen van een monitorfunctie betekent dat SONA actief toeziet op de voortgang van 

het betreffende onderdeel, faciliteert bij (dreigende) afwijkingen van de planning, tijdig zal 

signaleren als externe factoren en verantwoordelijkheden de projectvoortgang dreigen te 

verstoren en eventueel de problemen aan het Land Curaçao zal voorleggen teneinde een tijdig 

projectrealisatie te borgen. 

 

                                                           
27 Artikel 4 lid 1 en artikel 4 lid 3 van de Beheersovereenkomst 
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SONA zal deze diensten verlenen vanuit haar kantoor op Curaçao en afhankelijk van de 

projectbehoeften zullen nationale en internationale experts bij de werkzaamheden worden 

betrokken. 

 

Volgens de algemene voorwaarden behorende bij de Beheersovereenkomst, is SONA 

verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten en publiceert daartoe “calls for 

expressions of interest” en “requests for proposals”, en voert daarvoor alle nodige activiteiten 

uit om dat te faciliteren, zoals het uitvoeren van de selectie- en aanbestedingsprocedures, het 

toekennen en aangaan van contracten met leveranciers en dienstverleners, het uitvoeren van 

betalingen, het beheren van contracten, inclusief alle nodige handelingen om deze contracten 

te initiëren en toe te kennen, het ondertekenen van contracten en het terugvorderen van 

eventueel onrechtmatig ontvangen betalingen. 

 

I.1.3.  Rapportage door SONA 

 

De USONA/Berenschot rapporteert aan SONA in de vorm van periodieke 

voorgangsrapportages en concept besluitvormende documenten. De vorm, frequentie en 

inhoud van deze rapportages en de benoeming van de besluitvormende documenten worden in 

de Managementovereenkomst opgenomen.  

 

SONA bespreekt de voortgangsrapportages en de concept besluitvormende documenten in de 

QPB op basis van een vooraf met de QPB Board overeengekomen agenda en 

vergaderschema. Na het horen van de QPB neemt SONA een definitief besluit over de 

concept besluitvormende documenten, binnen de kaders van de Beheersovereenkomst. 

 

SONA legt vervolgens de definitieve besluitvormende documenten ter bekrachtiging voor aan 

het Land Curacao.  

 

Ten behoeve van het project zullen ten minste elk kwartaal standaardrapportages worden 

opgesteld die het Land Curaçao inzicht geven in de voortgang van het project. Over inhoud, 

frequentie en geadresseerden van de standaardrapportages zal met het Land Curaçao in 

overleg worden getreden. 

 

In deze voortgangsrapportages wordt in ieder geval afzonderlijk aandacht besteed aan alle 

(dreigende) substantiële afwijkingen van projectinhoud, projectplanning of projectbudget of 

projectbegroting. Een en ander mede tegen de achtergrond van de zorginhoudelijke 

verantwoordelijkheid van de overheid. Per (dreigende) substantiële afwijking zal worden 

aangegeven welke maatregelen SONA onderneemt om de (dreigende) substantiële afwijking 

te voorkomen dan wel de effecten ervan ongedaan te maken, te compenseren of te mitigeren. 

Indien noodzakelijk kunnen deze maatregelen door SONA op ad hoc basis ter goedkeuring 

aan het Land Curaçao worden voorgelegd. Budgettaire consequenties van dergelijke 

maatregelen worden door het Land Curaçao in overleg met SONA verrekend. 
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Verder bevatten de rapportages: 

- De aan elke activiteit verbonden uitgaven en verplichtingen; 

- Informatie over de audit & control maatregelen uitgevoerd door SONA. Ingeval van de 

uitvoering van inspecties (c.q. veldbezoeken) wordt een samenvattend inspectierapport 

aangeleverd waarin het aantal veldbezoeken alsook de daarbij geconstateerde resultaten 

wordt vermeld; 

- Een overall financieel overzicht van alle uitgaven en verplichtingen, afgezet tegen de 

daarvoor beschikbare budgetten.  

 

Het Land Curaçao kan SONA28 verzoeken om additionele informatie met betrekking tot de 

inhoud van de opgeleverde rapportages, mits binnen de grenzen van billijkheid en 

redelijkheid. Aan zulke verzoeken moet binnen voldaan binnen dertig kalenderdagen. 

 

I.1.4.  Plan van aanpak 

 

Het plan van aanpak gaat uit van de in de Raad van Ministers genomen besluiten29 met 

betrekking tot het nieuwe ziekenhuis (zie bijlagen 2a en 2b aan de Beheersovereenkomst).  

 

SONA levert besluitvormende documenten voor het Land Curaçao op. Deze besluiten hebben 

tot doel om alles zodanig te richten, in te richten en te verrichten dat het nieuwe ziekenhuis 

ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Daarbij zullen er principebesluiten en definitieve 

besluiten genomen moeten worden, binnen het tijdskader van de projectplanning. De 

besluiten hebben betrekking op de vijf bovenvermelde domeinen: Gezondheidszorg, 

Financiën, Juridisch kader, Technische realisatie, Draagvlak. 

 

In bijlage 1 van de Beheersovereenkomst is per domein een overzicht op hoofdlijnen 

opgenomen van de belangrijkste mijlpalen, resultaten en deelprojecten voor het opleveren van 

de noodzakelijke genoemde besluitvormende documenten. 

 

Per mijlpaal, resultaat en/of deelproject is aangegeven welke rol SONA daarin zal vervullen, 

namelijk die van coördinerend projectgelastigde, technisch assistent of monitor (voor een 

omschrijving van de rollen zie hierboven). 

 

Tevens is er per mijlpaal, resultaat en/of deelproject aangegeven aan welk onderdeel van de 

projectdoelstelling wordt bijgedragen. Daarbij is onderscheid gemaakt naar: 

- Financiële haalbaarheid: dat wil zeggen dat de mijlpaal, het resultaat en/of het 

deelproject voorwaarden creëert voor een gezonde exploitatie van het ziekenhuis 

(duurzaamheid). 

- Operationaliteit: dat wil zeggen dat de mijlpaal, het resultaat en/of het deelproject 

voorwaarden creëert voor het adequaat functioneren van het ziekenhuis (operationeel). 

                                                           
28 Opmerking: in bijlage 4 aan de Beheersovereenkomst (de algemene voorwaarden) wordt ‘uitvoerder SONA’ 

vermeld als ‘ontvanger’.   
29 RvM 2011/50569 Masterbesluit Bouwcase Nieuw Ziekenhuis 
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- Huisvesting: dat wil zeggen dat de mijlpaal, het resultaat en/of het deelproject bijdraagt 

aan de bouw van het ziekenhuisgebouw, inclusief (medische) gebouwinrichting en 

terreininrichting (ziekenhuis). 

 

In bijlage 1 bij de Beheersovereenkomst zijn tevens tabellen opgenomen waarin per domein 

de belangrijkste deelactiviteiten staan genoemd, alsmede de verantwoordelijkheid die SONA 

voor elk van deze deelactiviteiten draagt. In dezelfde bijlage zijn in de tabellen ook de 

verschillende deliverables30 opgesplitst per deelproject31. 

 

De genoemde tabellen presenteren de startsituatie op het moment van ondertekening van de 

Beheersovereenkomst en zouden tijdens het projectverloop aangevuld en bijgesteld worden.32 

 

Uiterlijk op 31 maart 2014 diende SONA het volgende te presenteren: 

- Aangepaste bouwplanning, inclusief de planning van aanbesteding van medische 

inrichting en ICT; 

- Transitieplan; 

- Rapportageformaat. 

 

Om de drie maanden of zo veel eerder als het Land Curaçao verzoekt, zou SONA 

voortgangsrapportages met inachtneming van de Aangepaste bouwplanning en het 

Transitieplan, alsmede de Rapportageformat, indienen.  

 

Op deze wijze kan de voorgenomen werkwijze van SONA in een vroeg stadium van de 

uitvoering nader worden toegelicht, aan- en afgestemd worden met de betrokken stakeholders 

omdat deze toelichting en afstemming gevolgen kunnen hebben voor de op het moment van 

de ondertekening van de Beheersovereenkomst overeengekomen rol van SONA per 

deelproject. Belangrijke afwijkingen van de tabellen in de nieuwe versie zouden besproken 

worden met de QPB en verder worden afgewikkeld volgens de procedure voorzien in artikel 

3.5.3 van bijlage 1 bij de Beheersovereenkomst (zie de hiervoor beschreven procedure inzake 

voortgangsrapportage). 

 

I.1.5.  Planning 

 

De hoofdlijnen van de planning – met oplevering voorzien voor 2016 – worden schematisch 

voorgesteld in onderdeel 3.4 van bijlage 1 aan de Beheersovereenkomst. Er wordt tevens 

gewezen op het uiterst ambitieuze karakter van de doorlooptijd, dat hoge eisen stelt aan het 

projectmanagement, snelle besluitvorming door het Land Curaçao en de tijdige invulling van 

                                                           
30 Een project wordt zoveel mogelijk opgedeeld in stukken die los van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Voor 

elk van die stukken wordt het resultaat bepaald dat het moet opleveren. Zo'n resultaat noemen we een oplevering 

(in het Engels: een “deliverable”). 
31 Zie bijlage 7 bij dit rapport. 
32 Opmerking: de evaluatiecommissie heeft geen weet van updates van deze tabellen. Verder, gelieve te noteren 

dat de evaluatiecommissie enkel een zwart-wit kopie van de tabellen ontvangen heeft, waardoor de 

kleurweergave mogelijk niet correct is. 
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alle noodzakelijke randvoorwaarden, die buiten de invloedsfeer van SONA vallen. De 

belangrijkste deadlines voor de korte termijn worden eveneens op schematische wijze 

weergegeven.  

 

I.1.6.  Uitvoeringsperiode – opschorting – overmacht  

 

De Beheersovereenkomst wordt in beginsel uitgevoerd binnen de periode zoals neergelegd in 

de planning, opgenomen in bijlage 1 bij de Beheersovereenkomst. Eventuele wijzigingen in 

de planning moeten in goed overleg tussen het Land Curaçao en SONA worden vastgesteld. 

 

Indien naar oordeel van SONA sprake is van overmacht, heeft zij het recht de uitvoering van 

de Beheersovereenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht 

oplevert zich niet meer voordoet. Is naar oordeel van SONA de overmachtsituatie van 

blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de 

overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. SONA is gerechtigd betaling te vorderen 

van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat 

van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. De partij die meent in 

overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan in kennis te stellen. 

 

I.1.7.  Verantwoordelijkheden van SONA 

 

SONA is verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan haar opgedragen taken, voor zover 

omschreven in de Beheersovereenkomst. 

 

De verantwoordelijkheden voor SONA zijn: 

 Uitvoering geven aan alle rollen, zoals in deze Beheersovereenkomst zijn beschreven, 

teneinde de projectdoelstelling te realiseren. 

 Overleg met de QPB over concept besluitvormende documenten op een zodanig 

moment dat invloed op de inhoud nog mogelijk is. 

 Tijdige agendering en aanlevering van besluitvormende documenten aan het Land 

Curaçao. 

 Periodieke inhoudelijke, procesmatige en financiële voortgangsrapportage aan het Land 

Curaçao. 

 Het opschalen van de rol van de uitvoeringsorganisatie van monitor naar technische 

assistentie en / of naar coördinerend projectgelastigde op alle onderdelen van het 

projectplan waarbij het niet opschalen leidt tot (wezenlijke) afwijkingen van 

projectinhoud, projectplan en/of projectbudget. Dit gebeurt in overleg met de QPB. In 

het geval van zeer bijzondere omstandigheden gebeurt het opschalen eerst nà overleg. 

 Tussentijdse informatieverstrekking aan het Land Curaçao met betrekking tot alle in de 

ogen van SONA spoedeisende zaken. Hiertoe behoren in ieder geval: 

o (Dreigende) substantiële wijzigingen in projectinhoud, projectplanning of 

projectbudget en projectbegroting; 
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o Wezenlijke verschillen van inzicht tussen SONA en QPB. 

 SONA heeft de bevoegdheid om op ad hoc basis en structureel overlegstructuren te 

creëren met stakeholders. 

 Het zorgdragen voor het bouwrijp maken van de terreinen in Otrobanda, waaronder 

begrepen (i) het verwijderen van bestaande begroeiing en bebouwing, (ii) het egaliseren 

van de terreinen, (iii) het bouwrijp maken gerelateerde activiteiten zoals het aanvragen 

van bouwvergunningen, maar waaronder uitdrukkelijk niet begrepen het feitelijk in 

opdracht geven van grondwerkzaamheden zoals het verplaatsen/verwijderen van 

aanwezige riolering/kabels. 

 

I.1.8.  Verantwoordelijkheden van het Land Curaçao 

 

De verantwoordelijkheden van het Land Curaçao zijn:  

 

 Het beslissen over, accorderen van of kennisnemen van de door SONA aangedragen 

besluitvormende documenten, waarover besluitvorming door de overheid noodzakelijk 

is. Dit betekent in ieder geval: 

o Het accorderen van de “call for interest”; 

o Het beslissen over het definitieve zorgaanbod; 

o Het accorderen van het definitieve programma van eisen;  

o Het accorderen van het aanbestedingsproces dat leidt tot de definitieve gunning 

van de opdracht(en) voor de bouw van het ziekenhuis; 

o Het beslissen over de vormgeving van de centrale regie van de overheid, 

inclusief de eigendoms-en exploitatiestructuur van het nieuwe ziekenhuis. 

 Het tijdig informeren van SONA over alle voornemens en besluiten van de overheid die 

mogelijk consequenties kunnen hebben voor het project Nieuw Ziekenhuis Curaçao. 

 Het tijdig reageren op alle verzoeken tot besluitvorming die door SONA aan het Land 

Curaçao worden voorgelegd. 

 Het waar nodig ondersteunen van SONA ten behoeve van het bereiken van de 

hoofddoelstelling en de projectdoelstelling. 

 Het kennis nemen van de tussentijdse rapportages van SONA. 

 Het accorderen van de leningen aan te gaan voor de vulling van het Bouwfonds 

(“Bouwbudget” volgens het addendum aan de Beheersovereenkomst). 

 

I.1.9.  Verantwoordelijkheden van de Quality and Performance Board Nieuw 

Ziekenhuis Curaçao (QPB) 

 

De verantwoordelijkheden van de QPB zijn:  

 Inhoudelijke sparringpartner van SONA over concept besluitvormende documenten; 

 Het (mede) signaleren en oplossen van knelpunten ten aanzien van kwaliteit en planning 

van deelprojecten waar de overheidsorganisatie voor verantwoordelijk is 

(bestemmingsplan, vergunningen, wet- en regelgeving e.d.); 
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 Het informeren van het Land Curaçao over wezenlijke verschillen van inzicht tussen 

SONA en de QPB. Deze escalatie zal de QPB uitsluitend toepassen nadat SONA door 

de QPB over de voorgenomen escalatie is geïnformeerd; 

 Het bijdragen aan draagvlak voor het nieuwe ziekenhuis bij alle stakeholders en in de 

samenleving. 

 

I.1.10. Aansprakelijkheid van SONA 

 

SONA heeft volgens de Algemene Voorwaarden aan de Beheersovereenkomst een 

eigenstandige verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen binnen 

de voorwaarden van deze Beheersovereenkomst.33 

 

I.1.11. Aansprakelijkheid van het Land Curaçao 

 

Het Land Curaçao kan in geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden voor 

schade veroorzaakt door personeel van SONA of door diens eigendommen, bij de uitvoering 

van de Beheersovereenkomst. Het Land Curaçao aanvaardt derhalve geen enkele claim voor 

schadevergoeding of verhoging van vergoedingen welke in verband staan met dergelijke 

schadegevallen.34  

 

I.1.12. Wederzijdse aansprakelijkheid 

 

Behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid zijn partijen uitsluitend aansprakelijk 

voor directe schade van de andere partij voortvloeiende uit, of verband houdende met de 

uitvoering van of het bestaan van de Beheersovereenkomst tot een maximum van het bedrag 

gelijk aan de in artikel 3.1 van de Beheersovereenkomst vermelde maximale vergoeding van 

het Land Curaçao. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is 

uitgesloten.35 

 

I.1.13. Financiering 

 

De kosten betreffende de Beheersovereenkomst vallen uiteen in een tweetal 

hoofdcomponenten: 

 

A. De kosten samenhangende met de overgang van het huidige ziekenhuis naar het nieuwe 

ziekenhuis gedurende de periode ingaand op de dag van de start van de bouw van het 

nieuwe ziekenhuis tot drie maanden na het operationeel zijn van het nieuwe ziekenhuis 

(“transitiefase”) waaronder in ieder geval zijn begrepen de kosten en investeringen 

gerelateerd aan (i) de personele bezetting en migratie (ii) opleiding en training van het 

                                                           
33 Art. 3 lid 1 van de Algemene Voorwaarden bij de Beheersovereenkomst 
34 Art. 3 lid 2 van de Algemene Voorwaarden bij de Beheersovereenkomst 
35 Opmerking: Deze clausule kan mogelijks tot discussie leiden aangezien artikel 3.1 van de 

Beheersovereenkomst geen dergelijk bedrag vermeld.  
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personeel (iii) de afstemming van medische beleidsplannen (iv) de inrichting van de  

nieuwe organisatiestructuur (v) het ontwerp van werkprocessen en zorgprotocollen en 

(vi) het coördineren van de transitie zorg, zoals onder andere beschreven in Bijlage 1 en 

2d36 behorende bij het Addendum van de Beheersovereenkomst. 

 

Deze kosten worden voorlopig gesteld op een bedrag van NAF 15.000.000,- 

(“Transitiebudget”). Na ontvangst van het transitieplan zoals vermeld in paragraaf 3.3 

van Bijlage 1 behorende bij het Addendum van de Beheersovereenkomst zal SONA met 

Land Curaçao (daarbij vertegenwoordigd door de Secretaris-Generaal van het 

Ministerie van Financiën) binnen een maand het gestelde Transitiebudget evalueren op 

basis van het voornoemde transitieplan met als doel om te komen tot de definitieve 

hoogte van het Transitiebudget.37 

 

B. De kosten voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis, uitgaande van de raming van de 

budgetposten zoals initieel gepresenteerd in de Ministerraad van 15 juni 2011 en 

aangepast aan de gewijzigde bouwplannen naar aanleiding van de keuze voor de locatie 

Otrobanda en het tijdsverloop tussen de geplande start van de bouwwerkzaamheden 

zoals die was voorzien medio 2012 en de daadwerkelijke start van de 

bouwwerkzaamheden, inclusief de kosten en investeringen voor de medische 

apparatuur, inrichting en IT, zoals beschreven in Bijlage 1 en 2d behorende bij de 

Beheersovereenkomst.38 

 

De genoemde kosten voor activiteiten, uitgevoerd door SONA, met betrekking tot de periode 

vanaf aanvang van de Beheersovereenkomst op 11 augustus 2011 t.e.m. 31 december 2012 

zijn conform de gepresenteerde facturen van SONA voldaan. Voor de genoemde kosten, 

uitgevoerd door SONA, met betrekking tot het jaar 2013 geldt dat die volledig worden 

vergoed op basis van opgave daarvan door de accountant van SONA en na review daarvan 

door SOAB. De voornoemde kosten omvatten (i) geleverde diensten in 2013, (ii) de 

voorgeschoten betalingen inzake het Scadta eiland over het jaar 2013 en (iii) de kosten voor 

de met Girobank afgesloten bankgarantie. De vergoeding voor activiteiten, uit te voeren door 

SONA vanaf 1 januari 2014 als bedoeld onder het Bouwbudget wordt vastgesteld op 5,1% 

van de totale kosten onder het Bouwbudget.  

 

Voor zover door of onder regie van SONA werkzaamheden worden verricht in het kader van 

het Transitiebudget, worden de kosten van deze werkzaamheden vergoed uit het 

Transitiebudget. 

 

De genoemde kosten onder A (Transitiebudget) en B (Bouwbudget)39 worden betaald vanuit 

de begroting van het Land Curaçao, welke op zijn beurt in zijn geheel dan wel hoofdzakelijk 

                                                           
36 Eindverslag van de Tijdelijke Werkgroep Nieuwbouw Ziekenhuis Otrobanda van 4 ok1ober 2013. 
37 Art. 3.1. sub A van het Addendum bij de Beheersovereenkomst 
38 Art. 3.1. sub B van het Addendum bij de Beheersovereenkomst 
39 Opsplitsing van budget volgens het Addendum van de Beheersovereenkomst. 
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met financiële middelen betrokken uit een of meerdere leningen aan te gaan door het Land 

Curaçao, zal worden gefinancierd. 

 

I.1.14.  Beëindiging 

 

Afgezien van ontbinding op grond van wanprestatie kan de Beheersovereenkomst worden 

opgezegd in alle gevallen dat één van de partijen van mening is dat de Beheersovereenkomst 

niet meer op een effectieve of behoorlijke wijze uitgevoerd kan worden.  

 

De betreffende partij informeert de andere over zijn voornemen tot opzegging. Indien de 

partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over de voortzetting, heeft elke partij het 

recht de Beheersovereenkomst schriftelijk en gemotiveerd op te zeggen, mits inachtneming 

van een opzegtermijn van twee maanden. 

 

In een dergelijk geval mag SONA enkel uitgaven doen voor zover die betrekking hebben op 

verplichtingen aangegaan vóór de schriftelijke opzegging, alsmede het recht op vergoeding 

van haar prestaties met betrekking tot de uitvoering van de Beheersovereenkomst voor zover 

verricht tot het moment waarop de Beheersovereenkomst formeel is beëindigd. 

 

I.1.15. Geschillenbeslechting 

 

Partijen spannen zich in om eventuele geschillen over de interpretatie, toepassing of 

uitvoering van de Beheersovereenkomst, op constructieve wijze onderling op te lossen. In 

geval een dergelijke onderlinge oplossing niet kan worden gevonden is elk der partijen 

gerechtigd om het betreffende geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het Land 

Curaçao. 

 

I.1.16 Kanttekeningen evaluatiecommissie 

 

Uit de Beheersovereenkomst volgt dat SONA verplicht is aan het Land Curacao periodiek te 

rapporteren over de procesmatige en financiële voortgang van het HNO-project. Daarnaast 

heeft SONA de verplichting om overleg te voeren met de QPB over concept besluitvormende 

documenten en dus ook de verplichting om aan QPB de nodige informatie te verstrekken. 

De QPB heeft op haar beurt de verplichting het Land Curaçao te informeren over wezenlijke 

verschillen van inzicht tussen SONA en de QPB en dient dus het Land Curacao eveneens van 

de nodige informatie te voorzien. 

 

Een dergelijke structuur is niet bevorderlijk voor een tijdige en juiste informatie naar het Land 

Curacao. De ene partij rapporteert vaak niet aan het Land omdat het ervan uitgaat dat de 

andere partij de betreffende informatie reeds heeft verstrekt terwijl dat niet het geval is. Het 

ware beter geweest indien SONA als enige aan het Land dient te rapporteren en het Land de 

ontvangen informatie vervolgens aan de QPB ter beoordeling voorlegt. 
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Hoofdstuk I.2 De Managementovereenkomst 

 

I.2.1. Doel en partijen 

 

SONA heeft de taken voortvloeiende uit de Beheersovereenkomst, de feitelijke 

projectuitvoering dus, opgedragen aan Berenschot International B.V. (hierna: “Berenschot” 

of “Uitvoeringsorganisatie”). Hiervoor is op 16 augustus 2011 een 

Managementovereenkomst ondertekend tussen SONA en Berenschot International B.V. 

Volgens SONA is zij tot de uitbesteding verplicht ingevolge haar statuten.  

 

De Managementovereenkomst kan worden beschouwd als een overeenkomst van opdracht in 

de zin van Boek 7 titel 7 afdeling 1 BW (artikelen 7:400 BW t/m 7:413 BW). 

In de vele correspondentie en documenten in het kader van het HNO-project wordt de 

Uitvoeringsorganisatie ook aangeduid als “USONA”40. 

 

Op grond van de Managementovereenkomst voert Berenschot in naam van, voor rekening van 

en ten behoeve van SONA de taken en verantwoordelijkheden uit die aan SONA zijn 

toegewezen in de Beheersovereenkomst. 

 

Op grond van de Managementovereenkomst voert Berenschot in naam van, voor rekening van 

en ten behoeve van SONA, meer in het bijzonder de taken uit die aan SONA overeenkomstig 

bijlage 1 aan de Beheersovereenkomst41 en in welke bijlage als hoofddoelstelling is 

aangegeven “de realisatie van een nieuw duurzaam operationeel ziekenhuis in 2015”, zijn 

toegewezen. De Beheersovereenkomst plus bijlagen zijn als bijlagen bij de 

Managementovereenkomst gevoegd. 
  

Berenschot geeft in de overwegingen in de Managementovereenkomst aan op de hoogte te 

zijn van de doelstellingen van SONA, zoals weergegeven in de statuten, alsook van de 

doelstellingen van het Land Curaçao, zoals weergegeven in de Beheersovereenkomst.  

 

I.2.2.  Duur 

 

                                                           
40 USONA staat voor Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen. USONA werd 

opgericht op 1 oktober 2004. Vóór de oprichting van USONA waren drie instanties betrokken bij het beheer van 

de ontwikkelingsgelden: (1) het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (beoordeling 

projecten), (2) de Vertegenwoordiging van Nederland op Curaçao en Sint-Maarten (beoordeling en monitoring 

projecten) en (3) de directie Financiën van de Nederlandse Antillen, Bureau Interne Deskundige (toezicht op 

uitvoering en financiële verantwoording projecten). Het rapport Wijers getiteld Nieuwe Kaders, Nieuwe Kansen 

(2002) heeft de basis gelegd voor de concentratie van de taken in één organisatie. Het ontwikkelingsgeld zou 

gestort warden In een fonds dat onder toezicht staat van de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen 

(SONA). Een uitvoeringsorganisatie zou de werkzaamheden voor de SONA. Hiertoe is begin 2004 een Europese 

aanbesteding uitgeschreven. Het Nederlandse adviesbureau Berenschot heeft die aanbesteding gewonnen. 

Vervolgens is USONA opgericht en op 1 oktober 2004 van start gegaan. Op die datum werden de lopende 

projecten overgedragen aan USONA. Bijna alle medewerkers van bet Bureau Interne Deskundige zijn 

overgegaan naar USONA. Bij Berenschot is directielid Luc Steenhorst eindverantwoordelijke voor USONA. 
41 Opmerking: de Beheersovereenkomst werd nadien gewijzigd door middel van een addendum.   
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De Managementovereenkomst is aangegaan voor de duur van het project, zoals vastgelegd in 

artikel 2 van de Beheersovereenkomst. Ingevolge laatstgenoemd artikel eindigt de 

Beheersovereenkomst op het moment waarop alle activiteiten samenhangende met de 

Beheersovereenkomst, inclusief de administratieve afronding, zijn afgewikkeld. 

 

Berenschot is op het moment van beëindiging van de Managementovereenkomst verplicht het 

project administratief af te sluiten door middel van het opstellen van een inhoudelijk en 

financieel proces-verbaal en de betreffende dossiers over te dragen aan SONA. 

 

I.2.3.  Verplichtingen van Berenschot 

 

Berenschot heeft als taak en is verantwoordelijk voor: 

a) Het afsluiten van overeenkomsten met derden met betrekking tot de realisatie van het 

project; 

b) Het uitbetalen van gelden in het kader van de uitvoering van afgesloten overeenkomsten 

in het kader van het betreffende project; 

c) Het controleren van de vooruitgang en kwaliteit bij de uitvoering van goedgekeurde 

projecten; 

d) Een actief financieel beheer van het project, in de meest ruime zin van het woord, 

waaronder de naleving van de verplichtingen inzake financiële- en 

vooruitgangsrapportage van het project; 

e) Het administratief afsluiten en beëindigen van het project; 

f) Het bijhouden van een deugdelijke financiële administratie en verantwoording, inclusief 

interne controle; 

g) Het opstellen van het voortgangsverslag, zoals beschreven in de Beheersovereenkomst; 

h) Het opstellen van een kwartaalverslag op overeenkomstige wijze als het 

voortgangsverslag; 

i) Het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag, zoals beschreven in de 

Beheersovereenkomst; 

j) Het behandelen van klachten en geschillen c.q. bezwaren; 

k) Het beheer van de archiefbescheiden in overeenstemming met de wettelijke 

voorschriften; 

l) Het verlenen van medewerking aan externe controle, zoals beschreven in de 

Beheersovereenkomst. 

 

Verder is Berenschot verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken bedoeld in bijlage 1 

van de Beheersovereenkomst, op de wijze zoals bepaald in laatstgenoemde overeenkomst.  

 

Berenschot dient verantwoording af te leggen met betrekking tot haar taken bij het bestuur 

van SONA. Berenschot valt rechtstreeks onder het bestuur van SONA.  

 

Het voormelde voortgangsverslag en het voormelde kwartaalverslag dienen binnen twee 

weken na afloop van het kwartaal door Berenschot ingediend te worden bij SONA. 
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De jaarrekening van het Bouwfonds (nadien gewijzigd naar “Bouwbudget” door het 

Addendum bij de Beheersovereenkomst – zie hierboven) wordt in opdracht van het bestuur 

van SONA, waartoe Berenschot een voordracht kan doen, onderzocht door een externe 

registeraccountant, die omtrent zijn onderzoek verslag uitbrengt en de uitslag van zijn 

onderzoek vastlegt in een verklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid. 

 

De jaarrekening, het jaarverslag en het rapport van de registeraccountant, zoals hierboven 

vermeld, dienen jaarlijks vóór 1 juni ingediend te worden bij SONA. 

 

Berenschot dient terstond SONA schriftelijk op de hoogte te brengen van bijzondere 

omstandigheden die een nadelige invloed kunnen hebben op een goed beheer van de voor het 

project ter beschikking gestelde middelen. 

 

Indien gedurende het boekjaar aanmerkelijke verschillen (dreigen te) ontstaan tussen de 

werkelijke uitgaven en inkomsten en de begrote uitgaven en inkomsten dient Berenschot dit 

onverwijld schriftelijk mee te delen aan SONA, inclusief de vermelding van de oorzaak van 

dergelijke verschillen. 

 

I.2.4.  Verplichtingen van SONA 

 

De verplichtingen van SONA bestaan uit het betalen van de vergoeding aan Berenschot 

volgens een voorschotregeling per maand. Dit op voorwaarde dat Berenschot zich aan zijn 

verplichtingen heeft gehouden.42 De vergoeding voor de door de Uitvoeringsorganisatie 

geleverde diensten wordt bepaald conform het vastgelegde in artikel 3.1 van de 

Beheersovereenkomst, waarbij de hier genoemde vergoeding verminderd wordt met de door 

het SONA bestuur te maken kosten in verband met de Beheersovereenkomst en de 

Managementovereenkomst.43 De betaling van de vergoeding gebeurt aan de hand van 

maandelijkse voorschotten van NAf 1.000.000,-. Dit voorschot wordt verminderd met het 

niet-bestede deel van het voorschot van de vorige maand. 

 

Artikel 3.1.1 van de Beheersovereenkomst is in het Addendum van de Beheersovereenkomst 

vervangen door een nieuw artikel 3.1.1. Dit artikel vermeldt dat “de vergoeding voor de 

activiteiten, uit te voeren door SONA vanaf 1 januari 2014 als bedoeld onder artikel 3. 1 

onder B (Bouwbudget) wordt vastgesteld op 5,1% van de totale kosten als bedoeld onder 

artikel 3.1 onder B (Bouwbudget).” 

 

Nu SONA op grond van de Managementovereenkomst al haar taken aan Berenschot heeft 

uitbesteed komt aan Berenschot een vergoeding van 5.1% van het bouwbudget. 

 

I.2.5.  Aansprakelijkheid 

                                                           
42 Art 5 lid 2 van de Managementovereenkomst 
43 Art 5 lid 1 van de Managementovereenkomst 
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Berenschot is jegens SONA aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van haar 

verbintenissen uit de Managementovereenkomst, tenzij deze tekortkomingen Berenschot niet 

kunnen worden toegerekend en zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om 

de gevolgen daarvan af te wenden. 

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het voorleggen van de jaarrekeningen van 2013, 2014 

en 2015 niet is gebeurd. Contractueel is vastgelegd dat indien (a) door de jaarrekening die 

door Berenschot is opgesteld, (b) door tussentijdse cijfers die Berenschot bekend heeft 

gemaakt of (c) door het jaarverslag dat zij heeft opgesteld, een misleidende voorstelling wordt 

gegeven van de toestand van het Bouwbudget, Berenschot tegenover SONA aansprakelijk is 

voor de schade, die SONA dientengevolge heeft geleden, tenzij Berenschot bewijst dat de 

misleidende voorstelling niet aan haar te wijten is en dat zij niet nalatig is geweest in het 

treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.  

 

Berenschot dient op grond van de Managementovereenkomst een adequate 

aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Berenschot dient op verzoek van SONA een 

gewaarmerkt bewijs van verzekering en de bewijzen van premiebetaling te overleggen. 

Berenschot beëindigt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan SONA de 

verzekeringsovereenkomst dan wel de condities waarover deze zijn aangegaan.44 

 

In de aan het evaluatieteam overgelegde documenten zijn we geen polis van 

aansprakelijkheidsverzekering tegengekomen en evenmin een verzoek van SONA aan 

Berenschot om een gewaarmerkt afschrift van een dergelijke verzekering. 

 

I.2.6.  Beëindiging  

 

Berenschot dient op het moment van beëindiging van de Managementovereenkomst het 

project administratief af te sluiten door middel van het opstellen van een inhoudelijk en 

financieel proces-verbaal en de betreffende dossiers over te dragen aan SONA. 

 

Berenschot dient verantwoording af te leggen met betrekking tot haar taken bij het bestuur 

van SONA.  

 

SONA beschikt over het recht om de Managementovereenkomst eenzijdig en onmiddellijk, 

zonder dat een ingebrekestelling vereist is, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden. 

SONA kan de Managementovereenkomst ontbinden op basis van een aantal voorwaarden.45  

Eén van die voorwaarden is dat indien Berenschot niet langer in staat moet worden geacht de 

verbintenissen uit de overeenkomst na te kunnen komen, de Managementovereenkomst kan 

worden ontbonden. 

                                                           
44 Art. 9 lid 3 van de Managementovereenkomst 
45 Art 13 lid 1 van de Managementovereenkomst 
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Ook is SONA bevoegd de Managementovereenkomst, zonder ingebrekestelling, met 

onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden wegens gewichtige 

omstandigheden.46 Daaronder is begrepen de omstandigheid dat de ter financiering van de 

overeenkomst opgenomen gelden, niet door het Land Curaçao worden gevoteerd. In dit geval 

is SONA gehouden de ter uitvoering van de overeenkomst gemaakt kosten te vergoeden. De 

vordering die SONA terzake deze gemaakte kosten op het Land Curaçao heeft, zal door 

SONA worden gecedeerd aan Berenschot, zodat deze in staat wordt gesteld deze vordering 

rechtstreeks bij het Land Curaçao op te eisen. 

 

Na een eventuele ontbinding van de overeenkomst behouden de volgende verbintenissen wel 

hun werking: geheimhouding, cessie van verzekeringspenningen, geschillenbeslechting en 

toepasselijk recht. 

 

I.2.7.  Geschillenbeslechting  

 

Alle geschillen in verband met de Managementovereenkomst of afspraken die daarmee 

samenhangen, worden beslecht door de bevoegde rechter te Curaçao.  

 

I.2.8.  Kanttekeningen evaluatiecommissie 

 

Met de het aangaan van de Managementovereenkomst heeft SONA de taken die aan haar door 

het Land zijn opgedragen uit te voeren met betrekking tot de bouw van een nieuw ziekenhuis, 

op haar beurt overgedragen aan USONA/Berenschot. Dit betekent dat een goede 

samenwerking en een sterke vertrouwensrelatie tussen SONA en USONA/Berenschot 

onontbeerlijk zijn voor de voortgang en het slagen van het HNO-project.  

 

Inmiddels is het de evaluatiecommissie bekend geworden dat deze samenwerking en 

vertrouwensrelatie door SONA is opgezegd47 en dat USONA/Berenschot overweegt een 

rechtszaak tegen SONA aan te spannen. De voortgang van het HNO-project is daarmee in 

gevaar gebracht. Verderop in het onderhavige rapport zal nader op de verhouding tussen 

SONA en USONA/Berenschot worden ingegaan.  

 

 

                                                           
46 Art 13 lid 2 van de Managementovereenkomst 
47 Brief van SONA aan Berenschot International B.V. d.d. 5 juli 2016 ref. SONA/20160706/01 
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Hoofdstuk I.3. Design, Build & Maintain contract 

 

SONA is in september 2011 een openbare overheidsaanbestedingsprocedure gestart voor de 

uitvoering van de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Voor de aanbesteding heeft de 

Uitvoeringsorganisatie een groot aantal specificaties (programma van eisen, vraagspecificatie, 

bestek) aanbestedingsstukken opgesteld voor een “Design, Build & Maintain” opdracht met 

betrekking tot het nieuwe ziekenhuis. 

 

Naar aanleiding van de uitnodiging tot inschrijving hebben zich 120 inschrijvers aangemeld. 

Na een evaluatie en selectie van de inschrijvingen aan de hand van de gunningcriteria 

(uitsluitingscriteria en geschiktheidscriteria) en de minimumeisen heeft USONA in december 

14 inschrijvers uitgeselecteerd. Na overlegging van het plan van aanpak aan deze 14 

inschrijvers haakten 9 schrijvers af en bleven 5 inschrijvers over. Van deze vijf inschrijvers 

heeft USONA er drie uitgenodigd voor een dialoog c.q. onderhandeling.  

 

De opdracht werd tenslotte gegund aan Ballast Nedam Infra B.V. (hierna: “Ballast Nedam”) 

die heeft aangetoond aan de gestelde criteria en eisen te voldoen en op basis van de prijs 

(20%) en kwaliteit (80%) als beste uit de bus kwam. 

 

I.3.1.  Doel en partijen 

 

Tussen SONA (de opdrachtgever of “employer”) en Ballast Nedam (de opdrachtnemer of 

aannemer of “contractor”) is op 4 januari 2013 een Design, Build & Maintain contract (DBM-

contract) ondertekend waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 

Geïntegreerde Contractvormen van 2005 (hierna: “UAV-GC 2005”) van toepassing zijn.  

 

Het bouwcontract verplicht Ballast Nedam tot het ontwerpen en uitvoeren van de bouw en 

bijbehorend terrein van het ziekenhuis alsmede tot het meerjarig onderhouden van het 

ziekenhuis. Op grond van artikel 1 van de UAV-GC 2005 kan deze overeenkomst worden 

beschouwd als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van boek 7 titel 12 

afdeling 1 BW. 

 

Het bedrag waarvoor Ballast het ziekenhuis zal bouwen is in het contract bepaald op US$ 

111.200.000,- (excl. OB en invoerrechten) en is als volgt gespecificeerd (koers: US$ 1,00 = 

NAf 1.80): 

 

 US$ NAf 

Ontwerp 8.200.000 14.760.000 

Bouw 99.800.000 179.640.000 

Additioneel werk  3.200.000 5.760.000 

Totaal 111.200.000 200.160.000 
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Voor het onderhoud van het HNO zou een separaat contract worden opgesteld en deze zou 

een duur hebben van 15 jaar. Het aanbod van Ballast Nedam voor het onderhoud vervalt 

verder 1 jaar na de opleveringsdatum van het ziekenhuisgebouw. 

 

In het kader van de tussentijdse evaluatie dient hier te worden opgemerkt dat volgens een 

interne memo van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), het Land 

Curacao in zijn hoedanigheid van materiele opdrachtgever en verstrekker van de 

fondsmiddelen voor het HNO-project, nimmer inzage heeft gehad in de 

Managementovereenkomst en de Bouwovereenkomst.  

 

I.3.2.  Rechten en plichten uit hoofde van het DBM-contract 

 

Ingevolge artikel 1 lid 2 van het DBM-contract tussen SONA en Ballast Nedam Infra (BNI) 

wordt het DBM-contract beheerst door de UAV-GC 2005.  

 

SONA is de opdrachtgever en BNI de opdrachtnemer.  

 

Dit brengt met zich mee dat het gehele ontwerpproces, de uitvoering en onderhoud voor 

rekening komt van de opdrachtnemer BNI. De opdrachtnemer BNI is verantwoordelijk voor 

het ontwerp, bouw en onderhoud van het HNO-project en dus is de opdrachtnemer/aannemer 

verantwoordelijk voor eventuele vertragingen en bouwtechnische problemen gedurende de 

voortgang van het project.  

 

Aan SONA zijn wel controlemogelijkheden toegekend welke zijn aangegeven in hoofdstuk 9 

van de UAV-GC 2005 getiteld Kwaliteitsborging (Paragrafen 19 t/m 23 van de UAV-GC 

2005). Deze paragrafen bevatten de toetsings- en acceptatiebevoegdheden waarvan de 

opdrachtgever SONA gebruik kan maken. 

 

Toetsing omvat een groot aantal controlerende activiteiten die de opdrachtgever kan 

uitoefenen teneinde na te gaan of de opdrachtnemer de werkzaamheden wel heeft verricht 

conform de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst. Volgens paragraaf 20 lid 4 van 

de UAV-GC 2005 is de Opdrachtgever niet verplicht gebruik te maken van zijn 

toetsingsbevoegdheid uit hoofde van deze paragraaf. Het is aan hem te bepalen of en hoe hij 

die toetsingsbevoegdheid gedurende de Ontwerpwerkzaamheden uitoefent.  

 

Maar hetzelfde lid 4 van paragraaf 20 legt in de tweede volzin wel een verplichting op de 

opdrachtgever. De tweede volzin luidt als volgt: ”Niettemin rust op de Opdrachtgever de 

verplichting de Opdrachtnemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te informeren, indien hij 

een tekortkoming van de Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opgemerkt.” Wordt een door de 

opdrachtgever daadwerkelijk opgemerkte tekortkoming niet tijdig door de opdrachtgever aan 

de opdrachtnemer geïnformeerd, dan kan dit niet mededelen de opdrachtgever worden 

tegengeworpen door de opdrachtnemer. 
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Acceptatie gaat verder dan toetsing. Van acceptatie is sprake wanneer de opdrachtnemer bij 

essentiële bouwmomenten de werkzaamheden ter acceptatie aan de opdrachtgever moet 

voorleggen en de opdrachtgever uitdrukkelijk moet aangeven of hij tot acceptatie overgaat. 

Ook hier geldt de regel dat op de opdrachtgever de verplichting rust de opdrachtnemer 

schriftelijk en binnen bekwame tijd te informeren, indien hij een tekortkoming van de 

opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opgemerkt.48 

 

De verdere verplichtingen van de opdrachtgever staan beschreven in paragraaf 3 van de UAV-

GC 2005. Zo heeft de opdrachtgever de verplichting ervoor te zorgen dat de opdrachtnemer 

alle informatie ter beschikking wordt gesteld waarover de opdrachtgever beschikt, voorzover 

het ter beschikking stellen daarvan noodzakelijk is om de opdrachtnemer in staat te stellen het 

werk en het onderhoud conform de overeenkomst te realiseren.49 

Uit deze bepaling volgt dat de opdrachtgever alleen dan verplicht is zijn informatie aan de 

opdrachtnemer ter beschikking te stellen indien deze laatste niet zelf over de mogelijkheid 

beschikt de informatie te verkrijgen. 

 

De verplichtingen van de opdrachtnemer staan in paragraaf 4 van de UAV-GC 2005. Het 

eerste lid van paragraaf 4 luidt: “De opdrachtnemer is verplicht de ontwerp- en 

uitvoeringswerkzaamheden zodanig te verrichten dat het werk op de in de basisovereenkomst 

vastgelegde datum van oplevering voldoet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen. 

Voldoet het Werk niet aan die eisen, dan is er sprake van een gebrek.” 

 

Die eisen zijn de processen zoals omschreven in het Project Management Plan, dat door de 

opdrachtgever is geaccepteerd en dat voldoet aan de contractuele “Process Specifications”. 

De eisen zijn ook de “Quality Assurance Plan” en “Quality Control Plan” voor het ontwerp en 

voor de uitvoering welke zijn opgesteld om de vastgelegde kwaliteit in het contract te 

waarborgen en welke door de opdrachtgever zijn geaccepteerd. 

Het is de taak en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer dat het project volgens de 

gestelde eisen wordt uitgevoerd en zonodig heeft hij de plicht dat ook aan te tonen (aantoon- 

c.q. verificatieplicht). 

 

Tot slot heeft de opdrachtnemer een waarschuwingsplicht. Ingevolge paragraaf 4 lid 7 UAV-

GC 2005 is de opdrachtnemer verplicht de opdrachtgever onverwijld schriftelijk te 

waarschuwen indien de vraagspecificatie, de daarbij gevoegde annexen, de 

basisovereenkomst, de informatie van de opdrachtgever, het terrein en/of het water of de 

goederen door de opdrachtgever ter beschikking gesteld dan wel een door de opdrachtgever 

genomen maatregel of een door de opdrachtgever opgedragen wijziging, klaarblijkelijk 

zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid 

en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van 

                                                           
48 Paragraaf 22 lid 3 UAV-GC 2005 
49 Paragraaf 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005 
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werkzaamheden daarop zou voortbouwen. In dit verband kan van de opdrachtnemer een 

actieve onderzoekshouding worden verwacht. 

 

I.3.3.  Afwijkingen van de UAV-GC 2005 

 

De UAV-GC 2005 zijn standaardvoorwaarden, uitgewerkt door verschillende 

vertegenwoordigers uit de bouwsector. De standaardvoorwaarden laten voor bepaalde 

elementen een grote contractuele vrijheid aan de opdrachtgever en opdrachtnemer van een 

DBM-contract.  

 

De standaardbepalingen uit het UAV-GC 2005 vormen een contractueel kader waarvan nog 

kan worden afgeweken ten aanzien van de bijzonderheden van de opdracht. Hiervan hebben 

de partijen ook gebruik gemaakt. In Annex XVI van het DBM-contract is aangegeven van 

welke standaardbepalingen van het UAV-GC 2005 door partijen is afgeweken bij het aangaan 

van het DBM-contract. 

Deze afwijkingen zijn de volgende 7: 

 

I Opneming van een aantal definities in paragraaf 1 

 

II Wijziging van paragraaf 3 lid 2 van de UAV-GC 2005 betreffende de verplichtingen 

van de opdrachtgever (SONA) en wel als volgt:  

“(a) De Opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijk is voor:  

I. de inhoud van de Verplichte documenten in het kader van het doel 

waarvoor deze documenten ter beschikking werden gesteld door de 

Opdrachtgever aan de Aannemer,  

II. de inhoud van (een deel van) de Informatieve documenten, voor zover 

het verplichte element van (een deel van) de informatieve documenten 

voortkomt uit de verplichting(en) vervat in het Bestek. 

(b) De Opdrachtgever uitdrukkelijk niet verantwoordelijk is voor de inhoud, de 

volledigheid en de interpretatie van de Basisdocumenten en de Informatieve 

documenten, uitgezonderd in de gevallen waarnaar verwezen wordt onder 

punt (a) ii, dewelke de Opdrachtgever heeft overgemaakt aan de Aannemer, 

alsook de accuraatheid van de conclusies en aanbevelingen gemaakt in deze 

documenten. 

(c) De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goederen die de 

Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan de Aannemer zoals 

uiteengezet in paragraaf 1 van c. 

(d) Naast paragraaf 3-1 sub b, zal de site waarop het Werk zal worden 

uitgevoerd in haar huidige staat ter beschikking worden gesteld van de 

Aannemer en dit zonder verplaatsbare installaties (bijv. windmolens).” 

 

III De bepalingen in paragraaf 4, lid 7 van de UAV-GC 2005 vervallen en worden 

vervangen door: 
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“De Aannemer is verplicht na te gaan of en de Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk 

te verwittigen indien: 

 (a) de tender specification; of 

 (b) De Bijlagen aan de tender specification, of 

 (c) De Overeenkomst, of  

 (d) De informatie die de Opdrachtgever heeft overgemaakt aan de Aannemer, of 

 (e) De site die en / of het water dat de Opdrachtgever ter beschikking stelt van de 

Aannemer overeenkomstig paragraaf 3, paragraaf 1 punt b, of  

 (f) De goederen die door de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld aan de 

Aannemer overeenkomstig paragraaf 3, paragraaf 1 punt c, of  

 (g) Elke maatregel die de Opdrachtgever oplegt aan de Aannemer overeenkomstig 

paragraaf 14, paragraaf 1 zulke fouten of gebreken bevat dat, indien de 

Aannemer het Werk zou verderzetten zonder de Opdrachtgever hiervan te 

verwittigen, dit in weerwil zou zijn van elke vorm van redelijkheid, eerlijkheid en 

goede trouw. 

 

De verwijzing naar Nederland in de bepalingen van paragraaf 4, lid 13 (inzake keuze 

domicilie van de Opdrachtnemer) worden geschrapt en worden vervangen door de tekst: 

“Curaçao”. 

 

Bovendien vult paragraaf 4 van Annex XVI de verplichting van de Opdrachtnemer 

verder aan. Meer in het bijzonder voegt paragraaf 4 van Annex XVI een extra sectie 

(sectie 14) toe aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer. Paragraaf 4 wordt 

aangevuld met paragraaf 14 met daarin volgende tekst:  

“De aansprakelijkheid van de Aannemer bij of in verband met lid 8 tot 11 (supra) wordt 

in zijn geheel gelimiteerd tot maximaal 200% van de contractprijs vastgelegd in de 

Overeenkomst. De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval 

van moedwillige wanprestatie of grove nalatigheid vanwege de Aannemer.” 

 

In paragraaf 40 van Annex XVI vervangen de partijen de verwijzing naar Nederland in 

clausule 40, lid 13 naar Curaçao. 

 

IV De tekst in Paragraaf 9 lid 6 van de UAV-GC 2005: ”…, is de Opdrachtgever 

gerechtigd om per aangetekende brief de Overeenkomst te ontbinden …” wordt 

geschrapt en wordt vervangen door de tekst: 

“…is de Opdrachtnemer gerechtigd om per aangetekende brief de Overeenkomst te 

ontbinden…”. 

 

V In paragraaf 11 lid 3 van de UAV-GC 2005 wordt geschrapt de volgende woorden: 

“....tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Opdrachtnemer die gevolgen 

had kunnen voorzien op die dag. Alleen wanneer de Opdrachtnemer die gevolgen niet 

reeds had kunnen voorzien op die dag, heeft hij recht op kostenvergoeding en/of 

termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in §44 lid 1 sub a.” 
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VI De bepalingen van paragraaf 14, lid 14 t.e.m. 16 van de UAV-GC 2005 worden 

geschrapt en vervangen door:  

“Indien de Opdrachtnemer aankondigt dat hij, overeenkomstig lid 7 of lid 11, de 

geïnstrueerde Wijziging zal uitvoeren of indien de implementatie verplicht wordt in 

overeenstemming met lid 7 of lid 14, zullen de partijen de procedure volgen in 

overeenstemming met Paragraaf 45, voorafgaandelijk aan de implementatie van de 

Wijziging door de Opdrachtnemer, tenzij de aard van de Wijziging volgens de 

Opdrachtgever noodzaakt dat de implementatie reeds wordt ingezet in afwachting van 

de procedure zoals uiteengezet in paragraaf 45. 

 

In dat laatste geval zal de Opdrachtnemer met de implementatie van de Wijziging 

aanvangen na ontvangst van de geschreven instructie daartoe vanwege de 

Opdrachtgever.  

 

Indien de partijen in de procedure zoals uiteengezet in paragraaf 45 (inclusief de 

Wijzigingen aan dit paragraaf uiteengezet in deze Bijlage) niet tot een vergelijk kunnen 

komen over de manier waarop de financiële gevolgen en de gevolgen met betrekking tot 

het programma, in het kader van de Wijziging, tussen hen worden opgesplitst, is de 

Opdrachtnemer niettemin verplicht de Wijziging uit te voeren.  

 

In dat geval, met betrekking tot de financiële gevolgen en de gevolgen met betrekking 

tot het programma, is er een geschil zoals omschreven in artikel 18 van de 

Overeenkomst.  

 

Indien het betwiste bedrag van de (enkele) Wijziging opgedragen door de 

Opdrachtgever meer bedraagt dan 1 miljoen Amerikaanse Dollar, heeft de 

Opdrachtnemer het recht om de opgedragen Wijziging niet uit te voeren totdat beide 

Partijen een akkoord hebben bereikt of totdat het betwiste bedrag 1 miljoen 

Amerikaanse Dollar of minder bedraagt.  

 

Indien het betwiste bedrag van verschillende Wijzigingen opgedragen door de 

Opdrachtgever op een bepaald moment in totaal meer bedraagt dan 5 miljoen 

Amerikaanse Dollar, heeft de Opdrachtnemer het recht om deze opgedragen Wijziging 

niet uit te voeren totdat beide Partijen een akkoord hebben bereikt of totdat het betwiste 

bedrag 5 miljoen Amerikaanse Dollar of minder bedraagt.” 

 

VII Opneming van een extra paragraaf 16 lid 11 in het DBM-contract luidende: “De 

Opdrachtgever heeft niet het recht om het contract te beëindigen voor de enige reden 

van een goedkoper verkregen aanbod.” 
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VIII Paragraaf 33 lid 1 van de UAV-GC 2005 wordt aangevuld met: “The payment schedule 

will be drawn up by the Contractor according to the Payment Arrangement in the 

Annex attached to the Tender specification." 

 

IX Paragraaf 38 lid 7 en 8 van de UAV-GC 2005 betreffende de zekerheidsstelling door de 

opdrachtgever wordt niet van toepassing verklaard. 

 

X In paragraaf 40 leden 3, 4, 13 en 15 van de UAV-GC 2005 betreffende de intellectuele 

eigendomsrechten zijn aangepast aan het recht van Curacao. 

 

XI De bepalingen in paragraaf 42, lid 1 van de UAV-GC 2005 vervallen en worden 

vervangen door: 

“Indien de Opdrachtgever er niet in slaagt om een uitstaande betaling tijdig te 

vereffenen en de vertraging niet het gevolg is van omstandigheden die kunnen worden 

toegeschreven aan de Opdrachtnemer, heeft de Opdrachtnemer het recht op betaling 

van interest zoals uiteengezet in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao 

aan de wettelijke interest zoals uiteengezet in artikel 6:119, eerste paragraaf van het 

Burgerlijk Wetboek van Curaçao op de laatste dag waarop de betaling had moeten 

worden volbracht. 

 

XII De bepalingen in paragraaf 42 lid 2 van de UAV-GC 2005 vervallen en worden 

vervangen door: 

“Indien een betaling ten titel van de Aannemer niet heeft plaatsgevonden na 14 dagen 

vanaf de laatste dag waarop ze had moeten worden volbracht en een schriftelijke 

kennisgeving van de Aannemer na veertien Dagen niet tot betaling heeft geleid, heeft de 

Aannemer het recht, op voorwaarde dat hij dit heeft verklaard in zijn kennisgeving, om 

het Werk op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden totdat de Opdrachtgever het 

uitstaande bedrag heeft betaald. Met betrekking tot de opschorting of de ontbinding, 

zullen de bepalingen van paragraaf 16 naar analogie van toepassing zijn.” 

 

XIII De bepalingen van paragraaf 44, lid 1 van de UAV-GC 2005 worden aangevuld als 

volgt: 

  “(d) gebrek aan bouwmaterialen en/of gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel 

moet niet worden aanzien als een onvoorziene omstandigheid zoals hierboven vermeld.” 

 

XIV De bepalingen van paragraaf 45 paragraaf 8 van de UAV-GC 2005 worden aangevuld 

als volgt: 

“De prijzen van alle Wijzigingen opgedragen door de Opdrachtgever zullen worden 

bepaald door de Opdrachtgever in overeenstemming met de volgende principes: 

 (a) Indien het werk van dezelfde aard is en wordt uitgevoerd onder dezelfde 

voorwaarden als het werk geprijsd in de offerte (inclusief Bijlage 4 van de 

Selectieleidraad ‘Prijzen voor specifieke onderdelen’ zoals ingevuld door de 
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Aannemer), de hoeveelhedenstaat de of prijsopgave, zal het worden geschat tegen 

die prijzen en de prijzen daarin opgenomen;  

 (b) Indien het werk niet van soortgelijke aard is of niet wordt uitgevoerd onder 

dezelfde voorwaarden, zullen de tarieven en prijzen in de overeenkomst als basis 

voor de waardebepaling worden gebruikt, voor zover dit redelijk is; 

 (c) Indien de aard of het bedrag van elke Wijziging ten opzichte van de aard of het 

bedrag van de volledige overeenkomst of van een deel daarvan zodanig is, dat 

volgens de Opdrachtgever elk tarief of elke prijs opgenomen in de Overeenkomst 

voor elk deel van het werk door zulke Wijziging onredelijk is, dan zal de 

Opdrachtgever een tarief vastleggen zoals in dergelijke situaties waarin het werk 

redelijk en correct zou zijn. 

 (d) Indien een Wijziging noodzakelijk is bij niet-nakoming of schending van de 

overeenkomst door de Aannemer, zal elke bijkomende kost in verband met deze 

Wijziging voor rekening van de Aannemer komen.” 

 

XV Paragraaf 47 van de UAV-GC 2005 is niet van toepassing. 

 

XVI In paragraaf 48 van het DBM-contract wordt het recht van Curacao van toepassing 

verklaard. 

 

Nadere bestudering van de afwijkingen van de UAV-GC 2005 zoals overeengekomen in het 

DBM-contract, leert dat deze afwijkingen niet in het nadeel van SONA zijn overeengekomen 

en dus indirect evenmin in het nadeel van het Land Curacao. 
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Hoofdstuk I.4. De Memorandum of Understanding (MOU)  

 

I.4.1.  Doel en partijen 

 

Op 20 september 2013 is tussen het Land Curaçao, de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal 

(hierna: “SEHOS) en USONA een Memorandum of Understanding Hospital Nobo 

Otrobanda (Memorandum van Overeenstemming of ook wel “Letter of Intent” genoemd) 

ondertekend.  

 

Partijen zijn de MOU aangegaan op grond van de overwegingen zoals omschreven in de 

MOU en de noodzaak tot optimalisatie en formalisering van het onderling overleg tussen 

Partijen over diverse zaken m.b.t. de realisatie van de nieuwbouw van het nieuw algemeen 

ziekenhuis en de weg daarnaartoe. In de MOU zijn dan ook een aantal belangrijke 

voornemens voor het HNO-project vastgelegd. 

 

De vraag die zich hierbij voordoet is of de voornemens die in de MOU zijn vastgelegd, ook 

juridisch afdwingbaar zijn. Een memorandum van overeenstemming wordt meestal gebruikt 

omdat een juridisch bindende overeenkomst niet nodig is of omdat partijen (nog) geen 

bindende overeenkomst kunnen of willen aangaan. 

 

De MOU wordt geregeerd door Curaçaos Burgerlijk recht. Centraal element in de 

totstandkoming van een overeenkomst is dat wil en verklaring van een contractspartij met 

elkaar moeten overeenstemmen (artikel 3:33 BW).  

 

De onderhavige MOU kan deels worden aangemerkt als een document waarin partijen zich 

inspannen om samen iets te gaan doen en in verband daarmee voornemens kenbaar maken. 

Tevens bevat de onderhavige MOU bepalingen waarbij partijen reeds bindende afspraken 

maken. De onderhavige MOU bevat de uitgangspunten en voorwaarden van de samenwerking 

die de basis vormen voor de op de MOU volgende samenwerkingsovereenkomst tussen 

partijen, waarin de voorwaarden van de samenwerking nader worden uitgewerkt en 

geconcretiseerd. De onderhavige MOU bevat volgens ons onderwerpen die juridisch 

afdwingbaar zijn.  

 

I.4.2.  Voornemens en inspanningsverplichtingen  

 

In de MOU zijn een aantal belangrijke voornemens en inspanningsverplichtingen voor het 

HNO-project vastgelegd. Daarnaast zijn er in de MOU tussen partijen afspraken gemaakt die 

verder gaan dan louter voornemens en inspanningen.  

 

De voornemens en inspanningen tussen partijen kunnen als volgt worden samengevat:  

 

(a) Partijen dienen alles in het werk te stellen om het nieuw algemeen ziekenhuis zo 

spoedig mogelijk te doen realiseren in Otrobanda, op basis van het definitief ontwerp 
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van het nieuwe algemeen ziekenhuis dat voldoet aan het door het Ministerie van 

Gezondheid, Milieu en Natuur en de Raad van Ministers goedgekeurde Programma 

van Eisen. 

 

(b) Vanuit hun rol moeten alle partijen zich maximaal inspannen om de totale 

financiering van de bouw van het nieuwe ziekenhuis vóór 1 december 2013 

gerealiseerd te hebben. Besluitvorming dient zoveel mogelijk plaats te vinden op 

basis van consensus. Hierbij dienen Partijen begrip te hebben voor en rekening te 

houden met elk zijn specifieke rol en verantwoordelijkheden. 

 

(c) SEHOS legt vast dat zij zich maximaal inspant om die onderdelen van de beoogde 

bouwlocatie die nu onder beheer zijn van de Fundashon Salus Infirmorum, direct ter 

beschikking stelt aan het Land, vooruitlopend op een te verwachten overdracht.   

 

(d) Het Land Curaçao dient zich maximaal in te spannen om het project nieuwbouw 

ziekenhuis vrij te stellen van omzetbelasting (OB), importheffingen en andere 

heffingen. 

 

(e) De bouw van het nieuw algemeen ziekenhuis in Otrobanda diende nog in het najaar 

van 2013 te starten.  

 

(f) Er dient onderzocht te worden in welke mate de financiering van het nieuwe 

ziekenhuis uit een combinatie van publieke en private financiering kan bestaan. Het 

gebruikersoverleg met in het toekomstige ziekenhuis werkzame personeel, 

waaronder medisch specialisten, moet weer worden opgepakt. 

 

Naast de voornemens en inspanningsverplichtingen zijn er afspraken gemaakt waar partijen 

niet zonder meer onderuit kunnen komen:  

 

(a) De basisstructuur van de toekomstige beheersorganisatie wordt beschreven als een 

nader in te vullen combinatie van een vastgoed-entiteit en een exploitatie-entiteit 

waarbij reeds nu vaststaat dat SEHOS aan het einde van de transitieperiode als 

exploitatie-entiteit zal fungeren. 

 

(b) USONA blijft haar opdracht volgend uit de Beheersovereenkomst d.d. 11 augustus 

2011 verder uitvoeren.50 Hierbij dient rekening gehouden te worden met hetgeen 

vastgesteld is in de MOU en de gewijzigde omstandigheden ten aanzien van onder 

meer locatie en doorlooptijd. Dit houdt onder meer in dat USONA de regie voert 

over de transitie van het oude naar het nieuwe ziekenhuis. 

 

                                                           
50 Het is mogelijk dat hier verkeerdelijk wordt verwezen naar USONA, aangezien SONA de betreffende 

contractspartij is aan de Beheersovereenkomst d.d. 11 augustus 2011. 
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(c) SEHOS is en blijft, in nauwe samenwerking met het Land Curaçao, verantwoordelijk 

voor de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening in het algemeen ziekenhuis. Zij 

speelt een rol in de voorbereiding van de ziekenhuisorganisatie alsmede in de 

transitie en de feitelijke verhuizing van het oude naar het nieuwe ziekenhuis en heeft 

als professionele organisatie de nodige inbreng in de aanbestedingen van de 

(medische) inrichting en de ICT. 

 

(d) Het Land Curaçao zal SEHOS c.q. Fundashon Salus Infirmorum compenseren voor 

de terreinen “Parkeerplaats Hamelbergweg en Parkeerplaats SEHOS” op basis van 

een objectieve taxatie, zoals gebruikelijk door een commissie van drie erkende 

taxateurs, waarbij beide partijen elk één taxateur aanwijzen en deze twee 

gezamenlijk een derde kiezen. 

 

(e) Het Land Curaçao draagt zorg voor een adequate bereikbaarheid tot de faciliteiten 

van het SEHOS tijdens de bouw. 

 

(f) Het Land Curaçao zal de aansturing van de overige twee partijen intensiveren, de 

samenwerking bevorderen en de voorwaarden scheppen om dit project zo snel 

mogelijk te realiseren. 

 

(g) SEHOS stelt die onderdelen van de beoogde bouwlocatie die nu onder haar beheer 

zijn, direct ter beschikking aan het Land dan wel een door het Land aan te wijzen 

rechtspersoon, ten behoeve van de bouw van een nieuw ziekenhuis, vooruitlopend op 

een te verwachten overdracht. 

 

I.4.3.  Financiering exploitatie 

 

In de MOU wordt overeengekomen dat de exploitatie van het huidige ziekenhuis (SEHOS) 

budget gefinancierd dient te worden met ingang van 1 januari 2014. Het Land Curacao 

onderschrijft dat dit budget jaarlijks geïndexeerd dient te worden. De exploitatie van het 

nieuwe ziekenhuis wordt eveneens budget gefinancierd. 

 

I.4.4.  Instellen van een Tijdelijke Werkgroep Hospital Nobo Otrobanda 

 

Er wordt een Tijdelijke Werkgroep Hospital Nobo Otrobanda (hierna Tijdelijke Werkgroep 

HNO) ingesteld. Hierin zullen maximaal drie (3) vertegenwoordigers van zowel SEHOS als 

USONA zetelen.  

 

Binnen de twee weken na de instelling moet de Tijdelijke Werkgroep HNO de agenda 

bepalen van de belangrijkste onderwerpen in het kader van (i) de realisatie van het nieuw 

algemeen ziekenhuis, (ii) de transitie van de ziekenhuiszorg van het oude naar het nieuw 

algemeen ziekenhuis onder regie van USONA, (iii) de inpassing van het nieuw algemeen 
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ziekenhuis in de zorgstructuur van het Land Curaçao, en (iv) hoe de garantie voor de 

werkgelegenheid van het in dienst van het SEHOS zijnde personeel uitgevoerd kan worden.  

 

Daarnaast moet de project–en overlegstructuur voor het project nieuw algemeen ziekenhuis 

Otrobanda vastgesteld worden met inbegrip van de taken en bevoegdheden van Partijen op 

hoofdlijnen en een escalatieprocedure. In deze vast te stellen project– en overlegstructuur zal 

SEHOS een permanente door haar aan te wijzen vertegenwoordiger hebben. 

 

Binnen de twee weken na de hierboven genoemde vaststelling van de agenda, project – en 

overlegstructuur en taken en bevoegdheden, dient de Tijdelijke Werkgroep HNO een 

eindrapport op te stellen dat wordt gepresenteerd aan de Raad van Ministers.  

 

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën is namens het Land Curaçao de 

Voorzitter van deze Tijdelijke Werkgroep HNO. De Voorzitter van de Tijdelijke Werkgroep 

HNO benoemt een vast secretaris, die toegevoegd wordt aan de werkgroep. De Tijdelijke 

Werkgroep HNO komt zo vaak bijeen als noodzakelijk voor de tijdige uitvoering van de 

opdracht. Notulen worden opgesteld van de bijeenkomsten van de Tijdelijke Werkgroep 

HNO. Deze notulen dienen uiterlijk twee werkdagen na de bijeenkomsten door de Voorzitter 

aan de Minister-President, de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, SEHOS en 

USONA worden aangeboden. 

 

I.4.5.  De schuldsanering van SEHOS 

 

In de MOU is overeengekomen dat de schuldsanering van het SEHOS een onderdeel vormt 

van een integrale oplossing, waarbij de navolgende uitgangspunten zullen worden gehanteerd: 

- de problematiek van de netto-restschuld aan het einde van de transitieperiode zal in 

onderling overleg tussen SEHOS en het Land Curaçao nader worden uitgewerkt; 

- de netto-restschuld van SEHOS zal in principe worden afgelost uit de exploitatie van 

het SEHOS; 

- de netto-restschuld die als dan uiteindelijk overblijft na herfinanciering en/of 

kwijtscheldingen komt voor rekening van het Land Curaçao waarbij aangaande de 

aflossingsvoorwaarden tussen het Land Curaçao en SEHOS nadere regelingen zullen 

worden getroffen. 

 

De schuld van SEHOS aan het Land Curaçao, bestaande uit loonbelasting en een lening door 

het Land Curaçao, zoals hierboven vermeld, zal worden kwijtgescholden. De loonbelasting 

zal bij de realisatie van de totale financiering worden kwijtgescholden. De lening zal aan het 

einde van de transitieperiode worden kwijtgescholden. Hiervan is nog geen werk gemaakt. 

 

I.4.6.  Kanttekeningen evaluatiecommissie 

 

In de MOU ontbreekt een belangrijke stakeholder. Dat is de Instituto pa Formashon den 

Enfermeria (IFE). Dit opleidingsinstituut voor verpleegkundigen is in 1978 gestart en heeft in 
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het verleden reeds veel verpleegkundigen aan onder andere het SEHOS afgeleverd. Het had 

dan ook eerder voor de hand hebben gelegen dat SEHOS, USONA en IFE in een MOU het 

voornemen hebben vastgelegd om tot een opleidingsprogramma te geraken eventueel in 

samenwerking met een Nederlandse hogeschool voor verpleegkundigen teneinde het 

opleidingsniveau van de verpleegkundigen die in het HNO werkzaam zullen zijn, te verhogen 

tot het peil welke het HNO zich ten doel stelt om de kwaliteit te leveren die het HNO zich ten 

doel stelt. 

 

Daarnaast is het opmerkelijk dat SONA geen partij is bij de MOU hoewel het Land een 

Beheersovereenkomst met SONA is aangegaan.  
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Hoofdstuk I.5. Detacheringsovereenkomst. 

 

I.5.1.  Doel en partijen 

 

Op 30 juni 2014 is een detacheringovereenkomst getekend tussen Berenschot International 

B.V., AT Osborne B.V. en de heer W.A.C.M. Hoosemans. 

 

Op grond van deze overeenkomst heeft Berenschot International B.V. (de inlener) een 

werknemer, de heer Wilhelmus Arnoldus Cornelis Maria Hoosemans (de gedetacheerde), van 

AT Osborne B.V. (de uitlener) ingeleend om voor Berenschot bepaalde werkzaamheden te 

verrichten.  

 

AT Osborne detacheert de bij hem in dienst zijnde werknemer (functie Senior Bouw Project 

Manager/Managing Consultant Huisvesting en Vastgoed) bij Berenschot voor het vervullen 

van de taak- of functieomschrijving zoals omschreven in Bijlage I aan de 

Detacheringsovereenkomst.51  

 

Volgens de Detacheringsovereenkomst is de beschrijving van de functie en taakstelling, 

alvorens aanvang van de detachering, voorgelegd en onderschreven door de gedetacheerde. 

Hij dient zijn werkzaamheden feitelijk te verrichten in het Land Curaçao. 

 

Het detacheren van de heer Hoosemans wijzigt zijn rechtspositie niet bij AT Osborne. Na 

afloop van de detacheringsperiode kan hij aan deze Detacheringsovereenkomst geen rechten 

ten opzichte van Berenschot ontlenen. 

 

Met het aangaan van de detacheringsovereenkomst heeft Berenschot de facto een groot aantal 

taken, met name het toezicht op, de controle van en de rapportering over de bouw van het 

HNO  welke aan Berenschot door SONA in het kader van de Managementovereenkomst zijn 

uitbesteed, op haar beurt aan AT Osborne uitbesteed. 

 

I.5.2.  Duur 

 

De Detacheringsovereenkomst start op 1 april 2014 en eindigt van rechtswege op 31 

december 2016, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen om de Detacheringsovereenkomst 

voort te zetten. Indien partijen een verlenging overwegen, verplichten zij zich 3 maanden voor 

het verstrijken van de detacheringsperiode met elkaar in overleg te treden. Er dient schriftelijk 

bevestigd te worden dat de Detacheringsovereenkomst wordt voortgezet en voor welke 

periode. 

 

I.5.3.  Verplichtingen  

                                                           
51 De evaluatiecommissie is niet in het bezit van deze Bijlage I aan de Detacheringsovereenkomst. 
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I.5.3.1.  Verplichtingen van AT Osborne 

 

AT Osborne draagt haar bevoegdheid tot het geven van opdrachten aan de heer Hoosemans en 

het toezicht daarop over aan Berenschot, voor wat betreft de bovenvermelde taken.  

 

AT Osborne zorgt ervoor dat zijn WA-verzekering ook van toepassing is op de schade die de 

heer Hoosemans veroorzaakt aan AT Osborne of derden bij de uitoefening van de 

werkzaamheden voor Berenschot. 

 

I.5.3.2. Verplichtingen van Berenschot 

 

De verplichting van Berenschot bestaat uit het maandelijks betalen van een vergoeding aan 

AT Osborne voor het inlenen van de heer Hoosemans. 

 

I.5.3.3. Verplichtingen van de heer Hoosemans 

 

De heer Hoosemans dient zijn taken naar behoren uit te voeren en dient verantwoording af te 

leggen over zijn taken aan Berenschot. 

 

Hij zal deze taken verrichten naar best vermogen, in overeenstemming met de grondslag en de 

doelstelling van Berenschot en zich houden aan de aanwijzingen, voorschriften en/of 

reglementen van Berenschot en alles doen of laten wat onder de gegeven omstandigheden in 

redelijkheid van hem verwacht mag worden. 

 

De heer Hoosemans is gehouden tot geheimhouding van informatie met betrekking tot 

Berenschot, waarvan hij weet/behoort te weten dat deze vertrouwelijk is, en dit zowel tijdens 

als na de periode van de detachering. 

 

De heer Hoosemans mag geen gelden en/of gunsten aannemen van enige derde in verband 

met zijn detachering. 

 

I.5.4.  Aansprakelijkheden  

 

I.5.4.1. Aansprakelijkheden van AT Osborne 

 

AT Osborne is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van, voortvloeit uit of verband 

houdt met het handelen of nalaten van de gedetacheerde tijdens of in verband met het 

verrichten van arbeid in het kader van deze Detacheringsovereenkomst. AT Osborne vrijwaart 

Berenschot van aanspraken als gevolg van schade hierboven vermeld. 

 

I.5.4.2. Aansprakelijkheden van Berenschot 
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Berenschot is niet aansprakelijk voor de schade die de gedetacheerde veroorzaakt aan AT 

Osborne of derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor Berenschot.52 

 

I.5.4.3. Aansprakelijkheden van de heer Hoosemans 

 

De gedetacheerde is niet aansprakelijk voor schade die hij veroorzaakt aan AT Osborne of aan 

derden ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van arbeid in het kader van deze 

Detacheringsovereenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet, dan wel bewuste 

roekeloosheid. 

 

I.5.5.  Vergoedingen  

 

AT Osborne betaalt alle loon en vergoedingen waarop de heer Hoosemans recht heeft. AT 

Osborne dient aan de heer Hoosemans de gemaakte kosten in de uitvoering van deze 

Detacheringsovereenkomst te vergoeden, maar slechts indien deze kosten ook door 

Berenschot worden vergoed aan AT Osborne. De heer Hoosemans heeft terzake geen 

vordering op Berenschot. 

 

De detacheringsvergoeding bedraagt per 1 april 2014 minder dan NAf 200.000,- netto per jaar 

inclusief loonbelasting en exclusief nader overeen te komen beloningscomponenten en extra 

kosten van de heer Hoosemans in verband met het uitvoeren van de 

Detacheringsovereenkomst waaronder auto van de zaak, huisvesting, telefoon en reiskosten. 

 

Deze informatie lijkt triviaal in het kader van dit verslag, maar gezien het ontbreken van de 

bijlage aan de detacheringsovereenkomst heeft de evaluatiecommissie geen inzicht in de 

verdeling van taken tussen Berenschot en de gedetacheerde. Het lijkt ons dat de interne 

taakverdeling eerder zwaar overhelt richting de gedetacheerde. In dit kader vragen wij ons af 

welke taken Berenschot voor wat het bouwgedeelte voor haar rekening neemt en die de 

verhouding van de vergoeding die Berenschot krijgt voor haar takenpakket rechtvaardigt. 

 

I.5.6.  Beëindiging 

 

De Detacheringsovereenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2016 (tenzij partijen 

beslissen tot verlenging). 

 

 

                                                           
52 Art 15 lid 3 Detacheringsovereenkomst 
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Hoofdstuk I.6.  Conclusie 

 

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het Land slechts contractpartij is in de 

Beheersovereenkomst met SONA en in de MOU met het SEHOS en USONA. 

 

In de Beheersovereenkomst heeft het Land de realisatie, het beheer en de begeleiding van het 

ziekenhuisproject HNO overgedragen aan SONA. 

 

In de MOU is de regie met betrekking tot de transitie van het oude naar het nieuwe ziekenhuis 

opgedragen aan Berenschot. 

 

SONA op haar beurt heeft met BNI een bouwcontract (DBM-contract) afgesloten voor de 

bouw van het HNO. SONA is derhalve de formele opdrachtgever voor de bouw van het HNO. 

SONA heeft met Berenschot een managementovereenkomst gesloten waarin de 

projectuitvoering van de bouw van het HNO en alle daarmee samenhangende controlerende 

activiteiten op de bouw van het HNO aan Berenschot zijn uitbesteed. 

 

In het kader van deze tussentijdse evaluatie ligt ten aanzien van de bouw de nadruk dan ook 

op het onderzoeken in hoeverre SONA aan haar verplichtingen uit hoofde van de 

Beheersovereenkomst heeft voldaan met betrekking tot de bouw en de voortgang van het 

HNO-project en met betrekking tot het beheer van de financiële middelen die door het Land 

in het kader van het HNO-project aan SONA zijn verstrekt.  

 

In het geval met betrekking tot de bouw, in de voortgang en het beheer van de financiële 

middelen tekortkomingen worden geconstateerd, dan is de volgende stap te onderzoeken in 

hoeverre deze tekortkomingen het resultaat zijn van het niet dan wel onvoldoende nakomen 

door BNI en Berenschot van hun verplichtingen jegens SONA uit hoofde van de 

Beheersovereenkomst respectievelijk het DBM-contract. 

 

In het geval met betrekking tot de uitvoering, voortgang en financiering van de transitie 

tekortkomingen worden geconstateerd, zal de onderhavige evaluatie dienen aan te geven in 

hoeverre Berenschot hiervoor jegens het Land verantwoordelijk is uit hoofde van de MOU.  
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DEEL II DE BOUW VAN HET HNO 

 

 

Hoofdstuk II.1.  De aanloop naar het HNO-project 

 

II.1.1. Het project Nos Hospital Nobo (NHN) aan de Jan Noorduynweg 

 

Het Kabinet Schotte heeft namens het Land Curaçao in 2011 de opdracht aan SONA verstrekt 

om een nieuw ziekenhuis te realiseren, genaamd Nos Hospital Nobo (NHN). Hiertoe werd op 

11 augustus 2011 een Beheersovereenkomst ondertekend. Aanvankelijk zou het ziekenhuis 

gerealiseerd worden op een terrein aan de Jan Noorduynweg naast de Universiteit van de 

Nederlandse Antillen (thans University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez). In het 

voorjaar van 2012 werd de locatie gewijzigd naar het zogeheten “Amstelterrein”.  

 

In deze periode is ook het Programma van Eisen tot stand gekomen welke na een evaluatie 

door experts – waaronder twee artsen – van het Ministerie van GMN en de Taskforce 

Gezondheidszorg, is goedgekeurd door de Raad van Ministers53.  

 

In deze periode is eveneens een besluit genomen door de Raad van Ministers (RvM) met 

betrekking tot de aanbestedingsprocedure en de gunning54. Voor de bouw van het NHN werd 

een business case opgesteld welke werd getoetst door SOAB.55 Tevens heeft in deze periode 

besluitvorming plaatsgevonden over het samenvoegen van de twee grootste laboratoria van 

het Land (Sehos en ADC), het vormen van één centraal laboratorium, en het plaatsen van 

(alleen) een CITO Lab in NHN.56 

 

II.1.2. Het project NHN op Amstelterrein 

 

Op 13 juli 2012 heeft de Rijksministerraad aan Curaçao een Aanwijzing opgelegd met als 

hoofddoel de begroting 2012 in overeenstemming te brengen met de eisen die de Rijkswet 

financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten stelt57.  

 

De aanwijzing hield onder meer in dat Curaçao geen nieuwe leningen mag aangaan zolang de 

begroting niet in evenwicht is. Aangezien het plan was om het nieuwe ziekenhuis te 

financieren vanuit een door het Land Curaçao uit te geven obligatielening, werd financiering 

op dat moment dus onzeker. Voor een beoogde lening voor een nieuw ziekenhuis komt daar 

                                                           
53 Besluit RvM nr. 2011/97332 van 21 december 2011 inzake Programma van Eisen 
54 Besluit RvM nr. 2011/63780 van 3 augustus 2011 inzake Aanbesteding en Besluit RvM nr. 2011/81706 van 19 

okt 2011 inzake selectieleidraad  
55 Final Rapport van SOAB van 29 januari 2012 
56 Besluit RvM nr. 2011/95377 van 14 dec 2011 inzake zorgaanbod en Besluit RvM nr. 2011/88810 van 16 nov 

2011 inzake laboratorium 
57 Gelet op artikel 13, vijfde lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten en gezien het 

advies van het College financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten van 10 juli 2012 
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nog bij dat die alleen kan worden aangegaan als de hervorming van de gezondheidszorg is 

geëffectueerd en een sluitende exploitatie van het ziekenhuis kan worden gegarandeerd.  

 

In verband met de aanwijzing heeft het Kabinet Betrian het NHN-project aanvankelijk 

aangehouden. In deze kabinetsperiode is het project vervolgens geëvalueerd door WJZ58 en 

het Ministerie van Financiën59. Ook zijn in deze kabinetsperiode met name de verschillende 

scenario’s onderzocht die met betrekking tot de financiering van NHN waren ontwikkeld.60 

Aan het einde van deze kabinetsperiode, na toetsingen door opnieuw WJZ61, het Ministerie 

van Financiën62, SOAB63 en het CFT, is uiteindelijk groen licht gegeven voor het doorgaan 

conform het voorkeursscenario64. Hierna heeft SONA op 4 januari 2013 het bouwcontract met 

het bouwconsortium Ballast Nedam Infra B.V. getekend. 

 

II.1.3. Discussie over locatie Amstel versus Otrobanda  

 

Op 19 januari 2013 tijdens het Kabinet Hodge heeft SONA een presentatie over het NHN-

project gegeven65. Op 20 maart 2013 stuurt SONA een brief naar Minister-President Hodge 

waarin SONA zich zorgen maakt over de recente ontwikkelingen en de (hernieuwde) 

discussies over de locatie van het nieuwe ziekenhuis66. 

 

Het Kabinet Hodge heeft vervolgens laten toetsen wat de gevolgen zouden zijn indien met het 

project NHN gestopt zou worden, zowel juridisch door de Sector Algemene Zaken67 als 

financieel door het Ministerie van Financiën68.  

 

De Sector Algemene Zaken concludeerde als volgt: 

 

“De staat waarin het Sint Elisabeth Hospitaal verkeert, maakt het in toenemende mate 

moeilijk om op een aanvaardbaar niveau verantwoorde ziekenhuiszorg te leveren. Dat 

dwingt tot het zo snel mogelijk bouwen en in gebruik nemen van een nieuw ziekenhuis. 

Een mogelijk uitstel van die bouw en ingebruikname in verband met een nieuwe 

aanbesteding, impliceert uitstel van verbetering van de ziekenhuiszorg op Curaçao en 

dus ook van de van die verbetering te verwachten positieve effecten op de algehele 

gezondheidszorg op Curaçao. De te beantwoorden beleidspolitieke vraag is dan of de 

                                                           
58 Advies WJZ inzake voortgang NHN van 23 november 2012 
59 Advies Financiën inzake voortgang NHN van 23 november 2012 
60 Notitie USONA inzake de voortgang van het project Nos Hospital Nobo van 8 oktober 2012 
61 Advies WJZ inzake voortgang NHN van 14 december 2012 
62 Advies Financiën inzake voortgang NHN van 14 december 2012 
63 SOAB: “Second opinion bij de exploitatiebegroting nieuw ziekenhuis Curacao”, versie 3.1. van 20 januari 

2012. Op 31 oktober 2013 verscheen vervolgens het SOAB rapport “Second opinion bij de exploitatiebegroting 

Hospital Nobo Otrobanda”.  
64 Besluit RvM nr. 2012/6641 van 8 feb 2012 inzake 2nd opinion business case positief  
65 Brief van MinPres Hodge aan SONA met ref 2013/3347 van 22 januari 2013 
66 Brief SONA aan Hodge van 20 maart 2013 
67 Brief Sector Algemene Zaken aan MinPres nr. 2013/006475 van 5 februari 2013 
68 Brief Secretaris-Generaal Ministerie van Financiën aan Minister van Financiën ref.nr. 2013/005355 van 29 

januari 2013 
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achterliggende redenen voor het in de vorige volzin als eerste genoemde mogelijke 

uitstel, voldoende zwaar wegen voor het als gevolg daarvan eveneens optredende 

uitstel. Bij de besluitvorming over het al dan niet opnieuw aanbesteden van de bouw 

van een nieuw ziekenhuis zijn ook aspecten van deugdelijk bestuur aan de orde. Een 

mogelijk besluit om opnieuw aan te besteden, zou uitgaande van bet streven naar 

continuïteit in het handelen van de overheid afbreuk kunnen doen aan het vertrouwen in 

de overheid. Met oog daarop zal de afweging moeten worden gemaakt of de 

achterliggende redenen voor een nieuwe aanbesteding voldoende zwaar wegen.” 

 

En het Ministerie van Financiën adviseerde als volgt: 

 

“In augustus 2011 is een proces in gang gezet om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Dat 

proces is nu zover gevorderd dat zodra financiering gevonden is, door Ballast Nedam 

Infra met de bouw op het Scadta eiland kan worden begonnen. Het nieuwe ziekenhuis is 

dan eind 2015, begin 2016 klaar. Elke fundamentele afwijking van de afgelopen jaren 

ontwikkelde en onderzochte route betekent op dit moment dat rekening moet warden 

gehouden met een financieel effect van minimaal NAf 69,5 mln. en maximaal Naf 103,8 

mln. Rekening houdende met een dekking van Naf 34,8 mln. via de begroting van bet 

Land en de exploitatiebegroting van het nieuw ziekenhuis is er sprake van onderdekking 

voor minimaal Naf 34,7 mln. en maximaal 69 mln. Bovendien zal het ziekenhuis dan 

minimaal anderhalf tot twee jaar later gereed zijn. Het bovenstaande impliceert een 

enorm risico voor begroting 2013 van het Land.” 

 

In deze periode laat ook SEHOS van zich horen. Het ziekenhuis SEHOS komt met een 

alternatief ontwerp voor de bouw van een nieuwziekenhuis, opgesteld door architectenbureau 

Plan D2, uitgaande van incrementele bouw op het bestaande SEHOS-terrein.  

SONA werd door de Staten uitgenodigd om op 20 maart 2013 een uitleg te geven met name 

over het Programma van Eisen.69 SONA heeft een speciale informatiemap gemaakt en die aan 

alle Statenleden beschikbaar gesteld.70 Tevens heeft SONA op diezelfde dag een 

PowerPointpresentatie aan de Statenleden gegeven. 

 

Op 11 april 2013 hebben de Staten tijdens een openbare vergadering een motie aangenomen 

waarin zij aangeven niet te zullen instemmen met de bouw van een nieuw algemeen 

ziekenhuis op het Amstelterrein. In de motie spraken de Staten wel hun voorkeur uit voor de 

bouw van een nieuw ziekenhuis in Otrobanda. 

 

SONA en de Regering hebben hierna nog van gedachten gewisseld over de implicaties van 

deze motie71, echter dit heeft de Regering er niet van weerhouden om in eerste instantie te 

trachten met het Sehos verder te gaan. Op 29 mei 2013 stelde de Minister van GMN, de heer 

                                                           
69 Brief Parlamento di Korsow aan SONA ref.nr. 436-b G/12-13 van 15 maart 2013 
70 Informatiepakket over het project Nos Hospital Nobo, samengesteld door USONA ten behoeve van de 

toelichting op het project aan de Centrale Commissie van de Staten van Curaçao op 20 maart 2013  
71 Brief van MinPres Hodge aan SONA ref.nr. 2013/23181 van 24 april 2013 
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Whiteman, aan de Staten voor een Commissie Onderzoek Bouw Ziekenhuis te Otrobanda 

(Commissie Christina) in te stellen die de haalbaarheid van het SEHOS-plan zou 

onderzoeken72. In de genoemde commissie namen zitting de Secretaris-Generaal van het 

Ministerie van GMN mevrouw Christina en de heren Rodney Daal, David Dick, Ivan Asjes en 

Kenneth Martis. 

 

II.1.4. Verplaatsing naar Otrobanda tot aan start bouw  

 

Onder het Kabinet Asjes is de Commissie Christina van start gegaan met haar 

werkzaamheden. Naast het toetsen van de plannen van het Sehos en het horen van Sehos 

betrokkenen, zijn ook de plannen van USONA getoetst en USONA-deskundigen gehoord.  

 

Op 6 augustus 2013 presenteerde de Commissie Christina haar eindrapport73. De 

eindconclusie luidde als volgt:  

 

“Derhalve komt de Commissie tot de eindconclusie dat het masterplan van Sehos 

technisch en financieel haalbaar en verantwoord is, voldoende is uitgewerkt, voldoet 

aan de gestelde functionaliteiten en zo nodig kan worden aangepast voor een 

greenfieldlocatie. Incrementele bouw kent meer complexiteit, maar Sehos wordt in 

principe in staat geacht het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda, onder bepaalde 

voorwaarden zoals verwoord in de aanbevelingen, te realiseren” 

 

De voorzitter van de commissie, Secretaris-Generaal van het Ministerie van GMN, Christina, 

heeft zich later in een brief van de conclusies van de commissie gedistantieerd74. Zij gaf aan: 

 

“Ik ben van mening dat op basis van de bevindingen geconcludeerd had moeten worden 

dat hoewel het plan van aanpak en de haalbaarheidsnota alle elementen bevatten die 

belangrijk zijn voor een project, de mate waarin o.a. de financiële plannen zijn 

uitgewerkt en uitgedacht onvoldoende zijn voor een project van deze omvang en belang 

voor Curaçao.” en 

 

“Mijn aanbeveling zou daarom zijn om……………het plan van aanpak van Sehos op 

heel korte termijn door bijvoorbeeld SOAB, SVB en/of Financiën te laten toetsen, 

conform de aanbeveling in het rapport van de Commissie, om vast te stellen of het plan 

financieel gezien haalbaar is. Voor wat betreft de financiering van de bouw van het 

ziekenhuis zou naar mijn bescheiden mening een combinatie met de Franse groep 

Bouygues Batiment of Usona een mogelijke oplossing kunnen zijn.” 

 

                                                           
72 Brief MinGMN aan RvM ref.nr. 2013/029810 van 24 mei 2013 
73 Eindverslag en advies aan de Regering van de Commissie Christina getiteld: “Zorgen voor een ziekenhuis” 

van 6 augustus 2013 
74 Brief van Christina aan Minister GMN zaaknr. 2013/47543  
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Naar aanleiding van de vele aanbevelingen die vaak met elkaar in strijd zijn, is er aanleiding 

ontstaan tot twijfel over de haalbaarheid van het Sehos plan. Op 27 juni 2013 heeft de 

Minister-President dhr. Asjes tijdens een overleg van de Raad van Ministers en USONA en 

Ballast Nedam, aan USONA en Ballast Nedam verzocht of genoemde partijen eventueel 

zouden willen meewerken aan de realisatie van een nieuw ziekenhuis in Otrobanda. Op 

verzoek van de Regering hebben USONA en Ballast Nedam dit onderzocht.75 

 

Tijdens een bijeenkomst van USONA met de Raad van Ministers op 21 augustus 2013 heeft 

USONA aangegeven dat de locatie in Otrobanda volgens haar in termen van technische 

haalbaarheid en beperking van de kosten voor aanpassing van het definitief ontwerp geschikt 

is.76  

 

Vervolgens heeft de Regering aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën, de 

heer I. Kuster, verzocht afspraken te maken tussen de drie betrokken partijen, te weten het 

Land, Sehos en USONA, met als doel te komen tot een spoedige realisatie van het nieuwe 

ziekenhuis in Otrobanda. De Secretaris-Generaal heeft gesprekken opgestart om te komen tot 

een Memorandum of Understanding (MOU) tussen de drie partijen.77  

 

Opmerkelijke punten die USONA in relatie tot de MOU onder de aandacht heeft gebracht 

zijn: 

 

“Met betrekking tot de derde overweging is het van belang dat SEHOS niet in juridische 

zin als de voorloper van het nieuwe algemeen ziekenhuis wordt beschouwd. Dit om te 

voorkomen dat een eventuele schuldenlast van SEHOS van rechtswege zou overgaan op 

de nieuwe entiteit.” en  

“USONA stelt voor om het goedkeuringsbesluit van het PVE expliciet te benoemen 

(RvM besluit nummer 2011/97332 van 21 december 2011)” 

 

Op 20 september 2013 werd een MOU ondertekend door het Land (Minister-President dhr. I. 

Asjes en de Minister van GMN dhr. B. Whiteman), Sehos (Medisch Directeur dhr. C.N. 

Winkel en Financieel Directeur dhr. H. Gerrits) en USONA (Directeur dhr. R, Doran). In de 

MOU is onder meer vastgelegd dat het ziekenhuis in Otrobanda gebouwd zal worden op basis 

van het reeds opgeleverde ontwerp van Ballast Nedam en USONA haar opdracht volgend uit 

de beheersovereenkomst blijft uitvoeren. Verschillende zaken dienden verder uitgewerkt te 

worden door de “Tijdelijke werkgroep Nieuw Ziekenhuis Otrobanda”, opnieuw onder 

voorzitterschap van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën, dhr. Kuster. 

 

Op 4 oktober 2013 presenteerde de Tijdelijke werkgroep Nieuw Ziekenhuis Otrobanda haar 

eindrapport, met daarin onder meer uitgewerkt de governance structuur van het project, 

waarin de Quality and Performance Board (QPB), die namens het Land het toezichthoudende 

                                                           
75 Gespreksverslag RvM van 27 juni 2013.  
76 Memo van meeting Ministerraad van 21 augustus 2013 
77 Brief USONA aan SG Financiën inzake MOU referentie 20130911/RD van 11 september 2013 
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orgaan op dit project vormde, een nieuw leven ingeblazen werd.78 Deze stond onder 

voorzitterschap van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën, dhr. I. Kuster. 

De Minister van GMN vaardigde dhr. S. Victorina af als deelnemer aan de QPB.79 De QPB 

kwam in november 2013 en december 2013 op wekelijkse basis bijeen.80 

 

In deze periode is alles in het werk gesteld om, zoals in de MOU vastgelegd, nog in 2013 te 

starten met de bouw, i.c. het bouwrijp maken van het terrein. Dit hield onder meer in het 

bepalen van de precieze locatie van HNO in Otrobanda. Aanvankelijk werd uitgegaan van de 

locatie aan de Pater Euwensweg, waartoe vier particulieren uitgekocht zouden moeten 

worden. Toen er geen overeenkomst bereikt werd besloot de overheid het terrein dat bekend 

staat als “Colon” aan te schaffen.81 Ook was de vrijgave van de terreinen die onder beheer 

stonden van het Sehos een punt van aandacht, aangezien een derde partij (een op Curaçao zeer 

bekende persoon), een claim op deze terreinen legde. Uiteindelijk zou deze claim niet 

voldoende blijken om de start van de bouw tegen te houden en konden de voorbereidingen 

doorgaan. 

 

In deze periode heeft Ballast Nedam grondboringen laten doen op de betreffende terreinen. 

Op basis van de grondboringen kon vastgesteld worden hoe HNO op de centimeter 

nauwkeurig op deze locatie ingepast kon worden. Het ontwerp werd hierop aangepast. 

 

Tegelijkertijd hebben overleggen met toekomstige gebruikers, waaronder de medisch 

specialisten, plaatsgevonden, welke hebben geleid tot aanpassingen van het ontwerp op basis 

van hun wensen.82 Ook heeft er overleg met de Minister van GMN, dhr. Whiteman, 

plaatsgevonden, om wensen van de Minister van GMN ten aanzien van het traject te 

bespreken.83 

 

In deze periode werd tevens gewerkt aan het zekerstellen van de publieke financiering, die in 

de Suppletoire Begroting 2013 opgenomen zou moeten worden.84  

 

Op 4 december 2013 besloot de Raad van Ministers de middelen vrij te maken om het terrein 

dat bekend staat als “Colon” aan te schaffen85 en om de middelen vrij te maken om een 

vooruitbetaling te kunnen doen aan Ballast Nedam via SONA86. 

                                                           
78 Eindverslag Tijdelijke Werkgroep Nieuw Ziekenhuis Otrobanda van 4 oktober 2013 
79 Dhr. Victorina zou in 2014 het voorzitterschap van de QPB overnemen en dat blijven invullen tot het moment 

dat dhr. Victorina zelf Minister van GMN zou worden in 2015. 
80 De vergaderdata van de QPB in deze periode waren: 6 november 2013, 11 november 2013, 18 november 

2013, 25 november 2013, 2 december 2013, 9 december 2013. Tevens was de QPB aanwezig bij de presentaties 

aan de Raad van Ministers en bij de Groundbreaking Ceremonie. 
81 Brief van MinGMN aan USONA  zaaknr. 2014/22946 van 14 mei 2014 inzake Opdracht tot aankoop 

winkelcentrum Colon 
82 Zie memo “Betrokkenheid Sehos/specialisten” 
83 Brief USONA aan Minister GMN van 6 december 2014 inzake beleidslijnen HNO, en Brief USONA aan 

Minister GMN van 6 december 2013 inzake wezenlijke wijziging HNO 
84 Brief USONA aan Minister Financiën met referentie 20131203-HNO van 3 december 2013 inzake 

vooruitbetaling HNO 
85 Besluit RvM zaaknr 2013/070620 van 4 december 2013 inzake aankoop terreinen en gebouwen Colon 
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Op 10 december 2013 heeft USONA een presentatie gegeven aan de Raad van Ministers. 

Tevens heeft WJZ op 10 december 2013 een advies uitgebracht ten aanzien van het addendum 

op de beheersovereenkomst van HNO.87 

 

Op 11 december 2013 heeft een vervolgoverleg plaatsgevonden tussen de Minister-President 

dhr. I. Asjes, de Minister van GMN dhr. B. Whiteman, de Minister van Financiën dhr. J. 

Jardim en USONA, inzake de status van HNO.88 

 

Op 13 december 2013 heeft USONA aan de Raad van Ministers een informatiemap 

gepresenteerd met daarin alle voor de op dat moment noodzakelijke besluitvorming relevante 

documenten.89 Hierin was tevens opgenomen de brief van de Secretaris-Generaal van 

Financiën dhr. I. Kuster (ambtelijk coördinator van dit traject) met verzochte beslispunten en 

de doorgeleiding daarvan door de Minister van Financiën dhr. J. Jardim aan de Raad van 

Ministers.90 

 

Op 16 december 2013 besloot de Raad van Ministers over te gaan tot realisering op de kortst 

mogelijke termijn van het project HNO91. 

 

Op 17 december 2013 hebben de Minister-President dhr. I. Asjes, de Minister van GMN dhr. 

B. Whiteman, de Minister van Financiën dhr. J. Jardim, daartoe gemachtigd bij landsbesluit, 

en de gemachtigde van SONA dhr. R. Doran het addendum op de beheersovereenkomst 

ondertekend.92  

 

Op 18 december 2013 vond de Groundbreaking Ceremonie plaats die de start van de bouw, 

i.c. het bouwrijp maken van het terrein, markeerde. Hierbij speelden onder meer de Bisschop 

Mgr. Secco, de voorzitter van de Staten dhr. M. Franco, de Minister-President dhr. I. Asjes, 

de Minister van GMN dhr. B. Whiteman, de Statenleden mevr. J. Constancia-Scoop 

(voormalige Minister van GMN) en dhr. H. Davelaar (voormalige Gedeputeerde van 

Gezondheidszorg), de Voorzitter Raad van Bestuur van Sehos dhr. J. Hernandez, en de 

Directeur van USONA dhr. R. Doran een formele rol. Hierna ging het bouwrijp maken van 

het terrein direct van start.  

 

II.1.5. Kanttekeningen evaluatiecommissie 

 

                                                                                                                                                                                     
86 Besluit RvM zaaknr 2013/070555 van 4 december 2014 inzake vooruitbetaling HNO 
87 Advies WJZ zaaknr 2013/071812 d.d. 10december 2013 inzake addendum beheersovereenkomst en Bijlage 1 

bij advies WJZ van 10 december 2013 (2013/071812) 
88 Zie brief USONA aan de Minister-President, pagina 6 van Bijlage D15: Informatiemap USONA aan Raad van 

Ministers 
89 Informatiemap USONA aan Raad van Ministers van 13 september 2013 
90 Brief SG Financiën aan Minister van Financiën, zaaknr 2013/072536 van 13 december 2013 inzake 

Besluitvorming inzake HNO 
91 Besluit RvM zaaknr 072536 van 16 december 2013 
92 Zie Bijlage 6 bij dit rapport: Addendum beheersovereenkomst van 17 december 2013 
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Opmerkelijk in bovenstaande chronologische opsomming van de ontwikkelingen met 

betrekking tot de bouw van een nieuw ziekenhuis is het feit dat bij de wijziging van een 

“greenfield” locatie naar een “brownfield” locatie, de Programma van Eisen (PvE) niet is 

gewijzigd.  

 

Dit wordt nog eens bevestigd door de 9de overweging in de Memorandum of Understanding 

van 20 september 2013 welke als volgt luidt:  

 

“Overwegende dat........Ballast Nedam Infra B.V. als geselecteerde partij een ontwerp 

heeft opgeleverd dat zowel gebaseerd is op het Programma van Eisen (Pv E), dat 

goedgekeurd is door het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en de 

Raad van Ministers (zaaknummer 2011197332 van 21 december 2011), als op 

uitgangspunten die onverminderd actueel zijn, waaronder het optimaal gebruik maken 

van de huidige capaciteit van de huidige ziekenhuiszorg op Curaçao, de centrale regie 

door het Ministerie van GMN en het vastgestelde zorgaanbod, en dat voldoende ruimte 

overlaat voor een volledig ziekenhuislaboratorium (inclusief pathologie en 

microbiologie) en het uitbreiden van het aantal poliklinieken dat voldoet aan de 

functieverdeling over de satellietziekenhuizen.” 

 

In haar notitie93 inzake de voortgang van NHN-project heeft USONA nog duidelijk het 

volgende gesteld:  

 

“Een eventuele wijziging naar een niet greenfield locatie betekent feitelijk het herzien 

van het opgestelde Programma van Eisen en het opnieuw starten van het 

aanbestedingsproces. De extra vertraging hierdoor zou minimaal 1 jaar bedragen. In 

de Addendum van de Beheersovereenkomst staat niets vermeld over een wijziging van 

Programma van Eisen. En dat had SONA als zijnde de partij in de 

Beheersovereenkomst die bouw van het HNO namens het Land Curacao zal uitvoeren.” 

 

De vraag welke hierbij onbeantwoord blijft is waarom in het Addendum van de 

Beheersovereenkomst welke op 17 december 2013 is overeengekomen, niet een wijziging van 

de PvE is meegenomen. 

 

Verder stelt USONA in genoemde notitie94 het volgende: 

 

“Indien voor Otrobanda wordt gekozen in plaats van Scadta eiland zijn de belangrijkste 

verschillen:  

• Oplevering 3 jaar later;  

• Kosten ca. 40 % hoger;  

                                                           
93 Notitie USONA inzake de voortgang van het project Nos Hospital Nobo van 8 oktober 2012, blz. 7 
94 Notitie USONA inzake de voortgang van het project Nos Hospital Nobo van 8 oktober 2012, blz. 7 
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• Ernstige gezondheidsrisico’s (fijnstof) voor de patiënten van Sehos gedurende de 

bouwtijd (TNO, 2010);  

• Substantiële overlast voor de wijk gedurende de bouwtijd, inclusief negatief effect op 

de omzet van de middenstand.  

Dat neemt niet weg dat er begrip is voor de zorgen over het economisch effect van 

sluiting van Sehos op Otrobanda en van het risico van verpaupering van (een 

aanzienlijk deel van) de wijk. Dat moet voorkomen worden.” 

 

Ook hier doet zich de vraag voor waarom deze belangrijke gevolgen die de bouw van het 

HNO op locatie Colon met zich zal meebrengen, niet in de overwegingen in het Addendum 

op de Beheersovereenkomst zijn meegenomen. Dat zou wellicht veel onbegrip en verwarring 

omtrent meerkosten, vertraging in de bouwtermijn, eventueel te verwachten claims hebben 

kunnen voorkomen.  

 

 Het had in de eerste plaats SONA moeten zijn die bij de opstelling van het Addendum het  

bovenstaande had moeten betrekken. Immers, in de Beheersovereenkomst is SONA 

contractspartij en op grond van de Beheersovereenkomst is SONA verantwoordelijk voor de 

bouw van het HNO. SONA heeft dat echter nagelaten. 
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Hoofdstuk II.2.  De aanbestedingsprocedure 

 

II.2.1. De keuze voor een DBM-formule 

 

Bij het opstellen van het aanbestedingsdossier werd gekozen voor een DBM-formule. In een 

Design, Build & Maintain (DBM) formule zijn zowel ontwerp, bouw als onderhoud onderdeel 

van dezelfde overeenkomst met de opdrachtnemer. De financiering van de kosten verbonden 

aan ontwerp- en bouwproces wordt niet bij de opdrachtnemer ondergebracht maar behartigd 

door de aanbestedende overheid. Het onderhoud wordt gedurende een bepaalde periode – en 

in dit geval meer specifiek een periode van 15 jaar te rekenen vanaf de opleverdatum – 

uitgevoerd door de opdrachtnemer.  

 

II.2.2. Implicaties van deze keuze  

 

Er zijn een aantal voordelen verbonden aan het opteren voor de DBM-formule in dit 

project: 

 

- Door een DBM-formule toe te passen wordt het mogelijk om op de snelst mogelijke 

wijze een “giant step” voorwaarts te realiseren en verouderde infrastructuur te 

vervangen door een rendabel en modern werkinstrument. Dit gebeurt dan op een manier 

waarbij kennis van bouw en zorgconcepten als het ware worden ingekocht. 

 

- Het samenvoegen en tegelijk aanbesteden van de drie deelaspecten in een DBM-

formule zorgt voor een tijdsbesparing in de aanbestedingsfase.  

 

- Het beheer van het ontwerp-, bouw- en onderhoudsproces wordt uit handen genomen 

van de opdrachtgever en in handen gelegd van de opdrachtnemer die voor al deze 

aspecten het enige aanspreekpunt is. Dit leidt doorgaans tot een aantal creatieve 

oplossingen waarbij reeds in het ontwerp rekening gehouden wordt met het 

onderhoudsaspect. De optimalisatie en afstemming op elkaar van de verschillende 

aspecten leidt dus tot een minimaliseren van de totale kosten gedurende de levensduur 

van het project.  

 

- Zo zal het investeren van tijd in de ontwerpfase leiden tot een meer doordacht ontwerp 

dat tegen een lagere kostprijs kan gebouwd worden en waarvan de onderhoudskosten 

een stuk lager liggen. Het is immers in het voordeel van de opdrachtnemer om deze 

kosten zo laag mogelijk te houden. Verder kan het gebruik van kwaliteitsvollere 

materialen, uitvoeringswijzen of technische installaties ervoor zorgen dat de 

bouwkosten stijgen, maar de onderhouds- en herstellingskosten doet dalen. Dit leidt ook 

tot een voordeel voor de opdrachtgever aangezien na afloop van het 15 jaar lopende 

onderhoudscontract de ingebouwde voorzieningen te harer gunste vallen. 
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- De samenvoeging van al deze aspecten (ontwerpen, bouwen en onderhouden) tot een 

logisch geheel in combinatie met de afstemming met de opdrachtnemer/uitvoerder 

(Ballast Nedam Infra B.V.) én oplossing van alle praktische bouwproblemen van deze 

en haar onderaannemers, ligt bij de opdrachtnemer en is dus niet ten laste van de 

opdrachtgever. 

 

- De fixed price voor dit onderhoud die onderdeel uitmaakt van het prijsvoorstel van de 

opdrachtnemer leidt tot een realistische prijsaanbieding en een incentive om de 

inspanning te leveren om zodoende de risico’s en kosten van onderhoud te beperken. De 

opdrachtgever heeft dus een grotere zekerheid over het geheel van de drie aspecten die 

onderdeel vormen van een DBM-formule en zal normaliter minder worden 

geconfronteerd met verrekeningen. 

 

- Ook bij oplevering is dit een voordeel: gezien de onderhoudsperiode pas begint te lopen 

vanaf moment van oplevering is de opdrachtnemer/aannemer gehouden het project 

binnen de afgesproken termijn (en liefst zo snel mogelijk) over te dragen aan de 

opdrachtgever. Dit leidt doorgaans tot veel minder discussie bij oplevering aangezien de 

opdrachtnemer zelf een grote incentive heeft om de lat hoog te leggen wat betreft de 

kwaliteit en duurzaamheid van het opgeleverde werk. 

 

- De termijn waarbinnen het project gerealiseerd wordt is doorgaans ook een stuk korter 

dan bij een klassieke formule95 waarbij het ontwerpproces en later de afstemming met 

de uitvoerder een lange doorlooptijd kent. 

 

Er is echter ook een keerzijde aan dit fast-track verhaal. Er zijn een aantal aspecten aan 

de DBM-formule die in het nadeel spelen van de opdrachtgever: 

 

- De aanbesteding vergt een grotere voorbereidingstijd aangezien de opdrachtgever geen 

directe invloed heeft op het uiteindelijke ontwerp. Deze taak wordt toevertrouwd aan de 

opdrachtnemer en daarom is het opstellen van een duidelijke omschrijving en 

programma van eisen een tijdrovende en cruciale fase in een DBM-formule. Dit is 

immers de enige fase waarin de opdrachtgever haar eisen volledig kan vastleggen en de 

wensen en behoeften kan omschrijven.  

 

- De volledigheid van verstrekking van gegevens in deze fase is cruciaal en bepalend 

voor de mate van invulling van deze wensen en behoeften. Aangezien de eisen enkel op 

het functionele aspect worden beschreven en geen ontwerp opleggen, bestaat het risico 

dat door de opdrachtnemer deze eisen niet worden ingevuld of ongewenste oplossingen 

worden voorgelegd. Het vaststellen van deze eisen en toetsing aan het uiteindelijke 

ontwerp – en het krijgen van de mogelijkheid daartoe – is dus een zeer belangrijke fase 

                                                           
95 Klassieke formule: de formule waarbij de ontwerpfunctie en de uitvoeringsfunctie door verschillende partijen 

worden uitgevoerd 
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in het gunningsproces om te bewerkstelligen dat aan de zelf gestelde eisen wordt 

voldaan. Op basis van een uitgebreide vraagstelling is het ieder geval een uitdaging om 

een compleet ziekenhuisproject in zijn geheel te beschrijven en te realiseren volgens een 

beperkt aantal te nemen stappen. 

 

- De opdrachtnemer draagt verantwoordelijkheid voor overschrijding van de bouwtermijn 

en van de bouw- en onderhoudskosten op voorwaarde dat alle randvoorwaarden van het 

project duidelijk zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte 

gegevens inzake verkrijgen van de nodige vergunningen. Dit houdt tevens in dat de 

opdrachtgever instaat voor de vergunbaarheid en verenigbaarheid met ruimtelijke 

structuurplannen.  

 

- De opdrachtgever staat in voor de juistheid van gegevens inzake de bodemcondities en 

eventuele ongunstige factoren zoals bodemvervuiling, ongunstige ondergrond of 

aanwezigheid van nutsleidingen. Het is aan de opdrachtgever om de nodige 

vooronderzoeken te verrichten en de resultaten in de aanbesteding op te nemen. 

 

- Vanaf toewijzing liggen het ontwerp en onderhoudsaspect vast en kunnen enkel nog 

kleine wijzigingen worden doorgevoerd. In vergelijking met een klassieke afzonderlijke 

aanbesteding is er dus uiteindelijk minder directe controle over het definitieve ontwerp 

en beschikt men over minder ruimte om de ontwerpspecificaties tijdens het 

uitvoeringstraject nog te wijzigen. Er wordt immers een grote vrijheid gegeven aan het 

ontwerpend en uitvoerend team. Net om de in het team aanwezige kennis maximaal te 

laten renderen.  

 

- Geen klassieke opsplitsing van ontwerpproces, aanbestedingsdossier (met bestek, 

opgesplitste meetstaat en raming per artikel) en uitvoering – maar een sneller 

gecombineerd traject. Als er bij de aanvang van de aanbestedingsprocedure of later nog 

randvoorwaarden zouden wijzigen zal dit gebrek aan flexibiliteit onvermijdelijk voor 

problemen zorgen. (USONA en BNI erkennen ook deze problematiek ergens door in 

een gezamenlijk document96 te onderschrijven dat de aannemingsovereenkomst tot 

interpretatieverschillen kan leiden). 

 

- Er zijn geen klassieke gesprekken met eindgebruikers zoals in een traditioneel traject. 

Het is dan ook een uitdaging om ervoor te zorgen dat voldoende aandacht wordt besteed 

aan de lokale gewoonten. 

 

- De hoge opstelkosten voor de offerte zorgt ervoor dat het aantal kandidaat-

opdrachtnemers eerder beperkt zal zijn. Het bundelen van de verschillende loten binnen 

één aanneming én het wegvallen van concurrentie binnen de verschillende kandidaat-

                                                           
96 HNO – TOT – PVA – 0001 : basis voor verdere samenwerking in uitwerking HNO van 13/07/2015 
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onderaannemers voor deze loten heeft bovendien mogelijk tot gevolg dat de prijszetting 

hoger zal zijn. Dit alles heeft mogelijk een ongunstig effect op de ingediende prijzen. 

 

- In een DBM-formule zijn de diensten van de architect inbegrepen in het contract en 

werkt deze dus niet rechtstreeks voor de opdrachtgever. Uiteraard ontslaat dit de 

architect niet van de verplichting om zijn taken in onafhankelijkheid uit te voeren, maar 

het dient vermeld dat deze in tegenstelling tot een klassieke bouwformule slechts één 

zijde van het verhaal hoort en daar ook in eer en geweten naar zal handelen. 

 

II.2.3. Programma van Eisen 

 

Het Programma van Eisen (PvE) dat aan de basis van de openbare aanbesteding ligt, werd in 

de tweede helft van 2011 opgesteld in samenspraak met een aantal stakeholders en experts en 

op 21 december 2011 door de Raad van Ministers geaccordeerd.97 In dit Programma van 

Eisen wordt rekening gehouden met een aantal voorgaande besluiten, zoals het door de 

Ministerraad voorgestelde zorgaanbod, waarin de belangrijkste capaciteiten en richtlijnen 

waaraan een ziekenhuis moet voldoen worden vastgelegd. Dit alles op basis van de op dat 

moment voorhanden zijnde kennis inzake referentieziekenhuizen en vigerende wetgevingen 

en normen.  

 

De expertise van de Medische Specialisten wordt opgenomen op basis van de rapporten en 

dossiers die werden opgesteld voor Fundashon Hospital Nobo. Er wordt rekening gehouden 

met 100% functionaliteit, dus met opname van de kleine vakken (dermatologie, NKO, 

kaakchirurgie, oogheelkunde, plastische chirurgie) in de plannen, maar zonder inbegrip van 

een nationaal laboratorium. De capaciteit (het aantal bedden) dient echter afgestemd te 

worden met het totale aanbod in combinatie met de andere ziekenhuizen op Curaçao. 

 

Op basis hiervan zijn een aantal eisen vastgelegd. Het gaat onder meer om het vastleggen van 

welke afdelingen en voor welke oppervlakte en capaciteit deze afdelingen in het nieuwe 

ziekenhuisgebouw dienen te worden gehuisvest. Er worden tevens een aantal technische eisen 

vastgelegd zoals het klimatologische en akoestische prestatieniveau en de dwingende 

algemene eis tot orkaanbestendigheid van het gebouw. 

 

Er worden tevens eisen vastgelegd voor het onderhoud welke immers intrinsiek verbonden is 

aan de volledigheid van de opdracht onder een design, build & maintain formule. 

 

II.2.4. Start van de aanbestedingsprocedure 

 

De aanbestedingsronde voor het uitvoeren van de bouw van het HNO (op dat moment nog het 

Nos Hospital Nobo of NHN) start op 21 december 2011, na het uitvoeren van een 

marktconsultatie waarbij 120 deelnemers worden bekeken.  

                                                           
97 Besluit RvM zaaknr 2011/097332 van 21 december 2011 inzake Specification 1 Product requirements Nos 

Hospital Nobo 
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In de selectiefase worden van de initieel geselecteerde 14 inschrijvers, 5 kandidaten 

uitgekozen op basis van hun kwalificaties met betrekking tot relevante ervaring in het bouwen 

van ziekenhuizen.  

 

Vervolgens treedt men in dialoog met 3 partijen en worden de best and final offers (BAFO) 

bekeken.  

 

In al deze fases trad USONA op als raadgevende evaluator. 

 

II.2.5. Selectie van 3 gegadigden 

 

Bij de aanbestedingsronde neemt USONA de taak van evaluator van de ingediende 

inschrijvingen waar. Er wordt zoals reeds aangegeven uiteindelijk overlegd met 3 kandidaten 

na een selectie uit 5 kandidaten op basis van kwaliteit van de ingediende businessplannen. Op 

4 juli 2012 hebben de drie uiteindelijk geselecteerde kandidaten hun BAFO ingediend.  

 

De 3 uitgekozen kandidaten zijn: 

a) Bouygues Batiment International 

b) Pessina Costruzioni 

c) Ballast Nedam Infra 

 

Ballast Nedam Infra wordt door de selectiecommissie als beste kandidaat bestempeld. We 

kunnen enkel oordelen op basis van de voorhanden zijnde documenten dat deze selectie 

gebeurde op een onafhankelijke en objectieve manier. De opmerkingen die gemaakt werden 

over de ingediende BAFO’s geven aan dat zowel door Bouygues als door Pessina niet aan de 

verwachtingen werd voldaan. 

 

De BAFO van Bouygues schiet te kort op het vlak van het ontwerp: de plafondprijs heeft er 

ogenschijnlijk toe geleid dat deze partij haar ontwerp dermate in omvang heeft gereduceerd 

dat aan het gevraagde Programma van Eisen niet langer kon worden voldaan. Deze 

opmerking wordt niet tegengesproken door Bouygues, doch wij hebben dit voorontwerp niet 

kunnen bekijken en kunnen dus geen ontegensprekelijk uitsluitsel hierover geven. In de 

beoordeling weegt het ontbreken van een cijfer voor het voorontwerp dan ook zwaar door in 

de eindbeoordeling. 

 

Het voorstel van Pessina scoort dan weer zeer slecht op de beoordeling van het project 

management plan.  

 

II.2.6. Gunningsadvies 
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Ballast Nedam Infra is de enige partij die op alle vlakken, dus zowel voorontwerp als project 

management plan boven de minimumwaarde (5) scoort. Bovendien blijkt uit de cijfers dat zij 

de meest voordelige inschrijving heeft, zowel qua ontwerp en bouw als onderhoud. 

 

De keuze blijkt dan ook voor de hand liggend en het advies van de selectiecommissie gaat via 

USONA en vervolgens SONA ongewijzigd naar de Quality and Performance Board (QPB). 

De Regering accordeert het advies om de opdracht aan Ballast Nedam Infra te gunnen op 28 

juli 2012. 

 

II.2.7. Na toewijzing 

 

II.2.7.1. Programma van Eisen 

 

Een verdere terugkoppeling van het Programma van Eisen aan de wensen van de via de 

Memorandum of Understanding toegewezen toekomstige uitbater leidt tot een lijst van 

“oneens-punten”. Er wordt verder gewerkt met de basis waarover men het weleens is.  

Uit het Programma van Eisen blijkt duidelijk dat de opname van een laboratorium niet tot de 

opdracht behoort. Uit de interviews blijkt dat er reeds een zeer lange tijd onduidelijkheid is 

geweest over de opstart van een afzonderlijk traject voor de bouw van een Nationaal 

Laboratorium.  

 

II.2.7.2. Best Acceptable Final Offer 

 

Het ontwerpproces doorloopt een aantal fases. De eerste stap is het voorlopig ontwerp zoals 

voorgesteld in de Best Acceptable Final Offer (BAFO). De BAFO is als het ware het project 

dat men koopt bij toewijzing van de aanbesteding voor een afgesproken bedrag. 

 

Inhoudelijk is in appendix G van de BAFO een overzichtelijke analyse gemaakt van het 

Programma van Eisen. Hierin wordt het afgeleverde ontwerp getoetst aan de ruimtelijke eisen 

die gesteld werden in wedstrijdfase. Deze ruimtelijke eisen bevatten over het algemeen de 

correcte eisen om tot een goed werkend, functioneel ziekenhuis te komen. Deze eisen werden 

globaal gezien correct gerespecteerd in het afgeleverde BAFO-ontwerp, wat gestaafd werd 

aan de hand van het overzicht in appendix G. 

 

De kleine vakken (dermatologie, NKO, kaakchirurgie, oogheelkunde, plastische chirurgie) 

worden tevens uit het Programma van Eisen uitgesloten na de locatiewijziging van het Amstel 

terrein naar de Otrobanda locatie. Dit besluit wordt bekrachtigd door het opstellen van een 

nieuwe functieverdeling, opgesteld door de Minister van GMN in mei 201498, om de kleine 

vakken te verplaatsen naar de overige klinieken in het Land Curaçao. 

 

II.2.7.3. Definitief Ontwerp en Uitvoeringsgereed Ontwerp 

                                                           
98 Concept Eindrapport haalbaarheidsstudie gespecialiseerde klinieken definitieve versie (26 mei 2014) 
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Na toewijzing worden de plannen en specificaties verfijnd in een Definitief Ontwerp (DO) en 

Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO).  

 

Deze plannen worden op hun kwaliteit in het hiernavolgende hoofdstuk beoordeeld. 

 

Er is echter in deze fase onduidelijkheid over het al dan niet integreren van de kleine vakken. 

SEHOS stuurt begin 2016 een brief met daarin de vraag om deze toch nog op te nemen. Dit 

resulteert in een aantal gesprekken en vervolgens wordt de functieverdeling herzien. De 

vernieuwde functieverdeling (dus terug mét opname van de kleine vakken) dient echter nog 

bekrachtigd te worden door de Regering en opnieuw opgenomen te worden in de plannen. Er 

werd wel reeds een calculatie gedaan op basis van oppervlaktes, maar concrete duidelijkheid 

over de implicaties van deze wijziging op het huidige uitvoeringsgereed plan (en meer 

bepaald wat ervoor zal moeten wijken, met name de kantoorruimtes) zal er pas zijn als de 

aanpassing op plan wordt doorgevoerd.  

 

Het verdient aanbeveling deze discussie kort te sluiten en dat de Regering de opdracht geeft 

aan USONA om EGM architecten een ontwerpschets te laten maken en een opsomming van 

de implicaties. Hoe dan ook komt deze vraag laat in het uitvoeringsproces en zal dit gevolgen 

hebben voor de uitvoeringstermijn.  
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Hoofdstuk II.3.  Designkwaliteit en functionaliteit 

 

II.3.1. Evaluatie van verschillende fasen  

 

De volgende verschillende fasen worden onderscheiden in dit ontwerptraject: 

 

Offerte vraag specificaties 2011 

Offerte dossier (Best And Final Offer) BAFO 2012 

Definitief Ontwerp DO 2013-2014 

Uitvoeringsgereed Ontwerp UO 2015-2016 

 

Na de ondertekening van de Beheersovereenkomst werd gestart met de uitwerking van de 

specificaties. Deze vormen de basis voor de aanbestedingsronde op 12 december 2011 (na 

voorafgaand een marktconsultatie te hebben uitgevoerd). Dit heeft geresulteerd in een BAFO 

waarbij uiteindelijk het team Ballast Nedam werd uitgekozen. Na toewijzing worden de 

plannen verfijnd in een Definitief Ontwerp (DO) en Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO). 

Telkenmale dienen in elke fase de documenten te worden getoetst aan de initiële specificaties. 

Gezien de locatiewijziging die er heeft plaatsgevonden van het Amstelterrein naar Otrobanda 

is er feitelijk sprake van 2 versies van het definitief ontwerp: 

 

Definitief Ontwerp Amstelterrein 2013 

Definitief Ontwerp Otrobanda 2014 

 

Om de designkwaliteit en de functionaliteit te kunnen evalueren dienen verschillende fasen te 

worden doorlopen en ook met elkaar vergeleken. 

 

II.3.2. Specificaties 

 

We hebben onderzocht of er bepaalde zaken in de specificaties (specificaties of 

basisdocument) van het begin af onverenigbaar zijn met generale kwaliteitseisen voor een 

dergelijk ziekenhuis als het HNO en of het Programma van Eisen de zorgvisie invult.  

We hebben hierbij de volgende zaken bekeken: 

 

1 Volledigheid - Programma van Eisen 

2 Standaard oppervlaktenormen - Inrichting van de diensten 

3 Relaties tussen de diensten - Circulatiestromen 

4 Afspraken Bouwtraject – Verwijzing Wetgeving - Accreditaties 

5 Onderbouwing – Communicatie – Onafhankelijke evaluatie 

 

Met betrekking tot deze aspecten concluderen wij de volgende zaken: 

 

1 Het document is zeer volledig en gestructureerd (meer dan 1000 pagina’s) en 
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beschrijft het Programma van Eisen voor alle aspecten met betrekking tot de 

DBM-formule, met name bouw, technische uitrusting, onderhoud. 

2 Wij stellen geen grote hiaten vast in de opgemaakte documenten. 

3 Er wordt vertrokken vanuit standaard relaties tussen poliklinieken, 

verpleegeenheden en medisch-technische ruimte – de hierdoor ontstane 

circulatiestromen zijn logisch. 

4 Praktische afspraken, gewenste resultaten, beoordelingswijze en manieren van 

accreditatie komen aan bod. 

5 Er is sprake van meer dan 50 keer overleg met SEHOS en de medisch specialisten 

– er zijn presentaties op verschillende momenten aan de regering gegeven – er is 

een onafhankelijke evaluatie gebeurd door experten op 20 december 201299.  

 

We voegen hierbij de volgende vaststellingen toe: 

- Ondanks de uitgebreide set aan specificaties blijft een DBM-aanbesteding ook een wijze 

van vertrouwen schenken aan een team van experten. Wat we willen zeggen is dat de 

specificaties ondanks de uitgebreidheid niet de objectieve kracht hebben in het geval 

van onderhandelingen als de klassieke middelen (plannen, bestek, meetstaat en raming). 

De DBM-aanbesteding laat in die zin een grotere vrijheid aan het team van experten van 

Ballast Nedam. 

- Er bestaat discussie over de inhoudelijkheden van het toekomstige ziekenhuis (zie ook 

deel III over de transitie) en de manier waarop er overleg is gepleegd met SEHOS.  

 

In verband met deze discussie sommen we hieronder de verschillende ‘elementen’ op100: 

 

PRO 

1. Er is sprake dat er in de periode 2011-2012 meer dan 50 keer overleg heeft 

plaatsgevonden tussen USONA en het SEHOS en de medische specialisten. 

2. Er is een MOU van 20 september 2013 tussen USONA, SEHOS en het Land Curacao. 

3. Er vindt sinds oktober 2013 veelvuldig contact plaats tussen USONA en de medisch 

specialisten over de bepaling van het Programma van Eisen en met name de gewenste 

medische uitrusting. 

4. Bij het opstellen van het Programma van Eisen is maximaal gebruik gemaakt van 

eerdere rapporten, onder andere die van de Fudashon Hospital Nobo van prof. Pinedo. 

 

CONTRA 

1. Tijdens de interviews is meermaals gemeld door SEHOS en de medische specialisten 

dat zij onvoldoende werden en worden gehoord door USONA. 

2. We hebben geen verslagen van dit overleg mogen ontvangen. 

                                                           
99 Presentatie Programma van Eisen Nos Hospital Nobo voor de Ministerraad Curaçao van 21 dec 2011 p. 6 
100 Informatiepakket over het project Nos Hospital Nobo, samengesteld door USONA ten behoeve van de 

toelichting op het project aan de Centrale Commissie van de Staten van Curaçao op 20 maart 2013 van 20 maart 

2013 tab 5 contacten met het SEHOS en de medisch specialisten  
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3. In een verslag101 wordt er door BNI gemeld dat USONA het overleg met de gebruikers 

heeft vervangen door een expertenoverleg.  

 

We laten in het midden waar nu de waarheid ligt, maar stellen wel vast aan de hand van de 

interviews dat er een duidelijke wrevel bestaat omtrent het gestelde gebrek aan inspraak 

vanwege SEHOS, medisch specialisten en vakbonden. 

 

II.3.3. BAFO (Best And Final Offer) 

 

Om de analyse van de BAFO te staven werden enkele cruciale elementen en ruimtes binnen 

het ziekenhuis steekproefsgewijs verder in detail bekeken, zoals een operatiezaal, 

patiëntenkamer, etc. Naar oppervlakte-eisen komen standaard ruimtes overeen met de 

gestelde eisen en werden deze op een logische, functionele manier ingepland binnen de 

respectievelijke departementen. 

 

In de documenten en inhoud van de BAFO-fase zijn weinig grote anomalieën vast te stellen in 

vergelijking met het Programma van Eisen. Er kan dus bijgevolg ook gesteld worden dat de 

ingediende offerte grosso modo overeenstemt met het opgestelde Programma van Eisen. 

 

Er zijn vraagstellingen waarover twijfel kan rijzen over de coherentie tussen specificaties en 

offerte. Wij noemen twee als voorbeeld: 

- in de special requirements van USONA van betreffende de Operatiekamer (OK) wordt 

gevonden dat er meer en meer obese patiënten komen en dat daardoor de gangen en 

deuren (hier nu specifiek voor het OK) breed genoeg dienen te zijn.102 Eventueel kan dit 

nog aangevuld worden bij analyse OK. 

- in hetzelfde document is ook teruggevonden dat de sectio’s in de op-zaal gynaecologie 

uitgevoerd worden. In onze analyse van het verloskwartier hebben we de bedenking 

gemaakt van waar deze sectio’s kunnen plaatsvinden. Echter zat de op-zaal 

gynaecologie in de BAFO-fase nog in het OK, maar in uitvoeringsontwerp is deze zaal 

weggevallen (er is een spoed/trauma-zaal in de plaats gekomen)  

 

Zo zijn er meerdere vragen die gesteld zouden kunnen worden, maar deze zouden ons te ver 

leiden van bovenstaande basisconclusie. 

De BAFO bevat een belangrijke annex H die een aantal elementen opneemt die noodzakelijk 

zijn om binnen de prijs van USD 108.000.000,- het project te kunnen realiseren103. Dit zijn 

afwijkingen van de Specificaties met een grote financiële impact: 

 

                                                           
101 Progress report 3 van 2 mei 2013 p. 2 
102 Specification 1 Functional Requirements van USONA, NHN01-SP1-03 van 11 juni 2012 blz. 123:  “A rise in 

obese patients, leading to beds and surgical tables with greater load bearing capacity and wider beds, doors, 

etc. The hospital will treat patients weighing up to 200 kg.” 
103 Zie BAFO BIN van 29 juni 2012 Appendix H addendum to design principles and Further explanation van 11 

juli 2012. 
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1. Lagere verdiepingshoogte (3m85 naar 3m60) 

2. Onverharde parking 

3. Kleinere technische ruimten 

4. 1700 m² minder dan het Programma van Eisen door optimalisatie 

5. Geen helikopterdek 

6. Andere geveloplossing 

7. Vermindering van technische capaciteiten en voorzieningen 

 

Deze elementen zijn een belangrijke uitdaging en dienen opgevolgd te worden. Dit toont ook 

aan dat het project vanaf het begin onder financiële druk stond. Dit aspect hadden we graag 

vergeleken met de overige aanbiedingen/offertes en hoe dit aspect is verlopen, maar we 

mochten deze niet ontvangen. 

 

II.3.4. Ontwerp Otrobanda en verschillen ten opzichte van BAFO (Amstelterrein)  

 

De plannen van het finaal ontwerp Otrobando en de BAFO-fase (Amstelterrein) zijn in 

essentie amper gewijzigd. De vertrekbasis bleef dezelfde. De volgende zaken dienden te 

worden verwerkt: 

 

1. Impact omwille van Locatiewijziging 

2. Infrastructuur en parking 

3. Gebruikersoverleg van eind 2013 

 

Er kan dus bijgevolg ook gesteld worden dat de voorliggende plannen grosso modo 

overeenstemmen met het initieel opgestelde Programma van Eisen. Ook de uitkomst van de 

gebruikersoverleggen hebben het oorspronkelijke concept niet doen wijzigen. 

 

We hebben een uitgebreide analyse verricht van de plannen van het finaal ontwerp Otrobanda 

en hebben deze vergeleken met de BAFO op het Amstelterrein. Een uitgebreide valt terug te 

vinden in bijlage 8 bij dit rapport. 

 

We willen wel de volgende 3 aspecten even uitlichten: 

 

1. Globale impressie van het ziekenhuisontwerp is positief 

2. Reductie in oppervlakte en hoogte levert beperkingen 

3. Verticale knoop ter hoogte van de hotline is zwaar belast 

 

 

Algemene analyse van ziekenhuis 

 

Dit ziekenhuis van middelgrote schaal bezit zowat alle essentiële functies om een goed 

werkend ziekenhuis te worden. Er is een duidelijke opsplitsing van het ziekenhuis in 2 delen, 
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gescheiden door een centraal atrium. Het ontwerp werkt met de basiselementen van een 

modern ziekenhuis (verpleegeenheden, poliklinieken en medisch-technische ruimtes) en 

realiseert hiermee een mooi geheel. 

 

Aan de ene zijde zijn administratieve functies en verpleegeenheden ondergebracht, aan de 

andere zijde van het atrium zijn medisch-technische functies, poliklinieken en logistieke 

functies terug te vinden. 

 

Deze opsplitsing van het ziekenhuis in twee delen, gescheiden door een centraal atrium 

creëert een grote ruimtelijke kwaliteit voor de inkomhal en een duidelijke circulatiezone (in 

het atrium), anderzijds heeft dit ook tot gevolg dat alle beddenvervoer tussen medisch-

technische en logistiek functies aan de ene kant en verpleegeenheden aan de andere kant via 

het centrale atrium zullen verlopen. Dit ruimtelijk, open atrium zal dus fungeren als 

circulatiezone voor bezoeker, patiënten, bedden en karren. 

 

Circulatiestromen 

 

De verticale circulatie van bedden en logistiek wordt verzekerd door 4 groepen van 2 liften. 

Deze zijn gelegen in de knooppunten van 2 blokken. Eén van deze groepen is voorzien als 

hotline en verzorgd de verbindingen tussen spoed en radiologie op de gelijkvloerse verdieping 

enerzijds en het operatiecomplex en de dienst intensieve zorgen anderzijds. Deze liftenkern 

kan op momenten druk bezet zijn en ingeval van een storing bij een van deze liften kan dit 

voor moeilijkheden zorgen, gezien de kleine redundantie. 

 

Reductie in oppervlakte 

 

Doordat er gedurende het budgettaire proces een vermindering van de oppervlakte diende te 

gebeuren, heeft dit zich vooral vertaald naar een duidelijk zichtbare vermindering van de 

oppervlakte van het centrale atrium enerzijds en een verkleining van enkele module maten 

anderzijds. Dit laatste heeft als gevolg dat alle vingers 30 cm versmald zijn, wat voornamelijk 

gevolgen heeft naar de gangbreedtes en de functies in de middenzone van de afdelingen.  

 

Dit is geen gevolg van de locatiewijziging maar was een voorwaarde van de BAFO annex H 

(zie eerder). 

 

II.3.5. Beoordeling 

 

Het betreft hier echter slechts een snel inhoudelijk en rekenkundig toetsing qua oppervlakte. 

Een concrete toepassing op de werf hebben wij in het kader van deze tussentijdse evaluatie 

niet getoetst. De beoordeling is gemaakt op basis van de uitgewerkte plannen.  

 

Discussie input SEHOS en medisch specialisten 
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Er is discussie gaande omtrent de graad van input vanwege SEHOS en de medisch 

specialisten. Dit is uit de interviews gebleken. We hebben hierbij geen uitspraak willen doen 

over waar de waarheid ligt. We willen wel duiden dat er een aantal “oneens punten” zijn die 

we zullen opsplitsen in de volgende 3 aspecten: 

 

 De 5 kleine vakken of vergeten vakken (KNO, oogheelkunde, dermatologie, plastische 

en kaakchirurgie)104: op Amstel zaten deze er nog in, in Otrobanda niet meer 

inbegrepen. Echter: USONA meldt tijdens een interview dat ze er wél in kunnen. 

 Voorziening van een laboratorium in of buiten de gebouwen van het HNO. 

 Aantal openstaande punten uit de gebruikersoverleggen die momenteel niet worden 

voorzien of on hold staan. 

 

Het is belangrijk te begrijpen dat het verwerken van deze wensen in een “ongoing” project 

niet evident is en vanwege de opdrachtnemer (BNI) terecht in een nieuwe claim kan 

resulteren.  

 

Er dient met spoed een beslissing te worden genomen. Het wachten tot oplevering en daarna 

afbreken brengt nog meer negatieve gevolgen met zich mee. 

 

Algemene kwaliteit en perceptie van de functionele plannen is positief 

 

We willen wel de aandacht van iedereen blijven richten op de volgende toekomstige 

aandachtspunten: 

 Enerzijds moeten er bedenkingen blijven worden gemaakt bij de appendix H van de 

BAFO 

 Anderzijds moeten we voorts blijven opletten bij de uitwerking van een aantal details 

die een grote impact hebben op de kwaliteit van dit ziekenhuis en er moet een 

inspanning worden geleverd om dit hard te maken in vergelijking met de BAFO 

beloftes vanwege BNI (de overname van BNI door Ronesans vormt hierin een 

bijkomende bedreiging) 

 

Groendaken in functie van uitzicht kamers (-) 

Plantenvakken atrium: hoe gaan deze ingevuld worden (-) 

Afwijking kamermeubilair van wat in BAFO getoond werd (-) 

Meubilair kamer: wandmeubel is in mockup gereduceerde versie van wat in BAFO staat (-) 

Kamerdeur: er wordt een extra deur toegevoegd om een sas te creëren (+) 

Bedwand: is in BAFO een geïntegreerd paneel (Zumtobel) en in pre-proefkamer een 

samengesteld eigen fabricaat (-) 

                                                           
104 Brief van SEHOS aan de adviseur van GMN 
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Reusachtige palmbomen in zorgboulevard: kunnen niet zonder voorbereiding (plantenvakken) 

uitgevoerd worden en naar verwachting zal dit dus een sterk gereduceerde versie zijn (-) 

Gevelopbouw met dubbele schil valt weg en wordt vervangen door een eenvoudige 

lamellenzonwering (-) 

Plantenvakken op rand van balkons zorgboulevard: zijn niet mee opgenomen in huidige 

uitvoeringsplannen (-) 

Nieuwe layout (verschuiven vingers) heeft impact op m² van zorgboulevard (-) 

Parkeergarage ondergronds 2 lagen i.p.v. omgevingsaanleg (-) en inpassing infrastructuur op 

de helling 

Voorziening van PV-cellen (5-jarige terugverdienperiode) (-) 
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Hoofdstuk II.4. Locatiewijzigingen  

 

II.4.1. Diverse locaties gedurende de jaren 

 

II.4.1.1. Van 16 locaties naar de Jan Noorduynweg 

 

De afgelopen 10 jaar hebben er diverse locatieonderzoeken105 plaatsgevonden in de zoektocht 

naar een geschikte locatie voor het toekomstige ziekenhuis. Ten tijde van het project 

Fundashon Hospital Nobo (FHN) had de Regering de Jan Noorduynweg aangewezen als de 

locatie voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. 

 

De verschillende mogelijkheden over de voorbije jaren kunnen als volgt worden samengevat: 

 

jaar opdrachtgever uitkomst 

2003 Eilandgebied Curaçao Deel zegt SEHOS i.v.m. economie 

Otrobanda, deel heeft voorkeur voor Groot 

Piscadera 

2006 Eilandgebied Curaçao en SEHOS Deel zegt SEHOS, deel Emmastad 

2010 FHN Groot Piscadera meest geschikt 

 

Begin 2011 heeft de Regering opnieuw advies106 gevraagd over een geschikte bouwlocatie 

voor het ziekenhuis. DROV heeft een lijst opgesteld van 16 locaties die mogelijk geschikt 

zouden zijn. Bij deze 16 locaties waren ondermeer 4 locaties op Otrobanda (SEHOS, 

parkeerterrein, St-Thomas, terrein Colon) en 2 locaties in Groot Piscadera (nabij University of 

Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez en Soltuna terrein). 

 

Wederom is vervolgens de keuze op de Jan Noorduynweg gevallen op basis van de criteria: 

overheidseigendom, onbebouwd, bereikbaarheid, infrastructuur, vrije keuze bouw greenfield . 

 

Uiteindelijk in juni 2011 heeft de ministerraad besloten tot bouw van NHN op een terrein aan 

de Jan Noorduynweg achter de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez107. 

 

II.4.1.2. Van Jan Noorduynweg naar Amstelterrein 

 

                                                           
105 Uit de presentatie voor de Staten van Curaçao van 20 maart 2013: “ …Vertrekpunt: Er hebben de afgelopen 

10 jaar diverse locatieonderzoeken plaatsgevonden - Ten tijde van de Fundashon Hospital Nobo (FHN) had de 

Regering de Jan Noorduynweg aangewezen als de locatie voor de bouw van een nieuw ziekenhuis  …” 
106 Uit de presentatie voor de Staten van Curaçao van 20 maart 2013: “ … Begin 2011 heeft de Regering opnieuw 

advies gevraagd over een geschikte bouwlocatie voor het ziekenhuis - DROV heeft een lijst opgesteld van 16 

locaties die mogelijk geschikt zouden zijn - Wederom is vervolgens de keuze op de Jan Noorduynweg gevallen op 

basis van de criteria: overheidseigendom, onbebouwd, bereikbaarheid, infrastructuur, vrije keuze bouw 

greenfield …” 
107 Presentatie locatie USONA(november 2012, presentatie door SG VVRP tijdens de Nationale Dialoog van de 

locaties SEHOS, SEHOS/COLON en AMSTEL 
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Omdat in het najaar 2011 juridische procedures werden verwacht108 t.a.v. de locatie Jan 

Noorduynweg vanwege de bestemming “landbouwgrond” heeft de Regering opnieuw advies 

gevraagd over een geschikte bouwlocatie voor het ziekenhuis. Het Amstelterrein was toen een 

nieuwe locatie. Op verzoek van de QPB heeft USONA toen vijf locaties onderzocht op 

dertien criteria. 

 

Colon was één van de vijf locaties. Hoewel Colon geen “greenfield” was, werd toen verwacht 

dat Colon wel snel beschikbaar zou komen als “greenfield”. Bouwen op Colon kon echter niet 

binnen de gestelde kaders109 van doorlooptijd, beschikbare middelen (ruime 

budgetoverschrijding) en gezondheidsrisico’s. De oplevering zou minimaal 3 jaar later 

plaatsvinden en de kosten zouden met 40% stijgen! Hoever zit de realiteit verwijderd van 

deze stelling? 

 

De voorwaarden die werden gesteld door USONA ten aanzien van de gestelde kaders waren: 

 

 Een “greenfield” terrein; 

 Minimaal 5 hectare; 

 Met op de dag van start bouw een bestemming die ziekenhuisbouw toestaat. 

 

In februari/maart 2012 heeft de Ministerraad het Amstelterrein (Scadta eiland) aangewezen 

voor de bouw van NHN. Dit was ook op basis van een positief advies vanwege USONA110 

 

Op het moment van aanwijzing van het Amstelterrein als bouwlocatie, liep de 

aanbestedingsprocedure voor de bouw en waren 3 gegadigden in de zogenoemde 

‘dialoogfase’. Deze gegadigden dienden de locatiewijziging in deze ontwerpfase op te nemen. 

De voorwaarden die worden gesteld aan de locatie worden opnieuw herhaald in de presentatie 

aan de Staten van Curaçao dd. 20 maart 2013111. 

                                                           
108 Uit de presentatie voor de Staten van Curaçao van 20 maart 2013: ”… Begin 2012 kon de Regering niet 

garanderen dat de drie locaties (tegenover UNA, achter UNA en Wechi) in augustus beschikbaar zouden zijn: 

het geplande moment van start bouw - Inmiddels was het Amstelterrein beschikbaar gekomen - De Regering 

heeft USONA advies gevraagd over de mogelijke geschiktheid van het Amstelterrein voor de bouw van NHN. 

…” 
109 Uit de presentatie aan Raad van Ministers van 9 januari 2013: “ … indien voor Otrobanda zou zijn gekozen in 

plaats van het Scadta terrein zouden de belangrijkste verschillen zijn: Oplevering minimaal 3 jaar later - Kosten 

ca. 40% hoger - Ernstige gezondheidsrisico’s (fijnstof en micro-organismen) voor de patiënten van SEHOS 

gedurende de bouwtijd (TNO onderzoek 2010 in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid) - Substantiële 

overlast voor de wijk gedurende de bouwtijd van 5-6 jaar, inclusief negatief effect op de omzet van de 

middenstand …” 
110 Memo Amstel aan de minister president van 13 februari 2012 “… Bouw (en uitbreiding en herbouw) van 

NHN op het Amstelterrein is technisch zonder meer mogelijk, leidt niet tot aanpassing van de 

beheersovereenkomst tussen de regering van Curaçao en SONA, de huidige aanbestedingsvorm, de huidige 

planning (inclusief oplevering eind 2014) of het huidige budget. De nadelen zijn beperkt en oplosbaar zonder 

wezenlijke consequenties …” 
111 Uit de presentatie staten van Curaçao 20 maart 2013, p. 50 “… Op basis van deze kaders heeft SONA een 

aantal voorwaarden gesteld aan de aan te wijzen locatie: een greenfield terrein van minimaal 5 ha met op de 

dag van start bouw een bestemming die ziekenhuis toestaat …” p. 53 “…  Conclusie stap 2: Bouwen op Colon 

kan niet binnen de gestelde kaders van doorlooptijd, beschikbare middelen (ruime budgetoverschrijding) en 

gezondheidsrisico’s; …” 
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Later worden deze voorwaarden echter niet weer herhaald tijdens het uiteindelijk 

beslissingsproces voor de locatie in Otrobanda. 

 

II.4.1.3. Keuze voor Otrobanda 

 

Het contract met BNI werd op 4 januari 2013 getekend om op het Amstelterrein het nieuwe 

NHN te gaan bouwen. Vanaf die datum ontstaat er een schrijven over de locatiekeuze en 

andere vragen. Er wordt SONA verzocht om een verduidelijkende presentatie omtrent het 

project te geven, er wordt gevraagd naar de financiële consequenties bij eventuele stopzetting, 

enzovoort. Op 20 maart 2013 heeft USONA de Raad van Ministers geïnformeerd over de 

stand van het nieuwe ziekenhuis.  

 

Dit resulteert op een bepaald moment in een openbare vergadering op 11 april 2013 waarbij 

de Staten van Curaçao in een motie te kennen geeft geen steun te kunnen verlenen aan de 

bouw van een nieuw algemeen ziekenhuis op het Amstelterrein. En voorts dat de voorkeur 

van het Parlement is dat de Regering zich inzet, om in eerste instantie met het SEHOS, 

overeenstemming te bereiken over de bouw van een nieuw ziekenhuis in Otrobanda.  

 

De motie spreekt zich uit tegen de verdere bouw door USONA van een nieuw ziekenhuis op 

het Amstelterrein (Scadta eiland). Er zouden andere plannen mogelijk zijn (vermoedelijk in 

Otrobanda, incrementele bouw SEHOS), die ook op andere wijze gefinancierd konden 

worden. 

 

In de Motie van de Staten van Curaçao wordt eveneens opdracht gegeven aan de minister 

GMN om in gesprek te gaan met de Stichting Sint Elisabeth hospitaal over de locatie voor de 

bouw van een algemeen Ziekenhuis te Otrobanda.  

 

In de interviews tijdens deze evaluatie werden diverse moverende redenen naar voren 

gebracht die ten grondslag lagen aan deze Motie en de gewenste locatiewijziging: 

 

- Ontevredenheid met de onderbouwing van de locatiekeuze Otrobanda door USONA – 

waren er tekorten in de analyses en was er bijvoorbeeld onvoldoende rekeningen 

gehouden met de lokale economie van Otrobanda, de bereikbaarheid van de locatie, de 

nabijheid van de aanlegsteigers (cruiseschepen)? 

- Waren er bevolkingsgroepen die een andere visie erop nahielden of heerste er een 

algemene overtuiging dat het nieuwe ziekenhuis vanzelfsprekend op Otrobanda diende 

te worden gerealiseerd (SEHOS bevindt zich al 160 jaar op die locatie)? 

- Was men misnoegd met de aanstelling van BNI eind 2012? Toen diende immers een 

beslissing te worden genomen gezien de gestanddoeningstermijn liep tot 4 januari 2013 

(met mogelijke claims)? 
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- Waren er voldoende financiële middelen voor handen en kon SEHOS hiervoor 

eventueel een oplossing bieden? SEHOS had immers te kennen gegeven zelf te willen 

overgaan tot een incrementeel ziekenhuis. De tot dan toe op de begroting opgenomen 

gelden voor een nieuw ziekenhuis zouden dan worden aangewend voor andere 

beleidsterreinen, zoals onderwijs, sociale projecten, etc. 

 

Er werd ook besloten om de Commissie Onderzoek Bouw Ziekenhuis in te stellen die tot taak 

had na te gaan op welke manier het SEHOS plannen had om middels een incrementele bouw 

een nieuw ziekenhuis te realiseren112. 

 

USONA werd gehoord door de Commissie Onderzoek Bouw Ziekenhuis. Deze commissie 

schrijft een eindverslag onder de naam “Zorgen voor een Ziekenhuis” welke is gedateerd op 6 

augustus 2013. Het verslag evalueert het incrementele gebouw en maakt de link met de TNO 

studie van 2010 en vermeldt ondermeer de problematieken van beperkte bereikbaarheid 

tijdens het bouwproces, een langere doorlooptijd van een incrementeel bouwproces en 

meerkosten (zowel bouwkosten als exploitatiekosten)113. De conclusie was niet unaniem 

positief! 

 

Tijdens de onderzoeksperiode van de Commissie Onderzoek Bouw Ziekenhuis blijven de 

gesprekken met BNI-USONA verder lopen. BNI-USONA maakt ook voorstellen op die het 

ontwerp van Amstel op Otrobanda inplannen.  

 

Op donderdag 27 juni 2103 werd het team BNI – USONA weer uitgenodigd. Op die dag vond 

een gesprek plaats tussen de Raad van Ministers en Ballast Nedam Infra vergezeld door 

USONA114: 

 

- BNI geeft aan dat het NHN concept in principe op elke “greenfield” locatie kan worden 

gerealiseerd met een minimum omvang van 2.5 hectare (exclusief parkeerfaciliteiten).  

- USONA geeft aan dat er geen onderzoek is verricht naar mogelijke locaties in 

Otrobanda. Voorgaande studies spreken dit echter tegen. Vanaf het begin van de 

locatiezoektochten was Otrobanda één van de mogelijke opties.  

                                                           
112 Verwoord in artikel 2 van het Landsbesluit, n° 13/1234, om “… in samenspraak met de stichting Sint-

Elisabeth Hospitaal na te gaan op welke wijze SEHOS voornemens is de incrementele bouw dan wel bouw voor 

een nieuw algemeen ziekenhuis in Otrobanda te realiseren, zoals aan de Staten van Curaçao kenbaar gemaakt. 

…” 
113 Eindverslag en advies aan de regering ‘Zorgen voor een Ziekenhuis’ van 6 augustus 2013 p. 6 en p. 8. 
114 Donderdag 27 juni 2013, 13:00 – 14:30: Gespreksverslag Raad van Ministers Curaçao, USONA, Ballast 

Nedam Infra: “… 3. Ballast geeft aan dat het NHN concept in principe op elke greenfield locatie gerealiseerd 

kan worden; minimum omvang 2.5 ha exclusief parkeerfaciliteiten; 4. MP vraagt USONA of er onderzoek is 

verricht naar mogelijke locaties in Otrobanda. USONA geeft aan dat dat niet is gebeurd, omdat het Land reeds 

een locatie had aangewezen. USONA geeft aan bereid te zijn om samen met Min VVRP na te gaan wat de 

mogelijkheden zijn om het NHN ontwerp ergens in Otrobanda of nabije omgeving te realiseren; MP geeft te 

kennen dit op prijs te stellen en zijn Minister (VVRP) aldus te instrueren; …” 
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- We stellen vast dat de communicatie omtrent de locatiemogelijkheden niet eenduidig is 

gebeurd: Otrobanda was vanaf het begin een optie maar werd nooit uitgekozen omwille 

van het niet beantwoorden aan verschillende criteria (oppervlakte, beschikbaarheid, …). 

 

USONA geeft in de vergadering op 27 juni 2103 aan bereid te zijn om samen met het 

Ministerie van VVRP na te gaan wat de mogelijkheden zijn om het NHN ontwerp ergens in 

Otrobanda of nabije omgeving te realiseren. 

 

USONA heeft deze wijziging naar Otrobanda verder voorbereid met de inbreng van BNI. 

 

Op 17 juli 2013 levert BNI nog een studie op voor de locatie op Colon (niet grenzend aan de 

Pater Euwensweg). Het betreft hier een volledig nieuwe volumetrie (afwijkend van het 

aanbestedingsontwerp) die niet werd uitgekozen. Verslaggeving omtrent deze beslissing 

hebben wij niet mogen ontvangen. 

 

Op 12 augustus 2013 levert BNI de studie op voor de locatie Pater Euwensweg met behoud in 

grote lijnen van het aanbestedingsontwerp van het Amstelterrein. Het ontwerp plaatst het 

gebouw in het verlengde van de SEHOS-gebouwen en lokaliseert de verpleegeenheden in een 

parkomgeving langsheen de Pater Euwensweg. 

 

Op 21 augustus 2013 is USONA opnieuw uitgenodigd in de Raad van Ministers en geeft aan 

dat het technisch mogelijk is om HNO te realiseren op de locatie aan de Pater Euwensweg. De 

in de Ministerraad getoonde locatie is volgens USONA in termen van technische haalbaarheid 

en beperking van de kosten voor aanpassing van het definitief ontwerp geschikt115. 

 

Op 6 en 25 september 2013 heeft BNI een budgetonderzoek verricht naar de bouw van een 

parkeergarage (het budgetonderzoek van 25 september 2013 hebben we niet mogen 

ontvangen). Op 6 september 2013 was er sprake van een geraamd budget van USD 

19.994.500,- (excl. invoerrechten en OB) zonder terreininrichting, installaties terrein en 

onderhoudskosten parkeergarage in rekening te brengen, voorts ook zonder kliphakken en 

beperkte technische uitrusting parkeergarage116.  

 

Op 8 oktober 2013 meldt AT Osborne in een notitie aan USONA117 dat er rekening dient te 

worden gehouden met aanzienlijke extra kosten: “… Er zal aan heel wat knoppen gedraaid 

moeten worden om de extra investering van 20 miljoen USD niet verder te laten stijgen…”  

 

Op deze bedragen wordt verder ingegaan in hoofdstuk II.7. Het is voor ons niet duidelijk 

waarom een bedrag van 13,9 miljoen USD werd genoemd. 

 

                                                           
115 Vertrouwelijke memo van 22 augustus 2013 van USONA aan de minister-president 
116 Memo budgetonderzoek 2-laagse parkeervoorziening van 9 september 2013 vanwege BNI 
117 Vertrouwelijke notitie van AT Osborne aan USONA van 11 september 2013 met een aanvulling van 8 

oktober 2013 
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Er werd ook rekening gehouden met een vertraging van 8 à 9 maanden als gevolg van de extra 

te realiseren m² parkeergarage en de wijziging in bouwmethodiek118.  

 

In de hierop volgende maanden bleek dat de panden aan de Pater Euwensweg veel te duur 

waren en hierop werd besloten om het winkelcentrum Colon aan te kopen. Hierdoor diende 

het ontwerp terug op te schuiven, verder verwijderd van de Pater Euwensweg. Op basis van 

deze definitieve locatie hebben terreinmeting en bodemonderzoek plaatsgevonden. 

 

Op 6 december 2013 heeft BNI een nieuwe meerkostenraming gemaakt op basis van deze 

locatie (deze hebben we niet mogen ontvangen). 

 

De volgende dagen zijn er verschillende bedragen aan meerkosten genoemd (voor de 

meerkosten: zie Deel V Financiële analyse van het HNO-project). Op 17 december 2013 werd 

een addendum op de Beheersovereenkomst gesloten. En op 19 december 2013 vond een 

“ground breaking” gebeurtenis plaats op Otrobanda. 

 

In de interviews tijdens deze evaluatie is gemeld dat het doorvoeren van een locatiewijziging 

op een paar maanden tijd technisch niet haalbaar is. Er werd ook bevestigd dat er op een heel 

korte tijdspanne heel wat wijzigingen/beslissingen werden doorgevoerd.  

 

Niet alleen de locatiewijziging was een onderwerp, ook de bestuurlijke kant met de QPB en 

de integratie van SEHOS. Dit vond uiteindelijk zijn resultante in het MOU van september 

2013 tussen het Land Curaçao, SEHOS en USONA. 

 

We melden hierbij en betreuren dat de wezenlijk ontvangen informatie omtrent de definitieve 

locatiekeuze voorafgaand werd geselecteerd door USONA. Er werd meermaals aan USONA 

gevraagd om het ruwe materiaal te mogen ontvangen.  

Het is pas na herhaaldelijk aandringen dat stukken selectief werden overgemaakt. 

Omtrent dit onderdeel stellen we vast dat bepaalde aspecten uit de dossiers ontbreken – 

ook ontbreken we deels verslaggeving van deze periode 2013. 

 

II.4.2. Gevolgen locatiewijziging 

 

Nadat groen licht was gegeven zijn er diverse nieuwe elementen opgedoken die allen hun 

gevolgen hebben gekend op de termijnen en de budgetten. Het blijft voor ons een vraag of 

ondanks de korte periode bepaalde zaken niet konden worden voorbereid voordat een nieuwe 

overeenkomst werd gesloten? 

 

II.4.2.1. Verwerken ontwerpwijzigingen 

 

                                                           
118 Memo budgetonderzoek 2-laagse parkeervoorziening van 9 september 2013 vanwege BNI 
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Eind 2013 was gebleken dat de panden langsheen de Pater Euwensweg niet ter beschikking 

konden worden gesteld. Dus diende het ontwerp te worden opgeschoven richting Colon. 

Voorts waren er in 2013 door AT Osborne reeds een aantal opmerkingen doorgegeven die 

nog dienden te worden verwerkt in een Definitief Ontwerp. Deze opmerkingen waren 

voornamelijk een gevolg van de locatiewijziging naar een kleinere locatie: 

 

- logistieke toegankelijkheid 

- oriëntatie en wind in functie van natuurlijke ventilatie gebouwen 

- nabijheid tussen HNO en SEHOS gebouwen 

- optimalisatie parkeren 

 

II.4.2.2. Verstrekken eigendom 

 

Niet alle gronden van het SEHOS bleken onbelast in eigendom te zijn van het ziekenhuis. Het 

verkrijgen van de onbelaste eigendom nam een lange periode in beslag. Op de panden van 

SEHOS rust namelijk het recht van hypotheek. SEHOS heeft eind april 2015 een 

overeenstemming met de banken bereikt. 

 

II.4.2.3. Slopen en afbraak bestaande gebouwen 

 

Slopen en afbraak van delen van SEHOS zijn een gevolg van de locatiewijziging. Het is niet 

evident om dit zomaar te realiseren. Daarvoor dient een schuifplan te worden opgesteld. Dit 

zou niet mogelijk zijn geweest in 2013 omdat de functionaliteit van het SEHOS niet was 

gekend. Dit had uiteraard een vertragend effect op de bouwwerkzaamheden. USONA dacht 

dat SEHOS deze verbouwingen ging realiseren. USONA heeft deze taak uitgevoerd op vraag 

van SEHOS. Hieromtrent zou er een brief bestaan van SEHOS aan USONA dd. 9 december 

2014 (deze hebben we niet mogen ontvangen). 

 

Ook de kosten liepen snel op. Uit de interviews blijkt dat er oorspronkelijk een bijkomend 

budget van 2,5 miljoen NAF zou zijn opgenomen. Dit steeg in maart 2015 naar een benodigd 

budget van 10,3 miljoen NAF. Een project voor een tijdelijke cathlab ter waarde van 7,5 

miljoen NAF werd niet uitgevoerd en werd vervangen door verbouwing met een kostprijs van 

ca. 2,5 miljoen NAF. Bijkomend bleek dat bepaalde gebouwen aan asbestverwijdering 

dienden te worden onderworpen. 

 

Ook toen het slopen werd gestart ontstond er weerstand. In het weekeinde van 2 en 3 mei 

2015 zijn het mortuarium en het prikcentrum nagenoeg geheel gesloopt. Bij ordemaatregel 

van 5 mei 2015 beveelt het Gerecht in Eerste Aanleg alle sloopwerken te staken op verzoek 

van belanghebbenden die de gebouwen wensen te behouden omdat de gebouwen in hun visie 

een monumentale waarde hebben en zouden bijdragen aan het historisch karakter van 

Willemstad. 
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Op 18 juni 2015 oordeelt de rechter echter dat het belang van het behoud van de gebouwen 

niet opweegt tegen het belang van de Curaçaose bevolking om zo spoedig mogelijk te 

beschikken over een modern ziekenhuis dat aan haar medische behoeften voldoet. De rechter   

bepaalt vervolgens dat de op 5 mei 2015 afgekondigde ordemaatregel vervalt.119  

 

II.4.2.4. Verkrijgen vergunningen 

 

Ook het verkrijgen van een bouwvergunning was geen eenvoudige aangelegenheid gezien het 

feit dat het terrein gelegen is op de grens van werelderfgoed. VVRP heeft daarom eerst een 

wijziging in bestemmingsgebruik opgestart. Op 18 september 2014 hebben ze een 

wijzigingsplan opgesteld waardoor de bestemming van de gronden te Otrobanda werd 

gewijzigd van ‘binnenstad’ naar ‘stedelijk woongebied’. 

 

II.4.2.5. Omleggen Hamelbergweg 

 

Voor het omleggen van de Hamelbergweg was oorspronkelijk een begroting van 2,3 miljoen 

USD opgenomen120. Dit is later veel te laag gebleken. Een leidingenkaart was niet voor 

handen. Een civieltechnische groep werd ingehuurd om het gebouw in kaart te brengen. 

 

Er diende een kabelgoot te worden toegevoegd aan het ontwerp welke extra werk betekende. 

Dit om ondermeer voedingsleidingen elektra van het SEHOS op te vangen – ook het 

transformatorstation diende te worden verplaatst. 

 

Deze meerkosten en de onduidelijkheid omtrent deze zaken vormen een schaduw over het 

project. De extra termijnen die deze zaken in beslag hebben genomen, liggen aan de 

oorsprong van bijkomende claim van BNI. Hierna geven wij een aantal van deze gevolgen 

weer. 

 

II.4.3. Locatiewijziging versus het project, zijn proces en organisatie  

 

De locatiekeuze en de wijzigingen hieromtrent hebben duidelijk een zekere druk opgelegd ten 

aanzien van de realisatie van het project. Deze druk heeft zijn impact gehad op en ook zijn 

gevolgen gekend voor een aantal basispremissen van het project. 

 

II.4.3.1. Cyclisch proces met een lineair verloop 

 

Het realisatieproces van een ziekenhuis wordt standaard gekenmerkt door een cyclisch proces 

in het begin om dan verder een lineair verloop te kennen (uit de genesis filosofie van 

healthcare projecten). Het ontwerp en de bouw van een ziekenhuis neemt verscheidene jaren 

in beslag en veel verschillende factoren zijn betrokken bij het proces. Het aanbrengen van 

                                                           
119 GEA Curaçao, 18 juni 2015, LAR 2015/72755 
120 Memo USONA van 25 juli 2016 
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wijzigingen is inherent aan het realisatieproces. Hier is men gedurende een lineaire fase 

meermaals cyclisch gaan denken met alle gevolgen van dien. Maar uiteindelijk dient het 

succes van het project te worden beoordeeld door de tevredenheid van de opdrachtgever. 

 

II.4.3.2. Behoud basispremissen 

 

Voornamelijk gedurende 2013, dus na de ondertekening van het contract met BNI, zijn er 

diverse handelingen verricht die vreemd overkomen. Door de locatiewijziging zijn een aantal 

basispremissen verwaarloosd. Soms heeft dit een impact gekend op de projectorganisatie van 

het team, op andere momenten heeft dit financiële gevolgen gehad, of gevolgen op de 

kwaliteiten van het project. Sommige van deze gevolgen zijn onomkeerbaar, andere kunnen 

deels worden weggewerkt door aangepaste acties te ondernemen.  

 

II.4.3.3. Duidelijke communicatie 

 

Er is gebleken en dit werd ook tijdens de diverse interviews bevestigd dat de tijdspanne om de 

locatiewijziging door te voeren en de beslissing hiertoe terdege te funderen, zeer kort was. 

Daardoor zijn er verschillende aspecten geweest die pas later zijn toegevoegd aan het dossier 

of dubbelzinnig werden gecommuniceerd (zie verder bij planologische en bouwtechnische 

evaluatie). Het is voor ons niet duidelijk geworden waarom dit werd toegestaan. 

 

II.4.3.4. Doelstellingen van het project 

 

Dat de locatie is gewijzigd staat vast. Ook aan het project zelf zijn er wijzigingen aangebracht. 

Zo werd een geïntegreerde parking toegevoegd en dienden bepaalde tussenruimtes te worden 

aangepast in functie van beschikbare oppervlakte. Voorts waren er nieuwe randvoorwaarden 

zoals ondergrond, helling en oriëntatie die in het definitief ontwerp Otrobanda dienden te 

worden verwerkt. 

 

We stellen ons de vraag of ook de inhoudelijke doelstellingen of het Programma van Eisen 

van het gebouw zijn gewijzigd door de nieuwe locatie. De hoofddoelstelling van de 

Beheersovereenkomst tussen het Land Curaçao en SONA is de realisatie van een nieuw 

duurzaam operationeel ziekenhuis die de capaciteit dient te leveren die uitgaat van het huidige 

zorgaanbod van het ziekenhuis, of in andere woorden gezegd: het zorgaanbod van een 

volledig algemeen ziekenhuis als het SEHOS nu. Er werd in deze context ook reeds in 2011 

een eerste MOU met SEHOS ondertekend waaruit duidelijk blijkt dat partijen ervan uit gaan 

dat er sprake is van een overgang van SEHOS naar NHN121. 

 

                                                           
121 Informatiepakket van 20 maart 2013 tab 5 
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We willen in deze context benadrukken dat ook initieel duidelijk in de Beheersovereenkomst 

wordt verwezen naar de bestaande ziekenhuizen en het SEHOS-ziekenhuis122. Door nu van 

locatie te veranderen en onmiddellijk naast het SEHOS te bouwen, zijn er geen grote 

noemenswaardige gewijzigde doelstellingen waar te nemen. Dit zal ook blijken uit onze 

analyse van de plannen. Het nieuwbouwproject blijft een onafhankelijk gebouw en wordt niet 

gekoppeld aan het SEHOS ziekenhuis. Het project blijft zijn initiële basisdoelstellingen 

behouden.  

 

Dit betekent dan ook dat wanneer er ontevredenheid is over het programma van eisen dat dit 

niet onmiddellijk een gevolg is van de locatiewijziging. 

 

II.4.3.5. Impact op projectorganisatie 

 

Op 15 juni 2011 heeft de Raad van Ministers ingestemd met het Masterbesluit Bouwcase 

Nieuw Ziekenhuis123. Tijdens het begintraject (in 2011) werd dan ook het besluit genomen dat 

alleen door middel van een fast-track de bouw van een ziekenhuis kan worden aangevangen 

in het 2de kwartaal van 2012. Door gebruik te maken van proven technology en onder 

verantwoording van een internationaal bouwconsortium (lees DBM)124. 

In het locatieadvies aan de QPB (omtrent keuze 5 locaties) haalt USONA de relatie aan tussen 

de locatiekeuze en manier van aanbesteding. De keuze voor een DBM-formule was inherent 

verbonden aan een greenfield-locatie125. 

 

De opzet van een DBM-formule is begrijpelijk verbonden aan de realisatie van een fast-track 

ziekenhuis. Deze opzet valt immers te begrijpen in een vraag naar dringende moderne 

Healthcare infrastructuur. Een belangrijke voorwaarde om dit traject te kunnen realiseren was 

een voldoende grote greenfield locatie. Dit valt te verdedigen. Deze voorwaarde wordt 

bepaald door het feit dat bij de start van het traject zoveel als mogelijk alle gegevens bekend 

dienen te zijn zodat alle inschrijvers een gelijkwaardig en volledig dossier kunnen aanbieden. 

 

Wanneer dan in een dergelijk traject wijzigingen optreden dienen er terdege acties worden 

ondernomen en in het bijzonder in het kader van het te realiseren schuifplan. Ook contractueel 

dienden er aanpassingen plaats te vinden. Zo is ondermeer een addendum aan de 

beheersovereenkomst gemaakt. Wij vragen ons af of het niet goed zou zijn geweest om ook 

het contract NHN01 DBM met BNI te herzien. 

                                                           
122 In de bijlage 1 van de beheersovereenkomst wordt dit als volgt geformuleerd: “… een ziekenhuis dat de 

capaciteit levert …, uitgaande van het huidige zorgaanbod van het ziekenhuis en de private klinieken … in 

principe integratie van poliklinieken …” 

In de opgenomen memo van 13 juni 2011 wordt duidelijk vermeld dat het project het zorgaanbod een volwaardig 

algemeen ziekenhuis dient aan te bieden. Dit omvat hetzelfde zorgaanbod als het SEHOS nu, met in ieder geval 

de volgend toevoegingen: Vrouw kind zorg, Huisartsenpost en volwaardige intensive care voor neonaten. 
123 Masterbesluit van 15 juni 2011 2011/50569 
124 Memo’s van 13 juni 2011 toegevoegd aan de beheersovereenkomst tussen het Land en SONA 
125 Locatieadvies van 4 oktober 2011: “… aanbesteding in de vorm van een DBM (Design, Build & Maintain) 

contract, zodat de marktpartijen het ontwerp deels parallel aan de bouw kunnen uitwerken en maximaal in de 

praktijk bewezen technieken kunnen inzetten. Een vereiste voor deze benadering is wel dat de inpassing van het 

nieuwe ziekenhuisgebouw in de omgeving aan niet al te veel beperkingen mag zijn onderworpen. …” 
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II.4.4. Evaluatie financiële studie en communicatie  

 

In september 2013 meldt BNI een meerprijs van ca. 20 miljoen USD (exclusief een 

aanzienlijk aantal elementen die nog dienden te worden uitgewerkt). Het verbaast ons dat in 

de informatiemap van 12 december 2013 een bedrag van ondermeer 13,9 miljoen USD werd 

opgenomen. Ook temeer AT Osborne eerder al heeft gemeld dat er rekening dient te worden 

gehouden met aanzienlijke meerkosten. 

 

Ondanks het feit dat de termijnen kort waren, moet het voor iedereen duidelijk zijn geweest 

dat de kosten van locatiewijziging hoger zou liggen dan de 18,5 miljoen USD van de VAR C-

NHN-4 dd. 16 december 2013 gezien op verschillende momenten verscheidene extra 

elementen werden aangereikt (kliphakken, wijzigingen GBO’s, ontwerpkosten, 

tijdsconsequenties, gewijzigde infrastructuur…). 

 

Het is met deze locatiewijziging niet duidelijk hoe de bedragen zijn opgebouwd of hoe de 

minprijzen ten gevolge van de locatiewijziging in mindering zijn gebracht (bijvoorbeeld 

funderingskosten, kosten begane vloer atrium, terreinkosten, …). 

 

De communicatie omtrent de meerkosten die de locatiewijziging te weeg brengt is zeer 

diffuus en op diverse tijdstippen worden verschillende bedragen bekend gemaakt. Hierbij 

wordt geen continuïteit in communicatieformat waargenomen, noch een continuïteit in 

gekozen munteenheid (NAf en USD). Dit maakt het ontzettend moeilijk om een 

samenhangend verhaal te creëren. 

 

We lichten het onderzoek naar de financiële gevolgen van de locatiewijziging toe in het 

onderdeel begroting en financiering. We trachten daarbij een historiek te schetsen van op 

welke manier alles werd onderbouwd en hoe de communicatie op welke tijdstippen heeft 

plaatsgevonden. 

 

II.4.5. Planologische Evaluatie 

 

II.4.5.1. Onbebouwd overheidseigendom 

 

Men was ervan uitgegaan dat de locatie niet onbebouwd was en geen overheidseigendom 

betrof. De aanwerving en het bouwrijp maken hebben dan ook hun impact gehad op termijn 

en bijgevolg op het budget (claim BNI).  

 

Waarom dat deze basis premisse zomaar werd opgegeven is ons niet duidelijk. We vinden 

ook nergens in verslaggeving eind 2013 een aanwijzing dat de locatie Otrobanda voor de 

nodige problemen (vertraging) kan zorgen omwille van de bestemmingsvoorschriften. 

 

II.4.5.2. Ruimtelijke ordening 
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Eén van de basisvoorwaarden bij de keuze van ideale bouwlocatie was een vrije keuze van 

bouwen. Dit was hier duidelijk niet het geval, integendeel. De locatie is gelegen op de grens 

van een Unesco werelderfgoed. De VVRP heeft om de bouwvergunning te verkrijgen een 

wijziging in bestemmingsgebruik dienen op te starten. Daartoe werd een gedeelte stedelijk 

woongebied in plaats van binnenstad. Hierdoor ontstaan bepaalde minder strenge 

voorwaarden. Echter is gebleken dat dit niet zo vanzelfsprekend was voor de locatie 

Otrobanda en werd een procedure door belanghebbenden opgestart. Momenteel loopt dit nog 

altijd. Op 18 juni 2015 is zoals we hierboven hebben gezien, in een andere procedure een 

gerechtelijke beslissing gevallen in het voordeel van het HNO-project. 

 

II.4.5.3. Voldoende oppervlakte 

 

Om de locatiewijziging te kunnen doorvoeren was het noodzakelijk om over de nodige 

gronden te beschikken. Tijdens de onderhandelingen omtrent de aankoop van de gebouwen 

langsheen de Pater Euwensweg bleek dat deze gronden “onbetaalbaar” waren. Deze 

onmogelijkheid had als gevolg dat de bouw van het ziekenhuis zou resulteren in de sloop van 

een gedeelte van het SEHOS. 

 

In het TNO rapport van juni 2010 was reeds eerder duidelijk gemaakt dat het gedeelte 

langsheen de Pater Eeuwensweg niet geschikt was voor de bouw van een ziekenhuis en dit 

omwille van het bestaande overstromingsgevaar.126 

 

In ieder geval werd in het rapport al aangehaald dat dit deel van het terrein een beperkte 

bruikbaarheid had door de ligging aan de Pater Eeuwensweg (lawaaihinder, fijn stof, …).127 

 

Het plan128 dat was opgemaakt in de veronderstelling van de aankoop van de panden aan de 

Pater Eeuwensweg toont aan dat bepaalde delen van het gebouw dienden te worden 

gerealiseerd in overkraging over de rijweg (het nieuwe gebouw sloot aan op het bestaande 

SEHOS met een zeer minimale tussenruimte). Er kan dus bezwaarlijk worden gezegd dat het 

ziekenhuis te groot was voor de initiële locatie. Dit is ook gebleken in het commentaar van 8 

oktober 2013 waar AT Osborne meldt dat alleen de omgevingslocatie is gewijzigd en dat het 

essentieel is dat op gestructureerde wijze de consequenties in beeld worden gebracht en 

vervolgens door een elementenbegroting per post worden onderbouwd. Echter valt dit 

moeilijk op te nemen in een DBM-formule. Het is ons tijdens de evaluatie niet gebleken of dit 

is gebeurd. Het is wellicht mogelijk om met de verdere optimalisatie de uitwerking te 

realiseren. 

                                                           
126 TNO rapport van juni 2010 p. 8 “… Het lagere gedeelte van het bouwterrein zal op maaiveldniveau vrij 

gehouden moeten worden van bebouwing in verband met overstromingsgevaar. Wel kan het in de toekomst 

benut worden voor parkeren. Vanaf de eerste verdieping kan wel gebouwd worden op dit deel van het 

bouwterrein. …” 
127 TNO rapport van juni 2010 p.17 “… door de ligging aan de Pater Eeuwensweg is de bruikbaarheid bovendien 

beperkt …” 
128 Plan studie locatie Pater Eeuwensweg van 12 augustus 2013 
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Uit de vergelijking van de plannen blijkt dat de oppervlakte van het atrium duidelijk is 

verminderd. Het is evenwel onduidelijk of hiervoor een minprijs werd overeengekomen?  

Er moet hierover duidelijkheid komen. Dit is een stelling die we ook in de aanbevelingen 

herhalen. 

 

In de verslagen omtrent DO-omgevingsontwerp blijkt dat het maximaal gebruik van de 

resterende buitenruimte niet eenvoudig is, maar de nodige aandacht krijgt. 

 

II.4.5.4. Uitbreidbaarheid en nieuwbouw 

 

Een van de basisprincipes was om een uitermate flexibel ziekenhuis te creëren. Er zijn 

uiteraard verschillende manieren van flexibiliteit. Deze worden benoemd als ruimtelijke 

flexibiliteit (vast stramien of grid), flexibiliteit in de constructie, flexibiliteit in functie en als 

laatste 2 (en belangrijkste?) uitbreidbaarheid en nieuwbouw 

 

Dit was ook zo gegarandeerd op de locatie van het Amstelterrein129. Het ziekenhuis kon op 

diverse manieren worden uitgebreid: 

 

 2 complete vleugels (waarbij één vleugel de capaciteit heeft van 100 bedden) 

 aantal poliklinieken van 30 naar 45 in functie van het integreren van meer medische 

specialisten 

 

Deze uitbreidingsmogelijkheden zijn op het eerste zicht komen te vervallen met de keuze voor 

Otrobanda. Evenals de mogelijkheid tot een toekomstige nieuwbouw. Eventueel kan een 

ruimer masterplan inclusief de visie over de gebouwen van SEHOS hier een antwoord op 

bieden. 

 

II.4.5.5. Bereikbaarheid 

 

Externe mobiliteit: in bepaalde verslagen wordt gemeld dat de Hamelbergweg een belangrijke 

verbinding vormt in de buurt. Een verkeerstechnische studie/evaluatie van het opheffen van 

deze weg ontbreekt nog. Eventuele gevolgen moeten nu al voelbaar zijn en bij negatieve 

evaluatie dient te worden gekeken naar mogelijke oplossingen, immers de toekomstige 

infrastructuur lijkt volgens de laatste plannen uitsluitend gericht op het ziekenhuis. Dit 

onderdeel vormt geen verder onderwerp van deze evaluatie. Een mobiliteit technische studie 

kan aangewezen zijn. 

 

Opsplitsing van stromen: we beperken ons tot de directe bereikbaarheid van de 

ziekenhuislocatie en hoe de stromen zich naar het ziekenhuis in de toekomst zullen gedragen: 

                                                           
129  Uit de presentatie voor de Staten van Curaçao van 20 maart 2013: “… Het NHN kan op eigen terrein op 

meerdere manieren fors uitgebreid worden voor bijv. een volledig klinisch lab, uitbreiding poliklinieken, één of 

twee extra vleugels, bijv. voor medisch toerisme (1 vleugel = 100 bedden) …” 
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 Het is op dit punt dat het ontwerp misschien het zwakst scoort omwille van een beperkte 

locatie-oppervlakte – logistieke zones en zones voor spoedgevallen en dergelijke zijn 

minimaal in grootte. 

 Op het huidige inplantingsplan wordt een opsplitsing gerealiseerd tussen calamiteiten, 

ambulances, spoed, expeditie, bus. Bereikbaarheid lijkt te worden gerespecteerd, 

beschikbare ruimte wordt aangenaam gemaakt middels beplanting. 

 Voldoende ruimte zal dienen te worden gereserveerd voor parking in geval van 

spoedgevallen (met aandacht voor mindervaliden), laden en lossen van vrachtwagens, 

wachtzones in en uitrijden parking.  

 We merken ook op dat USONA dit momenteel adequaat opvolgt130.  

 

II.4.6. Bouwtechnologische en architecturale evaluatie 

 

II.4.6.1. Bouwtechnologie 

 

Er waren eind 2013 al grondboringen uitgevoerd. Maar klaarblijkelijk, gezien hiervan geen 

financieel gewag werd gemaakt, was er te weinig tijd om de gevolgen hiervan in rekening te 

brengen.  

 

Hierbij denken we aan de mogelijke minprijzen ten gevolge van sterkere ondergrond, 

mogelijke meerprijzen ten gevolge van bijvoorbeeld het kliphakken. Financiële voorspelling 

van de locatiewijziging en de impact is ongestructureerd verlopen en steeds aan de hand van 

bijkomende verrekeningen gemaakt. 

 

Het is niet duidelijk op welke manier rekening werd gehouden met de helling. Dit bouwplan 

neemt in principe de suggestie van integratie van parkeerplaatsen over uit de TNO studie. 

 

Voor het overige is de impact op de bouwtechnologie eigenlijk als ondergeschikt te 

beschouwen gezien de functionaliteit, noch de gebouwmaterialisatie onderwerp zijn van de 

locatiewijziging. 

 

II.4.6.2. Onmogelijkheid visie Schuifplan 

 

Volgens USONA was het eind 2013 niet mogelijk om de visie van het schuifplan te 

integreren omdat de functionaliteit van het bestaande SEHOS ziekenhuis niet voorhanden 

was. We betreuren dat dit element toch niet werd opgenomen in het dossier van 2013, noch 

dat er niet verder werd gedacht naar de mogelijkheden om nieuw en oud beter aan elkaar te 

linken. 

 

                                                           
130 USONA gaat dit na middels toetsformulier 37 
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Er bestond immers een incrementele ziekenhuisstudie vanwege het SEHOS. Het is daarom de 

vraag waarom de functionaliteit daarop niet kon worden afgelezen.  

 

II.4.6.3. (Functionele) relatie met SEHOS 

 

De initiële schetsen toonden een gebouw dat volgens een logica was ingeplant op Otrobanda: 

 

 Medisch-technisch blok in het verlengde van de gebouwen van SEHOS 

 Verpleegeenheden in healing gardens 

 Parkzone voor het SEHOS-gebouw 

 

Bij het huidige gebouw is deze logica moeilijker terug te vinden: 

 

 Hoe verhoudt de buitenruimte zich tot de gebouwen van SEHOS? 

 Welke relaties zullen er in de toekomst blijven bestaan? 

 

Het is aangewezen dat er in de nabije toekomst hierover wordt nagedacht – en aan 

masterplanning wordt gedaan, zowel architecturaal als relationeel. 

 

II.4.6.4. Visuele kwaliteiten 

 

We onderschrijven met zijn allen de belangrijkheid van dit project. Het valt dan ook maar 

matig te appreciëren dat dit gebouw momenteel wordt gerealiseerd gelegen te midden diverse 

panden. Het ziekenhuis is zeer goed zichtbaar vanaf de Koningin Julianabrug. 

 

Om het belang van dit project in verhouding te brengen met zijn aanwezigheid in zijn 

omgeving verdient het zeker een aanbeveling dat het ziekenhuis straks zichtbaar wordt vanaf 

de Pater Euwensweg. 

 

De hogere verdiepingen van de verpleegeenheden zullen straks ongetwijfeld kunnen genieten 

van de cruiseschepen op de oceaan. 
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II.4.7. Conclusie 

 

II.4.7.1. Gevolgen met negatieve impact op het project 

 

Er werden in het verleden meerdere locatie onderzoeken uitgevoerd. Dit is standaard in een 

traditioneel moeilijke zoektocht naar een geschikt bouwterrein. Er werd gekozen voor het 

Amstelterrein op basis van duidelijk omschreven basispremissen. 

 

Desalniettemin werd er besloten om de locatie te wijzigen van Amstelterrein naar Otrobanda. 

De beslissing hiertoe diende eind 2013 heel snel te worden voorbereid. Hierdoor werden 

basispremissen genegeerd en vervaagde de communicatie omtrent correcte timing en budget. 

Ondertussen kennen we de gevolgen van deze beslissing. 

 

Na de ondertekening van het contract met BNI diende er nog heel veel werk te worden 

verricht: 

 

1 Verwerken ontwerp wijzigingen 

2 Verstrekken eigendommen  

3 Slopen en afbraak bestaande gebouwen 

4 Verkrijgen vergunningen 

5 Omleggen Hamelbergweg en nieuwe infrastructuur 
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Dit had zijn impact op de timing en het budget van het project. Daarnaast was een vernieuwde 

MOU aanleiding tot ‘nieuw’ gebruikersoverleg met nog een aantal bijkomende eisen waarvan 

sommige nog openstaan. 

 

II.4.7.2. Gevolgen met toekomstige uitdagingen voor het project 

 

De locatiewijziging heeft niet alleen een aantal negatieve gevolgen gekend die onomkeerbaar 

zijn en die pas sinds het bouwrijp aanleveren van alle terreinen midden 2016 terug onder 

controle zijn. Er is ook een aantal gevolgen die nog hun toekomstige uitdagingen kennen. 

Immers de gezondheidszorg voor Het Land Curaçao stopt niet bij dit gebouw. In de MOU van 

2013 wordt SEHOS aangeduid als de toekomstige exploitatie-eenheid (zie ook transitie). Dit 

heeft zijn gevolgen voor de onmiddellijke omgeving: 

 

1 Wat moet er straks gebeuren met de leegstaande gebouwen? 

2 Op welke manier dient een (functionele) relatie te worden gecreëerd tussen oud en 

nieuw? 

3 Hoe zal de flexibiliteit in de toekomst worden gegarandeerd? Waar is er plaats? 

4 Welk statuut moet de Hamelbergweg krijgen?  

 

Daarom dient op korte termijn een visie te worden ontwikkeld, waarin een aantal 

onderwerpen wordt beschreven waaronder: 

 

Stedenbouwkundige studie van de omgeving  

 

 Aandacht voor planologische mogelijkheden (micro-economische ontwikkelingen) 

 Kwalitatieve voorstellen (inrichting van de publieke ruimte) 

 

Masterplan studie 

 

 Functionele masterplanning (relatie tussen oude en nieuwe gebouwen of functies) 

 Nieuwe functie indelingen (bestaande gebouwen SEHOS en toekomstige 

mogelijkheden) 
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Hoofdstuk II.5.  Evaluatie Technische Studies 

 

Dit hoofdstuk overschouwt de verschillende dossiers tijdens de diverse fasen van het ontwerp. 

 

II.5.1. Stabiliteit technische studies 

 

In onderstaande wordt een overzicht gegeven van de documenten die werden ingekeken ter 

toetsing van de volledigheid van het dossier aangaande de discipline ‘stabiliteit’.  

De documenten werden dus niet gecontroleerd op inhoudelijke correctheid. Bij het doorlopen 

van de documenten rezen wel een aantal vragen/bedenkingen/opmerkingen. Deze worden 

hierna geformuleerd in de bevindingen. 

 

II.5.1.1. BAFO 

 

Ingekeken documenten: 

 

1. Bafo 29 juni 2012 – Hoofdstuk 6: construction design 

2. Drawings: 

 

- 08 Construction 

Deze map bevat overzichtsbekistingsplannen van de verschillende blokken en dit voor 

elk niveau. Op elk plan staat een nota vermeld in verband met overlasten, gebruikte 

materialen, brandweerstand en doorboringen: 

 

Floor loading general: 4.0 kN/m² 

Floor loading: >1.0 kN/m² 

Quality concrete: C20/25 and C28/35 

Quality steel: S235/S275 

Fire resistance: 90 min 

The reinforcement will be arranged in a drilling pattern to allow future installation 

holes 300 x 300 mm 

 

- Appendix H: Addendum to design principles 

- In deze appendix wordt met betrekking tot de stabiliteit melding gemaakt van het feit 

dat de verdiepingshoogte verlaagd wordt van 3.85m naar 3.60m en dat het 

helikopterdeck niet op het gebouw zal worden voorzien. 

 

Bevindingen: 

 

De tekst aangaande de structuur (hoofdstuk 6) alsook de nota op de plannen (zie hierboven) 

roepen een aantal vragen op: 

 Volgens welke normen wordt ontworpen? Normale of verhoogde gevolgklasse? 
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 Wat zijn de doorbuigingscriteria waaraan de structurele elementen dienen te voldoen? 

 Welke betonkwaliteit wordt gehanteerd voor de verschillende elementen? 

 Is deze betonkwaliteit verenigbaar met de voorgeschreven omgevingsklasse XS1 (zee 

omgeving)? 

 Voor de bescherming van het staal wordt gesproken van een verfsysteem. Thermisch 

verzinken lijkt gezien de omgeving meer aangewezen. 

 De overlasten werden onvoldoende gedetailleerd. Welke vaste overlasten werden in 

rekening gebracht? Hoe wordt omgegaan met plafondlasten? Zijn de scheidingswanden 

lichte wanden waarvan het gewicht is inbegrepen in de mobiele overlast? 

 Met welke windlast werd gerekend? 

 Dient rekening gehouden te worden met risico op aardbevingen? 

 Zijn er zones waar een aanrijbelasting voor kolommen dient ingecalculeerd te worden? 

 Zijn er zones waar bv een brandweerwagen over structurele elementen kan rijden? 

 Wordt er wapening voor non-progressive collapse voorzien? 

 In verband met de vermelde ‘installation holes’ van 300 x 300mm: volgens welk 

boorprotocol mogen deze uitgevoerd worden? 

 Met welke wapeningsratio’s werd in BAFO-fase rekening gehouden voor de 

verschillende structurele elementen? 

 

Conclusie BAFO: 

 

Na de BAFO zijn nog een groot aantal vragen onbeantwoord. Een aantal van deze vragen 

worden concreet beantwoord in de documenten die horen bij de fase Definitief Ontwerp. 

Anderen blijven open. 

 

II.5.1.2. Definitief Ontwerp Otrobanda + Toetsingsformulier 007 

 

Ingekeken documenten: 

 

1. TF007: op pagina 33 staan de opmerkingen van USONA ivm het constructief gedeelte 

opgelijst. 

2. DO Stukken 31 maart 2014 (excl map3 verificatie) -> 05 documenten constructief 

(HNO). 

 

Deze dossier bevat: 

 Bekistingsplannen 

 Doorsnedes 

 Details 

 Documenten (funderingsadvies Fugro, uitgangspunten constructie DO, 

vloerbelastingen) 

 Wapening (principewapening vloer en principewapening kolommen) 



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        91 

 Rekennota’s (Diverse nota’s) 

 

Bevindingen: 

 

 In de details is aangegeven dat bepaalde prefabbetonstukken met L-ijzers zullen worden 

vastgezet. Gezien het milieu – zeeomgeving – kan men zich de vraag stellen of dit de 

meest aangewezen manier is. Thermisch verzinken van de L-ijzers is aan te raden. Het 

is niet duidelijk of dit het geval is. 

 

 In de nota van Fugro wordt aangegeven om een aparte beschrijving te maken van de uit 

te voeren aanvullingen. Zorgvuldige uitvoering en onafhankelijk toezicht hierbij zijn 

een vereiste. Het is niet duidelijk of hieraan gevolg werd gegeven. 

 

 Verder is in diezelfde nota sprake van een paalfundering voor een bepaalde zone 

(BH07-BH17-BH20). Een palenplan werd echter niet teruggevonden. 

 

 In de nota betreffende de uitgangspunten constructie DO (C-DO-UR) worden op pagina 

H wapeningsratio’s voor de verschillende structurele elementen opgegeven. Sommige 

van deze ratio’s lijken vrij laag (bv verdiepingsvloeren 80 kg/m³ in geval van de 

standaardbelasting; middelste betonkolommen 90 kg/m³). Ook de vermelde 

omgevingsklasse XC1 kan in vraag worden gesteld. 

 

 De nota ‘Vloerbelastingen’ (C-DO-VLB) geeft geen afdoende antwoord op de eerder 

gestelde vragen bij BAFO-fase. Hoe moet de tabel met puntlasten opgevat worden? 1 

puntlast per x m²?  

 

 De vaste overlasten die in rekening gebracht werden, zijn meestal vermeld in de diverse 

rekennota’s maar naar toekomstig gebruik is het praktischer om voor elk niveau te 

beschikken over lastenplannen waarop de vaste lasten, de mobiele lasten (incl. of excl. 

plafondlasten, lichte scheidingswanden) zijn aangeduid. 

 

 Aangaande de plannen met principewapening: in het geval van de wapening voor de 

verdiepingsvloeren ontbreekt een legende op plan. Momenteel is het onduidelijk wat 

boven- of onderwapening is. 

 

 Wat betreft de kolommen: meestal nemen kolomafmetingen toe naarmate de belasting 

toeneemt dus men verwacht grotere secties onderaan dan bovenaan. In dit ontwerp zijn 

alle kolommen even groot; vermoedelijk omwille van het ponsvraagstuk. In rekennota 

C-DO-SB-4.2 worden lasten tot 4972kN vermeld (pg 29). Graag verificatie van de 

kolom 450*450mm met deze last. Dit is niet terug te vinden in één van de rekennota’s. 

(In de nota van Fugro is zelfs sprake van kolomlasten tot 6500kN). 
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 De teruggevonden bekistingsplannen en principewapeningsplannen lijken te summier 

om effectief gebruikt te kunnen worden in uitvoering. Bestaan er meer uitgewerkte 

plannen? Waar zijn deze terug te vinden? 

 

 In rekennota C-DO-SB-2.2 ‘Berekening bouwdeel E’ zijn doorbuigingsfiguren te zien 

waarop in een lineaire berekening een doorbuiging van 59mm optreedt (pg 16). Ook de 

doorbuigingen ter plaatse van de onderbrekingen van de randbalken zijn groot (38mm). 

Graag duiding hieromtrent. 

 

II.5.1.3. Uitvoeringsontwerp Technisch dossier + toetsingsformulier 027 

 

Ingekeken documenten 

 

Documenten ter toetsing zending 5 

Dit bevat een rekennota + uitvoeringstekeningen opbouw installatie – bouwdeel C 

 

 Documenten ter toetsing zending 6 

Dit bevat een rekennota staalconstructie kap en gevels + ankerberekeningen + 

uitvoeringstekeningen atrium – bouwdeel E 

 

Documenten ter toetsing zending 7 

Dit bevat een rekennota + ankerberekeningen + uitvoeringstekeningen opbouw installatie H1 

en H3 

 

Documenten ter toetsing zending 9 

Dit bevat wapening bouwdeel F + wapeningsdetails + nota i.v.m. aardbevingsbelasting van 

het energiegebouw + een rekennota van het energiegebouw 

 

Bevindingen: 

 

USONA geeft aan dat zij deze documenten steekproefsgewijs hebben getoetst. Hun conclusie 

is dat de staalconstructies aantoonbaar niet voldoen aan de gestelde eis i.v.m. orkaan categorie 

2.  

Ten aanzien van constructie en tekeningen zijn er geen opmerkingen. 

Uit de rekennota’s blijkt in elk geval thermisch verzinken voorgeschreven te worden ter 

conservering van de staalstructuren wat gezien de omgeving inderdaad aangewezen is. 

 

II.5.1.4. Conclusie stabiliteit technische studie 

 

Na BAFO-fase werd het project duidelijk verder uitgewerkt in fase DO: uitgewerkte 

rekennota’s werden afgeleverd. Deze nota’s bieden deels een antwoord op de vragen die 

gerezen zijn bij het doorlopen van de BAFO-fase (zie boven).  
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Het zou zonder meer praktisch zijn indien een overzichtslijst wordt opgemaakt van 

ingediende rekennota’s en plannen met daarbij datum van indiening, al dan niet goedkeuring 

door USONA of eventuele opmerkingen, revisie + ingediende datum.  

 

Op deze manier is duidelijk wat definitief werd goedgekeurd en waar er eventueel nog 

openstaande punten zijn. Op dit ogenblik is het ons ook niet duidelijk wat de technische 

achtergrond is van de mensen bij USONA die de controle uitvoeren. Betreft het tevens een 

inhoudelijke controle? Worden bv. kolommen nagekeken op dimensies en voorziene 

wapening? 

 

Mogelijk kan op heel wat van bovenstaande vragen snel een antwoord geboden worden. De 

aangeleverde informatie was zeer uitgebreid en het tijdsbestek kort om het hele project te 

bevatten. Niettemin lijkt het bieden van een antwoord op de bedenkingen ons evenwel van 

belang.  

 

De hierboven opgesomde documenten lijken ons immers onvoldoende om op basis hiervan 

effectief een ziekenhuis te bouwen. Ons inziens ontbreken er uitvoeringsdocumenten waarin 

alle output van de rekennota’s zijn verwerkt. 

 

Verder lijkt het ons aangewezen om volgende zaken te bundelen: 

 

 Opstellen as-built dossier: laatste versie bekistingsplannen + wapeningsplannen van alle 

onderdelen + bundeling van wijzigingen tijdens de uitvoering 

 Opstellen van complete lastenplannen: in aanmerking genomen vaste lasten + mobiele 

lasten (lichte scheidingswanden, plafondlasten, puntlasten (x kN/ y m²) 

 Opstellen van duidelijk boorprotocol: aantal en grootte van de openingen, toelaatbare 

tussenafstand tussen verschillende openingen, in acht te nemen afstand tot kolommen, 

… 

 

Deze gegevens zullen immers toelaten om op eenvoudige wijze om te gaan met eventuele 

toekomstige wijzigingen van het ziekenhuis. 

 

II.5.2. MEP (technieken)  

 

II.5.2.1. BAFO 

 

Ingekeken documenten 1: 

 

Books: Bafo 29 juni 2012 – Hoofdstuk 6: construction design 

Deze bundel omschrijft de basisfilosofie, de trias energetica, de hoofdonderdelen en hun 

verdeling en de integrale capaciteiten van de technische installaties. Dit vormt geen 
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gedetailleerde omschrijving van de technische installatie maar bezorgt de lezer wel een 

voldoende algemeen beeld van de vooropgestelde doelstellingen. 

 

Ingekeken documenten 2: 

 

Books: NOS Hospital NOBO Curaçao BAFO Appendix E - Building Serv. - 20122906  

Hoofdstuk 6: construction design 

 

Dit schetst, op een algemene manier, de individuele technische installaties. 

 

Er worden begonnen met een aantal ontwerpcriteria op te sommen die de basis zullen vormen 

van de verdere uitwerking. Een aantal hoofdstukken vermelden specifieke ontwerpnormen 

(NEN) en/of richtlijnen, anderen vermelden gebruik van een simulatiesoftware. Algemeen 

wordt verzekerd dat de alle technische installaties zullen voldoen aan de geldende 

normeringen doch zonder deze verder te specifiëren. Volgende hoofstukken worden 

opgenomen in de nota: 

 

 airconditioning en ventilatie 

 koud en warm tapwater 

 brandblusmiddelen 

 afvoer van regen- en afvalwater 

 medische gassen 

 verlichting 

 elektrische voeding van medische ruimten 

 algemene elektrische voeding 

 noodstroom 

 liftinstallatie 

 

Verder schetst de nota de opbouw van de hierboven vermelde technische installaties van bron 

tot verbruiker. Bijkomend worden diverse zwakstroominstallaties opgenomen in de 

omschrijvingen.  

 

Het hoofdstuk “Investigation of energy studies” beschrijft de genomen maatregelen teneinde 

duurzame technische installatie te bekomen. Bijkomende maatregelen worden opgesomd die 

in een latere fase eventueel opgenomen kunnen worden in het ontwerp indien deze een 

interessante terugverdientijd realiseren. 

 

Als bijlage vindt men achteraan steeds inlichtende grondplannen en schema’s. De 

grondplannen vertonen veeleer een algemeen tracé en geen integrale uitwerking van de 

installaties. De schema’s bieden een algemeen overzicht van de opbouw van de installaties.  

 

Conclusie BAFO: 



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        95 

 

Bij het doornemen van de BAFO documenten kan de lezer zich een algemeen beeld schetsen 

van de voorziene technische installaties en vooropgestelde doelstellingen.  

 

 

II.5.2.2. Definitief Ontwerp Amstelterrein + Toetsingsformulier 006 

 

Ingekeken documenten 1: 

 

NHN DO documentenlijst + reactie documentenlijst + Reactie USO_BNI documentenlijst 

BNI dd. 15 mei 2013 

 

BNI heeft USONA een documentenlijst afgeleverd met deliverables (opleveringen). Uit de 

reactie van USONA blijkt dat een aantal documenten niet ter beschikking gesteld worden.  

Uit deze documenten kunnen we concluderen dat USONA en BNI nauw samenwerken om het 

af te leveren ontwerp zo compleet mogelijk te maken.  

 

Ingekeken documenten 2: 

 

NHN Design Rapportage voorwoord dd. 11 juni 2013 

 

Hieruit kan men besluiten dat het designteam onderweg enige problemen ondervonden maar 

zich verheugt op een verdere samenwerking met USONA voor het finaliseren van het 

ontwerp. Met andere woorden de voorgelegde documenten zijn nog niet up-to-date. 

 

Als voorbeeld citeren we:  

“Het ontwerpteam betreurt het dat mede ingegeven door de politieke situatie op Curaçao, 

geen concrete input van de gebruiker heeft kunnen plaats vinden”. De hier in plaats van 

gehouden expertmeetings hebben op diverse vlakken geleid tot aanpassingen van de 

requirements cq het ontwerp, waardoor een verdere verbetering van het ontwerp in de ogen 

van het ‘Ballast Nedam-NHN team heeft plaatsgevonden.” 

 “In de vervolgfase is gepland om een aantal onderdelen verder uit te werken met ‘co-

makers’. De eerste gesprekken hieromtrent met installateurs en leveranciers van 

gevelschermen hebben hieromtrent reeds plaatsgevonden. Daarnaast willen we een aantal 

gemaakte principe keuzes met lokale partijen verifiëren. Deze gesprekken kunnen leiden tot 

een verdere optimalisatie van het ontwerp.” 

 

Ingekeken documenten 3: 

 

DO A3 technische installaties 

 



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        96 

DEFINITIEF ONTWERP TECHNISCHE INSTALLATIES – NOS HOSPITAL NOBO 

CURACAO 31 MEI 2013 

Zoals in BAFO-fase schetst dit opnieuw, op een algemene manier, de individuele technische 

installaties. De nota wordt deze keer wel aangevuld met: 

- uitgebreidere omschrijving van de meet - en regelsystemen 

- uitgebreidere omschrijving van diverse zwakstroominstallaties 

- elektrotechnische blokschema’s zoals hoogspanning, laagspanning, datanetwerk, 

medische aarding, diverse zwakstroominstallaties 

- elektrotechnische grondplannen van bvb CCTV, intercom, toegangscontrole 

- uitgewerkte typelokalen met aanduiding elektrische inrichting en luchtbehandeling : 

grondplannen en snedes 

 

 Ingekeken documenten 4: 

 

DO Bijlagen 

 

Dit document bundelt bijkomende ruimtelijsten en berekeningen. 

De ruimtelijsten specifiëren verschillende inrichtingen, eisen die aan een ruimte toegekend 

moeten worden. Dit betreft o.a. verlichting, elektrische voorzieningen, medische gassen, 

sanitaire tappunten, temperatuur, ventilatie, koeling. Deze 130 pagina’s uitgebreide lijst 

brengt meer duidelijkheid omtrent de gedetailleerde inrichting van de verschillende lokalen. 

De berekeningen omvatten temperatuuroverschrijdingsberekeningen, tapwaterberekeningen, 

verlichtingssterkteberekeningen en een liftberekening. 

 

Ingekeken documenten 5: 

 

Individuele grondplannen van de E en W-installaties 

 

De afgeleverde grondplannen zijn t.o.v. de BAFO-fase geëvolueerd en meer gedetailleerd, 

althans wat de W-installaties betreft. 

De E-installaties blijven enkel de tracés van de kabelgoten weer te geven. Voor een meer 

gedetailleerde info omtrent inrichtingen dient men zich te beroepen op de lokaallijsten en 

principeschema’s. 

De W-installaties zijn duidelijk verfijnder en men kan er duidelijker volgende zaken 

terugvinden: 

- 3D uitgetekende kokerinrichtingen 

- Uitgewerkte grondplannen en snedes van de technische ruimtes waar 

luchtbehandelingskasten opgesteld staan 

- De grondplannen regenwater- en afvalwaterafvoer samen met drinkwaterinstallaties 

blijven echter schematische (leidingen eindigen op plan zonder aansluiting of 

dergelijke) 

- De grondplannen ventilatie zijn uitgebreid uitgewerkt  
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- De grondplannen medische gassen en sprinkler zijn eveneens uitgewerkt  

 

Ingekeken documenten 5: 

 

Definitie Energiestudie Curaçao + bijlagen dd. 15 mei 2013 

 

Deze documenten behandelen de vooropgestelde te onderzoeken bijkomende 

energiebesparende maatregelen (zie BAFO). 

Volgende technieken worden als haalbaar geëvalueerd: zonneboiler, PV-panelen, LED 

verlichting, zonthermie voor ruimtekoeling. 

 

Enkel de zonneboiler is opgenomen in het ontwerp. De rest wordt geadviseerd toe te passen. 

 

Conclusie DO Amstelterrein: 

 

Bij het doornemen van de DO Amstel documenten ziet men een duidelijke evolutie van de 

opmaak van het dossier. Grondplannen zijn uitgebreider, schema’s inzichtelijker en meer 

gericht op het definitief gebouwontwerp, lokaallijsten werden uitgewerkt, de rekennota’s 

werden aangevuld en de haalbaarheidsstudies voor energiebesparende maatregelen worden in 

duidelijke vorm aangeboden. 

Dit pakket aan informatie wordt door USONA nagezien en becommentarieert aan de hand van 

toetsingsformulieren. 

 

Toetsingsformulier TF006: 

 

Op 12 juni 2013 bezorgt USONA BNI een negatieve conclusie om met dit DO-ontwerp 

verder te gaan naar volgend ontwerpfase. Als redenen wordt gegeven dat het ontwerp niet 

volledig is, niet alle disciplines geïntegreerd zijn, er inconsistenties aanwezig zijn. 

 

We vinden hierover verdere communicaties tussen USONA en BNI om het ontwerp af te 

ronden om over te gaan naar volgende fase. Een uittreksel uit deze communicatie geeft aan 

dat het ontwerp uiteindelijk onder voorbehoud goedgekeurd wordt en later verder afgetoetst 

zal worden.: 

 

USONA en BNI willen, gezien de onzekere situatie m.b.t. de voortgang van het project op het 

Amstelterrein, het DO “zachtjes laten landen, zonder extra ontwerpkosten”. 

 

Op 12 en 15 juli 2013 heeft BNI aanvullingen en wijzigingen op het DO overhandigd n.a.v. de 

toetsing van 30 juni 2013 en toegelicht. Deze aanpassingen en aanvullingen zijn niet meer 

door USONA in detail getoetst en gecontroleerd. …. Een formele toetsing op de reactie van 

BNI komt bij de herstart van het project. … Het betekent dus, dat USONA niet kan verklaren, 

dat USONA akkoord is met alle groene opmerkingen. Een nadere beoordeling volgt bij de 



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        98 

herstart. In concreto: de DO-werkzaamheden zijn door BNI+ontwerpteam verricht; USONA 

verklaart nog geen bezwaren te hebben om door te gaan naar de technisch ontwerpfase 

(detailed design).  

 

De bijkomende afgeleverde documenten waarnaar verwezen wordt (van 12 en 15 juli 2013) 

zijn niet teruggevonden en bijgevolge niet nagezien door het evaluatieteam. 

 

Conclusie na TF006 evaluatie: 

 

Er kan geconcludeerd worden dat USONA het ontwerp nauwgezet opvolgt en de nodige 

bijsturingen opeist. Er blijkt een constructieve communicatie tussen USONA en BNI 

aanwezig te zijn. Beide partijen streven naar een goed ontwerp. 

 

II.5.2.3. Definitief Ontwerp Otrobanda + Toetsingsformulier 007 

 

Op 31 maart 2014 werd het definitief ontwerp technische installaties Hospital Nobo 

Otrobanda ingediend. 

 

Ingekeken documenten 1: 

 

HNO Design Rapportage voorwoord v2 dd. 31 maart 2014 

 

De nota bevestigt de nieuwe opdracht van het verhuizen van het hospitaal naar de Otrobanda 

locatie. De nota meldt dat het project verder uitgewerkt wordt rekening houdende met eerdere 

BAFO en Amstel locatie documenten. 

 

Ingekeken documenten 2: 

 

DO Hospital Nobo Otrobanda dd. 31 maart 2014 

 

Zoals in BAFO-fase en DO Amstel schetst dit opnieuw, op een algemene manier, de 

individuele technische installaties. De nota wordt deze keer opnieuw aangevuld (278 pg’s 

i.p.v. 254 pg’s) en betreft vooral verder uitgewerkte teksten, plannen en schema’s van DO 

Amstel ontwerp. 

 

Ingekeken documenten 3: 

 

Bijlagenboek DO Hospital Nobo Otrobanda 31 maart 2014 

 

- Omvat de bestaande ruimtelijsten weliswaar in ander opmaak en met meer criteria. 

- De berekeningen zijn eveneens gelijk of beperkt aangevuld. 
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- Bijkomend wordt er een bundel sanitaire opstellingen aangeboden die de lezer een 

duidelijk beeld geeft met betrekking tot montagehoogtes sanitaire toestellen. 

 

Ingekeken documenten 4: 

 

Individuele grondplannen van de E en W-installaties 

 

- Hier ook zijn de documenten opnieuw aangevuld t.o.v. DO Amstel ontwerp. 

- De E-installaties blijven enkel de hoofdtracés kabelgoten weergeven. 

- De W-installaties blijken wel opnieuw verder uitgewerkt ten opzichte van DO Amstel 

ontwerp. Men krijgt steeds een duidelijker beeld van het finaal concept. 

 

Conclusie Definitief Technisch Ontwerp Otrobanda: 

 

Opnieuw concluderen we dat het project in positieve zin geëvolueerd is en een duidelijk 

ontwerp aflevert. 

Dit pakket aan informatie wordt door USONA nagezien en becommentarieert in volgend 

hoofdstuk. 

 

Toetsingsformulier TF007: 

 

HNO01 TF007_DO2 toetsing v 1.0 dd.14 mei 2014 + reactie BNI v2 

 

Het document levert ons de volgende informatie (uittreksels document): 

- Conclusie toetsing TF007: In de toetsing zijn bevindingen geconstateerd, welke in 

onderstaande tabellen en in de bijlagen zijn weergegeven. De toetsing heeft zich 

geconcentreerd op de wijzigingen in het ontwerp en de eisen. De bevindingen hebben 

geleid tot de volgende conclusie. 

- Documenten “Installations” zijn op enkele onderdelen na volledig en de uitwerking is 

over het algemeen op een goed DO-niveau:  

- De wijzigingen als gevolg van VTW-4 lijken niet verwerkt op de processchema’s W en 

slechts deels op de schema’s E;  

- Hemelwaterafvoer atrium ontbreekt op tekening.  

- Bliksemafleidertekeningen ontbreken. Is ongebruikelijk in deze fase. Hoort bij opbouw 

voorbereidingsfase  

- Met de typicals van specifieke ruimten wordt al een voorschot genomen op de 

besteksfase/ afsprakentekening. Gegeven het niveau van uitwerking van de installaties 

en van de vaste medische inrichting zijn deze typicals als een goede indicatie te 

beschouwen, maar zijn in het DO nog niet als definitief vast te stellen. Nader te 

definiëren afsprakentekening 

 

Conclusie na TF007 evaluatie: 
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We concluderen opnieuw een constructief overleg tussen ontwerper en USONA die onderling 

vertrouwen laat uitblijken voor het overgaan naar de volgende fase en realiseren van een 

volwaardig hospitaal. 

 

Opmerking: 

 

Bij overgang van Amstel naar Otrobanda ziet men dat de ontwerper de samenwerking met 

“Cauberg-Huyghen” stopzet en nieuwe rekennota’s aflevert, opgesteld door “Deerns”.  

 

Het wijzigen van studiepartner kan tal van redenen hebben en moet niet direct als negatief 

beschouwd worden. Deze switch zal door het evaluatieteam bijgevolg niet verder beoordeeld 

worden. 

 

II.5.2.4. Uitvoeringsontwerp Elektrotechnische installaties: 

 

Ingekeken documenten elektrotechnische installaties 1: 

 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE – Van Den 

Pol Elektrotechniek dd. 1 februari 2016 

 

Uitvoeringsdocument afgeleverd door een elektrotechnisch installateur als omschrijving van 

de aangeboden installatie.  

 

Bij het doorlezen van het document herkent met de structuur van de oorspronkelijke 

ontwerpdocumenten uit het DO-ontwerp. Er wordt eveneens specifiek verwezen naar het 

opgelegd programma van eisen en diverse normen. 

 

Aanvullend vinden we een reeks afgeleverde technische fiches terug. Deze fiches zijn veeleer 

informatief opgesteld om een idee te krijgen van de toegepaste materialen. Er blijken 

bepaalde technische fiches te ontbreken, bijvoorbeeld: 

 

 bliksemafleider installatie 

 verlichtingsarmaturen 

 schakelmateriaal 

 nood- en vluchtwegverlichting 

 medische bedwandpanelen  

 

Verder in de documentatie, bij de typicals, zijn er verlichtingsberekeningen terug te vinden 

van zowat iedere typical. 
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Wat niet terug te vinden is zijn uitvoeringsplannen en uitvoeringsschema’s. Dit zou de 

ontwerper meer duidelijkheid scheppen teneinde de aangeboden installatie te evalueren op 

opbouw, functionaliteit en technische prestaties. We kunnen ervan uitgaan dat dit in de 

uitvoeringsfase vroeg of laat zal worden getoetst, doch een proactieve aanpak voorkomt heel 

wat uitvoeringsproblemen.  

 

Ingekeken documenten elektrotechnische installaties 2: 

 

Elektrotechnische verificatie dd. 9 mei 2016 

 

USONA becommentarieert het verificatieplan opgemaakt door Van Den Pol. Een algemene 

bemerking wijst erop dat BNI zelf het document onvoldoende heeft geverifieerd en 

aanvullingen dringen zich op. 

  

Conclusie afgeleverde elektrotechnische documenten 

 

Uit de beschikbare informatie leren we dat de elektrotechnische installateur een quasi volledig 

uitvoeringsomschrijving afgeleverd heeft. Grondplannen en schema’s blijken te ontbreken 

alsook de essentiële coördinatie met BNI is niet terug te vinden. 

 

II.5.2.5. Uitvoeringsontwerp technisch dossier HVAC – bouwdeel D 

 

Ingekeken documenten HVAC: 

 

Dit dossier van januari 2016 omvat een bundel afgeleverde technische fiches 

luchtbehandelingsinstallaties waarvan sommige met selectie. 

 

De documenten werden getoetst door USONA131 en ervaart de afgeleverde documenten als 

onvoldoende gezien er o.a. niet aangetoond werd dat er voldaan is aan de eisen van 

duurzaamheid, onderhoudbaarheid en levensduur.  

 

Een werkomschrijving en verificatieplan van het gekoeld water en ventilatie installatie, een 

verificatienota van de externe warmtelast aangepast aan de laatste architectuur en diverse 

uitvoeringsschema’s en uitvoeringsplannen werden eveneens opgemaakt door BNI.  

 

USONA becommentarieert bovenvermelde documenten132. De documenten worden door 

USONA als onvoldoende ervaren gezien er niet aangetoond wordt dat er voldaan wordt aan 

de gestelde binnenklimaateisen. Ook de afgeleverde grondplannen worden becommentarieert  

 

Conclusie toetsing afgeleverde HVAC documenten: 

                                                           
131 TF062 van 12 maart 2016 
132 TF 066 van 29 april 2016 
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Er blijkt een technische aannemer geselecteerd te zijn voor de HVAC-installaties die het 

uitvoeringsdossier opmaakt. Uit de aangeboden documenten kan niet bepaald worden wie. 

We zien een bundel afgeleverde documenten die weliswaar herwerkt werden voor uitvoering 

maar door USONA nog steeds niet als voldoende werd ervaren. 

De verdere afhandeling van BNI is nog niet gekend. Indien de verdere communicatie op 

zelfde wijze evolueert als in DO-fase kan er volledige uitvoeringsdossier afgeleverd worden.  

 

II.5.2.6. Uitvoeringsdocumenten technisch dossier Liften 

 

Ingekeken documenten Liften: 

 

Een dossier van mei 2016 omvat een bemonsteringsformulier en verificatieplan van de 

liftinstallaties. De liftinstallateur blijkt KONE te zijn. 

 

Conclusie toetsing afgeleverde Lift documenten: 

 

Een becommentariëring door USONA van de afgeleverde documenten is niet terug te vinden.  

Wat niet terug te vinden is zijn de uitvoeringplannen en functionele beschrijvingen van de 

liften.   

 

II.5.2.7. Uitvoeringsontwerp technisch dossier Sanitair – bouwdeel D 

 

Ingekeken documenten Sanitair: 

 

Een dossier van februari 2016 omvat rekennota’s, technische omschrijvingen, technische 

fiches, uitvoeringsplannen en een verificatieplan. Bijkomend vinden we een werkplan, 

kwaliteitsplan terug hetgeen een uitgebreid uitvoeringsdossier voorstelt. 

 

USONA heeft het uitvoeringsdossier becommentarieert en BNI gewezen133 op een aantal 

mankerende essentiële stukken. Het document evolueert tot 22/04/2016 met aanvullingen en 

opmerkingen van beide partijen. 

 

Conclusie toetsing afgeleverde Sanitair documenten: 

 

Een onderlinge communicatie om het dossier te vervolledigen is aanwezig. De uiteindelijke 

uitkomst is niet duidelijk gezien de beschikbare communicatiedocumenten eindigen met bij 

laatste bemerkingen USONA dd. 22 april 2016.  

 

II.5.2.8. Uitvoeringsontwerp technisch dossier Medische gassen 

 

                                                           
133 TF 056.1 van 9 februari 2016 
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Er zijn geen documenten medische gassen terug te vinden behalve het verificatieplan van 

Winkels (van maart 2016) die door USONA becommentarieerd werd. 

 

Conclusie toetsing afgeleverde Medische gassen documenten: 

 

Onvoldoende documentatie aanwezig voor evaluatie. 

 

II.5.2.9. Uitvoeringsontwerp technisch dossier Meet en regeltechnische installatie 

 

Er zijn geen documenten meet en regeltechnische installatie terug te vinden behalve het 

verificatieplan van Reme techniek (van maart 2016) die door USONA becommentarieerd 

werd. 

 

Conclusie toetsing afgeleverde Meet en regeltechnische documenten: 

 

Onvoldoende documentatie aanwezig voor evaluatie. 

 

II.5.2.10. Uitvoeringsontwerp technisch dossier Sprinklerinstallatie 

 

Er zijn geen documenten sprinklerinstallatie terug te vinden behalve het verificatieplan van 

DCE (van mei 2016) die door USONA becommentarieerd werd. 

 

Conclusie toetsing afgeleverde Sprinkler documenten: 

 

Onvoldoende documentatie aanwezig voor evaluatie. 

 

II.5.2.11. Uitvoeringsontwerp Typicals 

 

Het dossier omvat heel wat uitgewerkte typicals. Deze geven gedetailleerd weer welke de 

elektrische, ventilatie en sanitaire lokaalinrichtingen zijn. 

 

De documenten worden afgeleverd door EGM architecten. Of deze samen met de technische 

aannemers opgemaakt en afgestemd werden op hun laatste uitvoeringsplannen is niet 

duidelijk. 

 

De documenten (78 pg’s) zijn allen nagezien en van opmerkingen voorzien door USONA op 

18/02/2016. Tot 21/04/2016 wordt dit document door beide partijen gebruikt om de typicals 

verder uit te werken en te toetsen aan vooropgestelde eisen. Een finaal goedkeurend document 

is niet terug te vinden. 

 

Conclusie toetsing afgeleverde Typicals documenten 
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Er blijkt voldoende communicatie tussen BNI en USONA om de typicals voldoende te 

kunnen afwerken. Of alle technische aannemers voldoende betrokken werden bij het opmaken 

van de typicals is niet duidelijk. 
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Hoofdstuk II.6.  Constructie (fysieke bouw), inrichting en toezicht 

 

II.6.1. Architectuur 

 

II.6.1.1. Werfbezoek 

 

In het kader van de evaluatie werd op 1 juni 2016 een rondleiding georganiseerd om het 

evaluatieteam inzage te bieden in de graad van bouwkwaliteit en gang van zaken op de werf. 

 

Er werd toelichting gegeven bij de situering van het gebouw in relatie met de omliggende 

gebouwen (bestaande ziekenhuis, winkelcentrum, house of change worden gesitueerd). 

 

Alle mogelijke aspecten konden bekeken worden en onze gidsen kennen duidelijk hun weg op 

de bouwplaats. Men gaf ook duidelijke voorbeelden naar kwaliteitscontroles die zij 

ondernemen (met als voorbeeld betonkwaliteit, opkuis bekisting). 

 

De werf is in volle activiteit: vnl. deel afwerking (dekvloeren) en betonwerken bouwdeel 

waren actief. 

 

Er werd een volledige rondgang van het gebouw gedaan over de verschillende verdiepingen 

vanaf de toekomstige ontvangsthal. 

 

Algemene eerste indruk:  

Duidelijk overzichtelijke werf en kwalitatief materiaalgebruik en netheid (opkuis was 

constant aan de gang). De netheid op de werf en manier van werken werd later op een 

onbewaakt moment (van 17 juni 2016) gecontroleerd en we kunnen bevestigen dat ook bij dit 

werfbezoek sprake was van een propere werkomgeving en orde op de werf (duidelijke 

afbakening van geleverde materialen, werfinrichting naar behoren…). 

 

Er is een bepaalde vorm van toegangscontrole tot de werf door middel van draaipoort en 

badge (uit Nederland overgebracht werd ons gemeld). 

 

Maatregelen met betrekking tot de veiligheid zijn quasi overal van toepassing: plaatsing van 

tijdelijke balustrades, gedefinieerde vluchtroutes, individuele maatregelen en voorzieningen 

(schoenen en helmen), medische post, … zijn beschikbaar. 

 

Ook naar het werkpersoneel toe is een gemeenschappelijk verpozingsruimte voorzien in de 

kelder. 

 

Logistiek bouwtraject loopt zeer duidelijk en gedisciplineerd – in de kelder is een 

stockageruimte ingericht. 

 

II.6.1.2. Stand van zaken op de werf 
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De afbraak van het Cathlab (gedeelte SEHOS) was in volle gang. 

 

De bouwdelen A en B hebben naar ruwbouw toe quasi hun volle hoogte bereikt – de 

voltooiingswerken in deze bouwdelen zijn ondertussen gestart – wanden éénzijdig geplaatst – 

technische afwerking is opgestart. 

 

Binnenkort wordt de lift van tussen de bouwdelen DC gehaald en tussen de bouwdelen AB 

gebracht. 

 

Op bepaalde niveaus werden de gipskartonwanden reeds eenzijdig geplaatst – en was de 

technische afwerking deels gestart. Er werd spontaan gewezen op de problematiek van het 

ontbreken van uitvoeringsplannen technieken. Dit is een probleem dat dient opgelost te 

worden. Dus de plaatsing technieken is onder voorbehoud. Er is wel een zeer plausibele uitleg 

om het toch te laten doorgaan (dus zonder plannen): 1 omwille van de planning en 2 omwille 

van het opleidingstraject dat lokale arbeiders krijgen ter plaatse. 

 

Dit betekent dus echter ook dat er niet ten volle sprake kan zijn van een integrale studie van 

het project. 

 

De dakwerken zijn beperkt tot het plaatsen van kolken. Volgens de gids van USONA is 

plaatsing van dakbedekking vooraleer van start te gaan met voltooiingswerken (plaatsen van 

gipskartonwanden, technische installaties…) geen noodzaak aangezien het klimaat dit toelaat. 

 

We hebben hier toch bedenkingen bij aangezien het dak op deze manier niet waterdicht is en 

bij occasionele tropische regenbuien zware schade aan voltooiingswerken kan ontstaan. 

 

Er werd ook gewezen op de laag liggende afvoerbuis ter hoogte van de doorgang mortuarium. 

Dit had door Ballast-Nedam vermeden kunnen worden omdat de doorgang mortuarium al 

langer bekend was. Dit is helaas een kleine smet. 

 

Ter hoogte van blok C en D was men bezig met het plaatsen van de betonnen vloerplaat van 

de kelder, kliphakken en plaatsen van de nodige funderingen. 

 

Al bij al kan gesteld worden dat de werken worden uitgevoerd zoals men dat mag verwachten 

van een werf van dergelijke omvang. 
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Hoofdstuk II.7.  Begroting, financiering, meer- en minderwerk en claims 

 

II.7.1. Financieel basisoverzicht 

 

II.7.1.1. Opdracht SONA - USONA 

 

SONA werd in de Beheersovereenkomst134 aangesteld voor de ontwikkeling en realisatie van 

een nieuw ziekenhuis. SONA levert hiertoe besluitvormende documenten voor de 

opdrachtgever op. Deze besluiten hebben betrekking op ondermeer het domein financiën. 

 

Tot de taken van SONA behoren de rapportage per kwartaal over de haar opgedragen taken. 

Deze rapportages dienen te bevatten een overall financieel overzicht van alle uitgaven en 

verplichtingen, afgezet tegen de daarvoor beschikbare budgetten. 

 

Gezien de taken van SONA voortvloeiende uit genoemde Beheersovereenkomst en de 

statuten van SONA dienden de taken van SONA te worden uitbesteed aan een geschikte 

uitvoeringsorganisatie. Daardoor werd een Managementovereenkomst gesloten tussen SONA 

en Berenschot135. 

 

Financiële taken die hieronder bijkomend werden beschreven: 

 

 uitbetalen van gelden in het kader van de uitvoering 

 actief financieel beheer 

 deugdelijke financiële administratie 

 opstellen van de jaarrekening 

 

In het kader van de ondertekende Managementovereenkomst wensen we duidelijk de 

volgende 2 taken uit te lichten: 

 

 d. Een actief financieel beheer van het project in de meest ruime zin van het woord, 

waaronder de naleving van de verplichtingen inzake financiële- en 

voortgangsrapportage van het project. 

 k. en l. Het beheer van archiefbestanden … en … het verlenen van medewerking aan 

externe controle, zoals beschreven in de Beheersovereenkomst. 

 

Gezien deze 2 taken en verantwoordelijkheden zo duidelijk zijn omschreven en essentieel zijn 

in het garanderen van transparantie, menen wij dat het onontbeerlijk is, dat er zo spoedig 

mogelijk gevolg wordt gegeven aan onze opmerkingen in casu en dat USONA zo duidelijk 

                                                           
134 Zie bijlage 4, Artikel 4 van de Beheersovereenkomst 2011  
135 Managementsovereenkomst inzake de ontwikkeling en realisatie van een nieuw ziekenhuis voor het land 

Curaçao 



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        108 

mogelijk communiceert. Dit urgente karakter is niet meer dan verantwoord gezien de grootte 

van de meerkosten en aanschaf van inrichting dat binnenkort moet geschieden. 

 

Als interessante leidraad zouden ondermeer een aantal vragen uit de financiële rapportage 

HNO-project dd. 30 november 2015 kunnen worden herhaald en uitgeklaard. 

 

II.7.1.2. Overzicht van wat in basis was voorzien in de offerte van BNI 

 

Hierbij wordt kort het vertrekpunt genoteerd: 

 

 aangeboden offerte prijs:108 miljoen USD (exclusief sales taxen en import duties)  

 jaarlijkse onderhoudskost: 1,612 miljoen USD (exclusief sales taxen en import duties) 

 extra work package: 3,2 miljoen USD (exclusief sales taxen en import duties)  

 prijzen van specifieke onderdelen 

 

Deze laatste lijst is een belangrijk basisdocument wanneer wijzigingen in ontwerp- of 

uitvoeringsfase worden gevraagd door de Opdrachtgever. Dit document biedt de 

Opdrachtgever de mogelijkheid om steeds objectieve (of voorhand afgesproken) meer- of 

minprijzen te kunnen verkrijgen De lijst lijkt een at random opsomming te zijn van kleinere 

eenheidsprijzen. We missen hier de grote posten. Het is daarom dat in deze context een 

complete uitsplitsing van diverse onderdelen zoals in de werkpakketten, aangewezen was 

geweest vanaf het begin. We hebben geen zicht of dat dit zo was. 

 

We willen ook weten of er antwoord gegeven is op de opmerking van AT Osborne136 om de 

locatiewijziging en meer bepaald de kosten te verduidelijken middels elementenbegroting. 

Het is van belang om te weten of het toen duidelijk was welke posten en bedragen in 

mindering dienen te worden genomen en of geen opsplitsen voor handen was. 

 

Omtrent de jaarlijkse onderhoudskosten is er hier en daar discussie vermeld in de verslagen. 

De vraag is of dit item is uitgeklaard en welk het overeengekomen bedrag is. 

 

II.7.1.3. Toelichting hierbij o.b.v. tender documenten 

 

In het begeleidend schrijven bij de offerte vanwege BNI wordt vermeld dat het plafondprijs 

midden juni 2012 diende te worden aangepast137. Een initiële plafondprijs hebben we 

voorlopig niet teruggevonden. 

 

Echter bevat de offerte een belangrijke appendix H vanwege BNI die verschillende 

optimalisaties voorstelt aan het voorontwerp in relatie tot het beschikbare bouwbudget. Hierin 

                                                           
136 Notitie AT Osborne van 8 oktober 2013 
137 Begeleidend schrijven bij de offerte vanwege Ballast Nedam Infra van 4 juli 2012 
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wordt gemeld dat de plafondprijs die werd vooropgesteld door USONA ontoereikend is om 

het vereiste ambitieniveau te behalen. 

 

Dit toont aan dat het project vanaf de beginfase onder financiële druk stond. Zo worden 

momenteel ook een aantal energiebesparende maatregelen in twijfel getrokken – 

zonnepanelen bijvoorbeeld zouden niet dienen te worden voorzien omdat ze geen 

terugbetaaltijd van 5 jaar kennen. 

 

Daarom bevestigen wij het belang om te weten wat de gevolgen zijn van een aantal tijdens de 

bouw genomen beslissingen (ten opzichte van de oorspronkelijke business case) voor de 

toekomstige exploitatie/business case. We vinden het geen afdoend antwoord om dit als een 

hele brede vraag te beschouwen138. Zaken die in BAFO beloofd werden maar niet kunnen 

worden gerealiseerd (alternatieve energie: verschillende studies) hebben financiële impact 

voor uitbating. 

 

II.7.2. Locatie wijziging 

 

II.7.2.1. Impact aanbestedingswijze 

 

Een DBM formule met een fixed price is een uiterst ongepaste methodiek om een 

locatiewijziging door te voeren. Immers een locatiewijziging implementeert wijziging aan het 

ontwerp en de uitvoering. Doordat er wordt aangeboden met een fixed prijs is er geen zicht op 

de kostenposten. In deze aanbestedingswijze werd er één blad toegevoegd met 

eenheidsprijzen van een aantal specifieke onderdelen. Het gaat hierbij over een aantal kleinere 

onderdelen (o.a.vloer, plafond, tuin, parking, stopcontact) en helaas geen ruwbouwonderdelen 

om bijvoorbeeld impact budget fundering, beton, en dergelijke te kunnen inschatten. De 

BAFO vormt het basisdocument om de realisatie aan te toetsen. 

 

II.7.2.2. Communicatie financiële gevolgen locatiewijziging 

 

Op 21 augustus 2013139 geeft USONA op een presentatie aan de Raad van Ministers. Hierin 

geeft USONA aan dat het ontwerp “in termen van technische haalbaarheid en beperking van 

de kosten voor aanpassing van het definitief ontwerp” geschikt zou zijn. 

 

Op 10 december 2013 geeft USONA aan SG dhr. I. Kuster een toelichting van de meerkosten 

van de bouw van een nieuw ziekenhuis in Otrobanda ten opzichte van het voormalige 

Amstelterrein140: “ … De meerkosten voor de bouw van een nieuw ziekenhuis als gevolg van 

de locatiewijziging naar Otrobanda op verzoek van de Staten (motie aangenomen op 11 april 

2013) bedragen circa 13,9 miljoen … Het grootste gedeelte van het bedrag betreft geen 

meerkosten maar extra investeringen … namelijk uitgebreid met een parkeergarage …” 

                                                           
138 Uit financiële rapportage HNO-project januari t/m september 2015 van 30 november 2015  
139 Memo van 22 augustus 2013 aan MP Asjes 
140 Brief vanwege USONA aan de Minister van Financiën van 10 december 2013 
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Het is niet duidelijk waarom de minprijzen voor infrastructuur op Amstel/parking 

(terreinkosten) en voor een eventuele goedkopere fundering niet in mindering worden 

gebracht. Ook in een memo van AT Osborne wordt de vraag gesteld of de minprijzen voor 

infrastructuur op Amstel/parking (terreinkosten) en voor een eventuele goedkopere fundering 

niet in mindering worden gebracht. 

 

Overigens wordt ook alleen de omgeving(locatie) initieel gewijzigd en alleen hieraan dienen 

kostenposten en tijdsconsequenties te worden gerelateerd en voor een verrekening in een VtW 

in aanmerking te komen. Er wordt gevraagd dat dit op gestructureerde wijze in beeld wordt 

gebracht en vervolgens door een elementenbegroting per post wordt onderbouwd. 

 

Op 13 december 2013 geeft USONA toelichting aan de Minister-President: “… USONA 

streeft ernaar het totaal van deze kosten te maximeren op 21,7 mln. USD …” 

 

Op 16 december 2013 worden 2 variations opgemaakt door BNI die op 18 december 2013 

worden gedagtekend. Deze variations stemmen overeen met de aan de Minister-President 

bekendgemaakte bedragen:  

- VAR C-NHN-4 change of building location “…Variation of 21,7 mln. USD minus the 

cost of the part of Additional Work Package that will not be executed …” 

- VAR C-NHN-5 change of requirements …The 2,7 mln. USD  

 

We vergelijken graag de verschillende cijfers op deze korte tijdspanne: 

 

(in miljoen USD) 

 06/09/2013 10/12/2013 13/12/2013 16/12/2013 totaal 

 BNI aan 

USONA 

USONA 

MIN FIN 

USONA 

MIN PRES 

BNI aan 

USONA 

 

Aanpassing 

ontwerp 

1,2 1,7 1,7   

Langere 

bouwtijd 

4,4 4 4   

parkeergarage 14,4 12 12   

Aanpassing 

infra 

- - 0,1    

Infra Amstel  - 3,7  -3,2 -3,2 

Indexering   7,6  7,6 

Aanpassingen 

GBO’s 

  2,7  2,7 

VAR    21,7 21,7 

VAR    2,7 2,7 

 20 13,9 21,7 21,4 31,7 
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We merken dat op heel korte termijn de financiële impact van de keuze voor Otrobanda 

enorm is toegenomen. Het valt dan op zijn minst te betreuren dat in de informatiemap van 13 

december 2013 met de relevante zaken over HNO de laagste kosten van 13,9 miljoen USD 

werden opgenomen. 

 

Tijdens de interviews met diverse experts is aan bod gekomen dat het eind 2013 niet mogelijk 

was om een correcte inschatting te maken van de kostprijs van het schuifplan voor SEHOS, 

omdat op dat tijdstip de functionaliteit van het bestaande SEHOS-ziekenhuis niet voor handen 

was. 

 

Er waren eind 2013 al grondboringen uitgevoerd. Maar klaarblijkelijk, gezien er financieel 

hier geen gewag van werd gemaakt, was er te weinig tijd om de gevolgen hiervan in rekening 

te brengen (mogelijke minprijzen ten gevolge van betere ondergrond, mogelijke meerprijzen 

ten gevolge van kliphakken ed.) 

 

Later werd duidelijk dat de financiële gevolgen nog groter werden (analyse van de gebouwen 

met aanwezigheid van asbest, …). 

 

II.7.2.3. Financiële overzicht terrein en schuifplan maart 2016141 

 

 Budget miljoen NAF Betaald miljoen NAF 

Omleggen Hamelbergweg 2,300 5,783 

Sloop Colon 0,900 0,915 

Sloop SEHOS 2,500 0,657 

Schuifplan - 5,191 

Omgeving HNO 5,700 12,546 

Kosten projectmanagement zijn nog niet opgenomen. Kunnen hierover geen afspraken 

worden gemaakt? 

 

Omleggen Hamelbergweg 

 

 

 Budget 

miljoen NAF 

Betaald 

miljoen NAF 

Afwatering HNO west 1,850 0,542 

Afwatering HNO oost 0,800 - 

Riolering onder 

HMLB 

2,100 3,328 

AQL - Elektra 0,900 0,058 

AQL - Water 0,200 0,039 

                                                           
141 Overgenomen uit de financiële rapportage van 22 april 2016 waar dit aspect mooi is opgenomen. 
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UTS 2,100 1,597 

Omheining 0,300 0,056 

Verkeersvoorziening 0,600 - 

Engineering etc. 0,800 0,137 

verzekeringen 0,150 - 

Onvoorzien 0,500 0,026 

Totaal 10,300 5,783 

Geen indicaties dat de additionele kosten gunstiger zullen uitvallen 

 

Sloop Colon 

 

 Budget miljoen NAF Betaald miljoen NAF 

Verbonden kosten  0,100 

Juridisch advies  0,035 

Omlegging elektriciteit  0,026 

Sloopkosten incl. septische tank  0,753 

Totaal 0,900 0,915 

 

Sloop SEHOS 

 

 Budget miljoen NAF Betaald miljoen NAF 

Documentatie histor. panelen  0,028 

Sloop mort. En prikcentrum  0,375 

Asbestinventaris en verwijderen  0,194 

Sloop portiershuis, vuilcontainer, 

omheining, algemene dienst, 

werkplaats, spuiterij 

 

0,013 

Voorbereiding sloop Zuid West 

vleugel 

 
0,048 

Totaal 2,500 0,658 

 

Schuifplan SEHOS 

 

 Budget miljoen NAF Betaald miljoen NAF 

Apotheek 2,700 1,354 

Druktank 1,300 0,451 

ZW vleugel 7,500 0,331 

Overige medisch gerelateerd 2,100 1,073 

Bedrijfsvoering 2,600 1,201 

Onvoorzien 0,800 0,218 

Overige - 0,563 

Totaal 17,000 5,191 
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Ondertussen werd besloten dat de ZW-vleugel niet meer uitgevoerd zal worden door 

USONA. 

 

Kosten voor projectmanagement en gemaakte kosten van Bussman dienen nog in rekening te 

worden gebracht. Hierover lopen nog gesprekken. 

 

II.7.2.4. Variations overzicht en toelichting/verantwoording 

 

Een grote post die ten laste gaat van de eerdergenoemde budgetten zijn de variations. Een 

variation is een wijziging aan het geaccordeerde programma van eisen in de vorm van een 

toevoeging, substitutie of weglating van het oorspronkelijk werk. 

 

 Overzicht van variations (bijlage aan progressreport 24) door BNI 

 Overzicht van variations  

 

Vanwege SONA werd ons de digitale map ”voortgangsrapportage” overgemaakt. Het 

kwartaalrapport van maart 2016 (financiële rapportage) vermeld op pagina 9: “… voor 

Variations 1 t/m 67 is op dit moment in totaal een budget geaccordeerd van circa 31 miljoen 

USD, waarvan circa 19,2 miljoen USD is gefactureerd. …” 

 

In de cashflow prognose wordt gewag gemaakt van een totale variations van 35 miljoen USD. 

 

VAR 011 komt overeen met een bedrag van 23,19 miljoen USD. We leiden hieruit af dat er 

een totaalbedrag aan variations werd toegevoegd van ca. 7,8 miljoen USD (wat betreft de 

variations 1 t/m 67). Naast de opgenomen variations is er vaak sprake van extra kosten (o.a. 

slopen, omgeving). Hierdoor wordt het een en ander soms verwarrend. 

Wij hebben begrepen dat er ook nog een bedrag van 9 miljoen NAF aan variations in 

onderhandeling zou zijn. We hebben echter geen uitsluitsel hierover mogen ontvangen. 

 

II.7.3. Overzicht totale kosten tot op heden 

 

Op onze uitdrukkelijke vraag naar de financiële aspecten is het antwoord bedroevend tot 

ontwijkend te noemen. De overgemaakte documenten geven weinig blijk van een actief 

financieel beheer van het project cf. de managementovereenkomst tussen SONA en 

Berenschot. We hebben geen digitale overall view mogen ontvangen (enkel de uitkomsten). 

Hierdoor wordt het echter heel moeilijk om de gewenste evaluatie uit te voeren. 

 

Vanuit verschillende kanten is de vraag meermaals gesteld tot een overzicht van de totale 

kosten van het ziekenhuis. We verwijzen ondermeer naar het onderhoud tussen de Raad van 

Ministers en het bestuur van SONA op 4 november 2015142. 

                                                           
142 Brief van SONA aan Minister van Algemene zaken en tevens Minister van GMN Ben Whiteman. 
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Het is inderdaad niet eenvoudig om een overzicht te krijgen op het totaalplaatje. Dus wij 

begrijpen eventuele frustraties omtrent de financiële verslaggeving. Dit valt te betreuren 

temeer de beheersovereenkomst duidelijk vermeld onder artikel 4 van bijlage 4 algemene 

voorwaarden dat SONA (of USONA als uitvoeringsorganisatie) per kwartaal rapporteert 

inclusief een overall financiële planning van ALLE uitgaven en verplichtingen, afgezet tegen 

de daarvoor beschikbare budgetten. 

 

We stellen ook vast dat de budgetten wijzigen in de verschillende documenten? 

 

Miljoen NAF 

Financiële 

Rapportage 

(Excel 

2014011) 

Bijlage 1 

Rapport 

03/2016 

Bouwbegroting 

04/2016 

Bouwkosten fee 18.936  18.936 

Bouwkosten BNI 236.076 236.076 230.699 

Bouwrijp maken 5.760 5.760 7.747 

Rentekosten 15.122 15.122 15.122 

Indexering en 

koers 

6.460 6.618 4.901 

Onvoorzien 16.665 16.665 13.918 

Startkosten 5.118 5.118 5.118 

BOUW 304.136 285.358 296.442 

INRICHTING & 

ICT 

81.469 89.812  

OMGEVING 14.200 5.700  

TRANSITIE 22.000 22.000  

BEGELEIDING  18.936  

TOTAAL 421.806 

 

Graag verduidelijking te geven in de onderlinge verschillen! 

We hebben zelf getracht in het kader van deze evaluatie om te kijken welke de huidige kosten 

zouden kunnen zijn en we trachten ook nog een aantal risico’s te detecteren: 

 

 Miljoen 

USD 

Miljoen  

NAF 

 

bouw  194,400  

VAR011 

locatiewijziging 

23,19 41,742  

Totaal  236,142 Bouwkosten contract BNI 

Bouwrijp maken  5,760  

Bouw  15,122  
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rentekosten 

Bouw loon- en 

prijsstijgingen + 

dollarkoers 

 6,618  

Bouw 

onvoorzien 

 16,665  

Bouw 

startkosten 

 5,118  

Totaal bouw  285,358  

Inrichting en 

ICT 

 89,812  

bouwbegeleiding  18,936  

transitie  22,000  

omgeving  5,700  

Totaal project  421,806  

    

Variance 012 1,798 3,236  

Variance 013 0,336 0,605  

Variance 

overzicht 

7 12,600  

Claim 13,4 24,120 huidige toestand (exclusief 

bouwbegeleiding) 

Extra claim  6,030 ¼ claim 

Schuifplan  17,000 Cathlab twv 7,500 wordt niet 

uitgevoerd – hoeveel in mindering 

Invoertaksen  20,000  

Overige VAR  9,000 In onderhandeling? 

Hamelbergweg  8,000  

Meerkost 

bouwbegeleiding 

2,5 4,500 Door bouwvertraging 

Meerkost 

inrichting 

 ?  

Totaal 

meerkosten 

  100,000 Ten opzichte van eind 2013 

 

Ten opzichte van een initieel budget van 194,400 miljoen NAF (locatie Amstel) is momenteel 

sprake van misschien een vermeerdering van meer dan 100 miljoen NAF. 

 

Dit is uiteraard zeer aanzienlijk te noemen gezien de werken nog niet halfweg zijn budgettair. 

Momenteel zijn volgens het factsheet van maart 2016 nog maar 1/3 van het bouwkosten 

contract BNI uitbetaald. Moeten we daarom tegen het einde van het bouwtraject een 

verdubbeling vrezen? 
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Opsomming bijkomende budgettaire RISICO’s: 

 

SONA antwoord op 1 december 2015 aan minister Whiteman dat de totale meerkosten voor 

het projecten maximaal NAF 78.030.000 zullen bedragen143. Waarom worden de kosten uit de 

variances niet vermeld? Het is in eerste instantie hieruit dat meerkosten zullen volgen. 

Waarom wordt er gezegd dat de meerkosten ‘maximaal’ zullen bedragen? 

Welke bedragen komen overeen met te verwachten variances – er is sprake van 9 miljoen 

NAF in onderhandeling - Waarover gaan deze onderhandelingen? – cashflow document 

variations neemt een totaal van 35 miljoen USD op (ca. 12 miljoen USD extra) 

Houdt de indexering rekening met een meerkost van 7,6 miljoen USD zoals eind 2013 

vermeld of dienen we die nog extra toe te voegen? 

Welke zal de financiële impact zijn van nog openstaande discussiepunten (kleine vakken, 

laboratorium, ongenoegen bij transitie verhaal, …) 

In de gesprekken ICT/inrichting is gebleken dat er misschien veel minder zal kunnen worden 

gerecupereerd uit het bestaande SEHOS. Lees dat dit aspect duurder zal worden. Het is ook 

een vraag of het initiële budget al voldoende is? Kortom over dit punt dient dringend 

verduidelijking te worden gevraagd om proactief te kunnen ingrijpen. 

Blijkbaar is momenteel niet duidelijk volgens USONA waar de terreingrenzen zullen worden 

bepaald dus kunnen de budgetten infrastructuur niet worden gegarandeerd. 

Hoeveel bedragen de bijkomende projectmanagementkosten die her en der worden vermeld? 

Dienen we minimaal 5% extra te rekenen (in vergelijking met het percentage) of komen de 

regierekeningen veel duurder uit. 

Welke zullen de bijkomende ontwerpkosten zijn (we spreken hierbij over Bussman cathlab, 

BNI, …)? 

Wanneer de ambitieuze planning (zowel bouw als transitie) niet wordt gehaald welke zullen 

dan de bijkomende projectmanagementkosten zijn? 

 

Gezien het feit dat er onduidelijkheid is over deze getallen en er onderlinge discussie bestaat, 

dwingt een externe audit zich uitermate dringend op om duidelijkheid te verschaffen in de 

financiële toestand van het project. Materiedeskundigen kunnen hierbij assisteren in het 

detecteren en verantwoorden van de verschillende aspecten. 

 

II.7.4. Financiële procedures en flows 

 

II.7.4.1. Stortingsoverzicht 

 

Begin 2014 is onderstaand startingsschema overeengekomen144: 

 

                                                           
143 Brief van SONA aan Minister Whiteman van 1 december 2015 
144 Brief USONA aan de Minister van Financiën van 26 maart 2016 
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Totaal storting 1ste tranche 31 maart 2014 NAF 131.763.256 

Totaal storting 2de tranche 31 maart 2015 NAF 127.383.256  

Totaal storting 3de tranche 31 maart 2016 NAF 162.660.324 

 

Gezien de termijnverlenging sinds begin 2014 dient deze opdeling herbekeken te worden. 

 

II.7.4.2. Opsplitsing in werkbouwpakketten 

 

Bij het begin van het bouwtraject werd het bedrag van 108 miljoen USD opgesplitst in 

werkbouwpakketten. Op het eerste zicht lijkt deze verdeling van posten billijk en volgt dit de 

gangbare budgettaire verdeling der budgetten.  

 

Bij het overmaken van zijn factuur voegt BNI systematisch een aangepaste versie van de 

stand van zaken van de werkpakketten toe. Deze bevatten ook een overzicht van de vorige 

facturen. De volledige systematiek is geautomatiseerd en maakt ongetwijfeld deel van een 

uitgebreider werkpakket. In het DBM verhaal is het zo dat wanneer een opdrachtgever een 

fase of werkpakket accepteert hij overgaat tot de betaling van deze deelprestatie. 

 

II.7.4.3. Overzicht facturaties of betalingen 

 

We hebben een overzicht facturaties BNI ontvangen – van de overige aspecten (kosten 

USONA, derden, opmetingen, vergunningen, …) hebben we geen detailoverzicht mogen 

ontvangen. 

 

We zouden graag het totale overzicht aan een audit laten onderwerpen in het belang van een 

onderzoek van de financiële flow. De informatie die werd overgemaakt beperkt zich tot de 

algemene posten zonder diep in detail te gaan. 

 

In het kader van de betaling der facturen melden we de volgende afspraken en noteren we 

hierbij alvast de volgende bevoegdheden bankrekeningen145: 

 

Voor de lopende rekeningen op de Centrale Bank van Het Land Curaçao en St. Maarten zijn 

er twee procuratiehouders naast het SONA bestuur conform artikel 6 van de 

managementovereenkomst tussen Berenschot International B.V. van 16 augustus 2014: 

 

 de vertegenwoordiger van SONA 

 de projectdirecteur 

 

Ieder is afzonderlijk tot NAF 25.000, - gemachtigd, daarboven geldt dat 2 procuratiehouders 

moeten tekenen. 

 

                                                           
145 Uit het handboek Administratieve Organisatie en Interne Controle versie 2015.02 
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Activiteit Bevoegd Bedrag 

Tekenen 

betaalstukken 

1 van de 4 procuratiehouders)* < NAf 25.000 

2 van de 4 procuratiehouders)* > NAf 25.000 

 

Bij betalingen aan BNI is de projectdirecteur niet gemachtigd om alleen te tekenen. 

 

Dit is een correcte situatie. 

 

Recente ontwikkelingen146 sinds de start van de evaluatie in mei 2016 hebben geleid tot 

divergentie tussen SONA en USONA – deze mogen uiteraard niet leiden tot het 

onverantwoord niet vrijgeven van betalingen voor gedane werken! 

 

II.7.4.4. Procedure bij Variations 

 

Tijdens de bouwvoorbereiding en uitvoering komt het in de praktijk, zoals ook hier is 

gebleken, vaak voor dat er omwille van ontwikkelingen, wijzigingen plaatsvinden. 

 

Dit is uiteraard een kritisch moment voor de opdrachtgever omdat de uitvoerende partijen, 

naast de eventuele directe meerkosten, ook een claim kunnen leggen op de verstoring van het 

bouwproces. Daarom ook is het goed dat er een procedure is opgenomen voor de verwerking 

van variations147. 

 

Als algemeen uitgangspunt geldt de randvoorwaarde dat wijzigingen niet zullen worden 

doorgevoerd, tenzij de projectmanager/projectdirecteur of QPB dit mede op basis van de door 

domein bouw zichtbaar gemaakte consequenties in tijd en geld besluit. 

 

 In geval van niet-principiële planwijziging en bedragen onder de 25 miljoen USD is de 

domeinmanager bouw bevoegd 

 

Bij elke planwijziging zal de impact op het bouwproces worden bekeken en zwaar meewegen 

in het besluit dat de Projectmanager/projectdirecteur of QPB hierover neemt. 

 

We menen dat het opportuun is dat minimaal alle variances worden gerapporteerd aan de 

QPB. 

 

II.7.5. Financiële rapportage 

 

We hebben een aantal uiteenlopende documenten ontvangen waaruit een gedeeltelijk analyse 

mogelijk is. We missen echter een digitale overall view waarin alle informatie staat bevat. We 

hebben ook geen deeloverzicht van facturaties van diverse deelaspecten. Wat kost 

                                                           
146 Briefwisseling tussen SONA en USONA vanaf mei 2016 tot heden 
147 Handboek Administratieve Organisatie en Interne Controle – project Hospital Nobo Otrobanda – van 1 

september 2014 
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bijvoorbeeld het schuifplan, hoe zijn de kosten opgebouwd tot in detail en tot op 

factuurniveau. We blijven steken op algemene informatie waardoor we hier slechts minimaal 

kunnen evalueren door dit feit te melden. 

 

Momenteel dient globale informatie te worden achterhaald in geschreven tekst en dienen zelf 

evaluaties en toevoegingen te worden gemaakt. Als belangrijke opmerking zouden we hierbij 

willen stellen om een gelijkvormigheid in de tabellen na te streven. In verschillende rapporten 

zelfs van dezelfde reeks zien we verschillende manieren van presentatie. Zo verschilt de 

bouwbegroting van de financiële rapportage. Waarom is dit niet hetzelfde? Ook de extracten 

in de tekstdocumenten kwartaalrapportage zijn verschillend. 

Naar rapportage toe kunnen we stellen dat de volgende documenten hieromtrent in 

beschouwing kunnen worden genomen: 

 

II.7.5.1. Financiële rapportage HNO-project 

 

Dit bestaat uit een zeer beperkt aantal globale Excels (5-tal) en een 3 à 4-tal financiële 

rapportages. Deze Excels blijven vaag en tonen niet de achterliggende informatie. De eerste 

lijkt te zijn opgemaakt op 18 november 2015 (of bijna 2 jaar na aanvang van het 

bouwproject). We vragen of er eerdere rapportages zijn of is deze trial/concept versie effectief 

de eerste? We merken overigens een evolutie in deze rapportages en wordt er continu 

gesleuteld aan het format.  

 

Deze evolutie wordt gekenmerkt door in eerste instantie een tekstueel rapport met vraag en 

ontwijkend antwoord dat evolueert naar een duidelijker feitenrapport. Hieromtrent hebben we 

een aantal zeer concrete aanbevelingen: 

 

Sceptische weergave rapportage: 

 

 budget betaald geraamd 

 NAf NAf NAf 

X 100 50 25 

Y 100 25 15 

Z 100 25 10 

TOTAAL 300 100 50 

 

Er werd 100 NAf betaald, maar we weten niet met welk deel van de 300 NAf dit overeenkomt 

of hoeveel er nog dient te worden gerealiseerd. Het kan zijn dat de betaalde 100 NAF 

overeenkomt met een geraamd bedrag van 50 NAf zodat je zonder besparingsronde uitkomt 

op 350 NAF of met andere woorden je kan geen actief financieel beheer doen. 

 

Kritische vraagstelling: 
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We vragen dat de verschillende fragmenten worden samengebundeld zodat een globaal 

overzicht ontstaat zoals gevraagd in de Beheersovereenkomst en dat digitale intelligentie 

wordt gedeeld. 

We zouden graag zien dat de reeds gefactureerde posten worden opgeteld bij de resterende 

raming posten (voor niet-gefactureerde posten) – zo ontstaat steeds een tijdelijke totale 

projectkostenpost. Dit laat toe om bij deelposten die duurder waren in begin de nodige 

besparing te doen naar het einde te toe. 

Er dient gezocht te worden naar coherentie en volledigheid tussen de verschillende 

documenten – zo is er in de cashflowprognose sprake van een totaalbedrag van 143 miljoen 

USD – hoe valt dit te rijmen met bijvoorbeeld de vele al gekende bijkomende variations en 

waarom geeft men geen totale cashflow op (ook transitie en inrichting) 

Er moet zoveel als mogelijk met dezelfde munteenheid worden gewerkt. 

Budgettaire risicofactoren opnemen – omlijsting van waar er risico’s bestaan. 

 

II.7.6. Claims verantwoording/toelichting148 

 

De bouw betreft met name het contract met Ballast Nedam van 236,1 miljoen NAF. Ballast 

Nedam is contractueel verplicht het gebouw binnen dit bedrag, binnen de gestelde termijn en 

tegen de omschreven kwaliteit op te leveren. Fixed Price. Meerwerk is alleen van toepassing 

op (uitdrukkelijk) verzoek van de opdrachtgever of in geval van overmacht voor de 

opdrachtnemer. 

 

Het is op dit laatste aspect dat BNI beroep doet. Zij claimt een bouwtijdverlenging van 8 

maanden en een daarvan afgeleide kostenvergoeding van 18,35 miljoen USD omwille van het 

te laat bouwrijp maken van de terreinen. Onlangs heeft BNI de claimt verlaagt naar 13,4 

miljoen USD (exclusief meerkosten voor de bouwbegeleiding?!). Dit is een gevolg van het 

feit dat USONA heeft aangetoond dat sommige posten niet accountable zijn. Dus dit werd 

bestudeerd. 

 

Momenteel wordt dit verder behandeld door de DAB binnen de kaders van het contract tussen 

SONA en BNI. 

 

Recentelijk heeft SONA een nieuw voorstel geformuleerd149 en daaraan de bereidheid 

gekoppeld tot het aanbieden van een voorschot van 1,9 miljoen USD. 

Het is onze vraag hoe dit proces verloopt – in welke mate worden de materiedeskundigen 

hierin betrokken en werd dit aangekaart aan de regering middels de QPB? Graag 

verduidelijking hieromtrent. 

 

                                                           
148 Financiële rapportage HNO-project van 22 april 2016 p. 6. 
149 Brief van SONA aan BNI van 10 augustus 2016 
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Hoofdstuk II.8.  Projectdocumentatie en – verslaggeving 

 

Dit hoofdstuk tracht een overzicht te bieden in de verschillende vergadermomenten en de 

manier van rapportering. Dit hoofdstuk bestaat uit een 3-tal onderdelen: 

 

 Bouw gerelateerde momenten (progress, voortgang, omgeving, kwaliteit en controle) 

 Transitie momenten (TMB en evaluatiecommissie) 

 Toelichtingsrapportage (gericht naar GMN en QPB) 

 

Voorts willen we niet nalaten te melden dat er naast de diverse genummerde verslagenreeksen 

ook een groot aantal presentaties bestaan die de diverse aspecten verder toelichten en die blijk 

geven van toelichtingsmomenten.  

 

Ongetwijfeld hebben het realiseren van deze presentaties de nodige tijd in beslag genomen en 

dienden ze om verschillende groepen, instanties en personen te informeren of te overtuigen. 

 

Naast de verslagen en presentaties zijn er nog meer brieven en e-mails. 

 

II.8.1. Bouwgerelateerde momenten en verslaggeving 

 

II.8.1.1. Progress reports 

 

Op quasi maandelijkse regelmaat werden er een progress meeting gehouden. We hebben alle 

genummerde verslagen mogen ontvangen, 25 stuks in totaal. Deze verslagen starten bij de 

toewijzing eind 2013, kennen dan in 2013 even een onderbreking tot midden 2014 (twijfel 

omtrent het project en locatiewijziging naar Otrobanda) om daarna onder een gewijzigd en 

uitgebreider format opnieuw te starten.  

 

De verslagen zijn genummerd, gedateerd en bevatten een distributielijst. De verslagen zelf 

worden door BNI opgemaakt. 

 

De aanwezigen worden niet genotuleerd. Het is niet duidelijk of USONA op alle meetings 

aanwezig is. Op een gegeven moment vraagt BNI de aanwezigheid van USONA. USONA 

formuleert zijn opmerkingen in een aanvullende repliek. De verslagen zijn zeer uitgebreid en 

bevatten een groot aantal objectieve bijlages. Zoals de benaming aangeeft, beschrijven deze 

verslagen in eerste instantie de voortgang van het project met alle aspecten hieraan gekoppeld. 

De verslagen zijn telkens op eenzelfde manier als volgt opgebouwd: 

 

1. Inleiding 

2. Algemene stand van zaken 

3. Project Management 

4. Kansen, bedreigingen en voortgang (bevat ook commentaar over de 

wijzigingen/variations) 



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        122 

5. Omgevingsmanagement (met ondermeer de eventuele klachten) 

6. Technisch management (voortgang en status van de toetsing) 

7. Projectbeheersing (o.a. stavaza werf, stavaza voorbereiding en werktekeningen, 

acceptaties, top 10 risisco’s). 

 

Als bijlage worden ondermeer toegevoegd: 

 

- Algemeen tijdschema incl. standlijn 

- 12-wekenplanning 

- Werktekeningen incl. standlijn 

- Wijzigingen 

- Vergunningregister 

- Risicolijst 

- PVA functionaliteit 

- Overzicht afwijkingen 

- Overzicht material flow chart 

- QA/QC rapportage 

- Fotoreportage 

- Dashboard toetsingen 

 

Kortom, zowel het verslag zelf als de bijlagen zijn zeer uitgebreid en professioneel en geven 

toelichting bij diverse aspecten die hun invloed hebben op de voortgang van de werf. 

 

II.8.1.2. Voortgangsrapportage t.a.v. BNI of voortgangsoverleg 

 

Er kan verwarring bestaan met de voorgangsrapportage HNO t.a.v. QPB. Dit kan wellicht de 

reden zijn dat de naam van deze laatste rapportage in 2016 is gewijzigd in factsheet. 

 

Op maandelijkse regelmaat wordt een voortgangsrapportage meeting gehouden. We hebben 

de verslagen mogen ontvangen vanaf verslag 8. Het is voor ons niet duidelijk waarom we de 

verslagen 1 tot en 7 niet hebben mogen ontvangen. Zelfs na uitdrukkelijke vraag hebben we 

deze niet ontvangen. Het betreft hier verslagen uit de periode 2013. Dit resulteert in 33 

verslagen die wij tot op heden hebben ontvangen.  

 

Deze rapporten beschrijven de volledige periode van 2013 tot op heden en bespreken 

discussiepunten tussen BNI en USONA. Ze worden opgebouwd volgens een standaard 

format. Het voorzitterschap werd enige tijd door BNI waargenomen waardoor tijdens die 

periode de lay-out wat wijzigde 

 

Op deze meetings zijn mensen van BNI en USONA aanwezig. De verslaggeving wordt 

georganiseerd door USONA (en tijdelijk BNI). Deze verslagen zijn een weergave van de 

feitelijk officiële momenten tussen USONA en BNI. Gezien het belang van deze momenten 

geniet het de aanbeveling dat ook iemand van QPB of SONA of derden hierop worden 
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afgevaardigd om enerzijds een oogje in het zeil te houden en anders dringende vragen 

onmiddellijk te kunnen beantwoorden. Op die manier kunnen een groot aantal dringende 

zaken snel worden beantwoord en beslissingen worden genotuleerd in het verslag. 

 

De verslagen kunnen gelezen worden als een algemeen werfverslag waarin de standaard 

zaken worden besproken: 

 

 Algemene mededelingen 

 Ingekomen stukken 

 Actielijst 

 Bespreking Variations 

 Verwijzingen naar de directiemeetings 

 

Wanneer bepaalde zaken niet uitgeklaard raken worden deze punten een niveau hoger in de 

directiemeeting besproken. 

 

II.8.1.3. Directiemeeting 

 

We hebben een 7-tal directieverslagen mogen ontvangen. Het betreft hier verslagen van 

meetings in beperkte kring tussen USONA en BNI, die door USONA worden opgemaakt. 

 

data onderwerpen 

20150609 Claim – diverse ontwerppunten 

20150709 Indexering – facade – gefaseerd bouwrijp maken 

20150901 Interim claim - UTS trench 

20151013 Pva samenwerking 

20151027 Discussie manier van samenwerken – stijl BNI 

20151208 Update interim claim - dakbedekking 

20160126 Interim claim DAB – kliphakken – constructieve veiligheid 

 

Deze verslagen zijn eerder bondig – to the point- te noemen. De verslaggeving start midden 

2015 en heeft tot doel een aantal blijvende discussiepunten uit te klaren en om tot een 

compromis te komen. De laatste verslagen zijn genummerd en een distributielijst is 

toegevoegd. 

 

II.8.1.4. VAR-overleg 

 

Op 2-wekelijkse à maandelijkse regelmaat wordt sedert eind 2014 een VARiance meeting 

gehouden. Dit resulteert in 20 verslagen tot op heden die wij hebben ontvangen. De verslagen 

zijn genummerd. Op deze meeting zijn mensen van BNI en USONA aanwezig. De 

verslaggeving wordt georganiseerd door BNI. 
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Dit overleg is gestart eind 2014 en loopt tot op heden. Aanwezigen worden genoteerd. Een 

distributielijst is niet beschikbaar. Het format is constant. 

 

Het doel van deze meetings is de verschillende variances te bekijken en tot een onderling 

akkoord te komen. Variances zijn mogelijk meer- of minprijzen ten gevolge van wijzigingen 

(o.a. bijkomende wensen, locatiewijziging, planning). Elk variation punt vormt een 

aandachtspunt op zich. 

 

Uit deze verslaggeving blijkt duidelijk dat er wordt gediscussieerd over de variances. Dit is de 

normale gang van zaken bij dergelijk bouwproces. 

 

Ondertussen zijn er variances ter totale waarde van 31 miljoen USD. Het getal op zich duidt 

al het belang van deze verslaggeving.  

 

Omtrent de manier van werken of sfeer citeren we uit de volgende email van 30 september 

2015 van AT OSBORNE: “… Er wordt snel veel gemeld. Misschien moeten wij ook eens een 

middag gaan brainstormen welke minderwerken we kunnen verzinnen: nu lijkt of elk 

ontwerpuitwerking, die iets van een eerdere tekening afwijkt als meerwerk is gemeld. Die 

houding moeten wij vanaf: wij delen ook lasten-niet alleen lusten…” 

“Wij helpen BNI door het contract heen en geven vrijheid – zij nemen verantwoordelijkheid. 

…” 

 

II.8.1.5. QC-overleg 

 

Op 2-wekelijkse à maandelijkse regelmaat wordt sedert april 2015 een Quality Control (QC) 

meeting gehouden. Dit resulteert in 16 verslagen tot op heden die wij ook hebben mogen 

ontvangen. Op deze meeting zijn mensen van BNI en USONA aanwezig. De verslaggeving 

wordt georganiseerd door BNI. 

 

Het doel van deze meetings is de bouwkwaliteit in zijn verschillende aspecten aan bod te laten 

komen. Onderwerp van deze verslagen zijn tot op heden voornamelijk de betonwerken van 

het ziekenhuis geweest. Deze verslagen nemen op overzichtelijke wijze steeds een aantal 

specifieke middelen van controle op: kwaliteitsronde, bespreking ITP’s (o.a. inspectie- en 

testplan, keuringen BNI, Stop en Bijwoonpunten met USONA, Afwijkingen, Planning, 

Bemonstering, Risicoanalyse). 

 

Uit deze verslagen blijkt duidelijk dat tot op heden (ruwbouwfase) de bouw wordt 

onderworpen aan een kwaliteitsanalyse. De gekende middelen die hiervoor kunnen worden 

ingezet, komen duidelijk aan bod in de verslaggeving. Zo is er ondermeer sprake van het 

registreren van stoppunten en bijwoonpunten, het organiseren van inspectierondes, het 

opsommen van afwijkingen. Deze onderwerpen worden ook gestaafd door foto’s opgenomen 

in de verslaggeving.  
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Op die manier krijgen we duidelijk overzicht van de klassieke problematiek die op de werf 

kan voorkomen en welke maatregelen er worden genomen. Tot op heden behandelen deze 

verslagen uiteraard voornamelijk betonwerken (o.a. grindnesten, betondekking, 

betonkwaliteit). Zeer binnenkort wordt deze activiteit uitgebreid met de andere disciplines. 

Het is op te volgen in welke mate dit verslag zich daarop aanpast. 

 

II.8.1.6. QA-overleg 

 

Op 2-wekelijkse à maandelijkse regelmaat wordt sedert februari 2015 een Quality Assurance 

(QA) meeting gehouden. Dit resulteert in 26 verslagen tot op heden die wij hebben mogen 

ontvangen. Op deze meeting zijn mensen van BNI en USONA aanwezig. De verslaggeving 

wordt georganiseerd door BNI. 

 

Deze Kwaliteitsborging in de bouw heeft betrekking op alle geplande en systematische 

handelingen die nodig zijn om het vertrouwen te bieden dat het ziekenhuis naar behoren zal 

presteren in de toekomst. 

 

In deze vergaderingen worden onder andere de toetsingsformulieren, documentenplanning, 

procedures en andere besproken. 

 

Als typerend voorbeeld van good practice noteren wij hier een mooie anekdote uit QA-

verslag 01: “… 4.5 BN stelt dat de opmerkingen die gemaakt worden in de toetsformulieren 

erg ver gaan. USONA reageert hierop door te stellen dat … het toetsformulier daarmee het 

enige communicatiemiddel is om zorg te uiten.” Dit soort zinnen toont voor ons duidelijk aan 

dat er een gezonde spanning heerst tussen aannemer (BNI) en projectbeheerder (USONA). 

 

Naast deze ontvangen verslagen is een voorts sprake van werkoverleg (o.a. PvE’s), VO-

overleg, Coördinatievergaderingen op 2-wekelijkse basis. Dit duidt erop dat over alle bouw 

gerelateerde zaken terdege wordt onderhandeld en getracht tot een solide samenwerking te 

komen. 

 

Er vinden tweewekelijkse coördinatie overleggen met de aannemer plaats. In deze overleggen 

wordt vastgesteld wat de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de aannemer en 

USONA zijn in de verschillende fasen van het project. Specifieke aandacht is er voor de 

processen rondom de oplevering van ruimten door de aannemer, de inhuizing en installatie 

van medische apparatuur door leveranciers en de planning van deze drie onderwerpen. 

 

II.8.1.7. Conclusie bouwgerelateerde verslaggeving  

 

We hebben vastgesteld dat er voldoende verslaggeving voor handen is. We vermelden 

hieronder de volgende types van bouwverslagen: 
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Progress reports 

Voortgangsrapportage tav BNI of voortgangsoverleg 

Directieverslagen 

VAR-overleg 

QC-overleg 

QA-overleg 

 

Deze verslagen zijn professioneel opgesteld en behandelen het volledige gamma van de bouw 

(o.a. planning, budget, kwaliteit, wijzigingen, vergunningen, disputen). 

 

II.8.2. Transitiemomenten 

 

Met betrekking tot de transitie en besprekingen van het programma van eisen zijn een aantal 

verslagen beschikbaar. Alvorens hierop in te gaan willen we niet nalaten te vermelden dat er 

ook de nodige presentaties hieromtrent bestaan en dat er activiteiten hierover zijn ingericht: 

 

 Beyond my dreams 2014 

 Beyond Building Blocks 2015 

 

Voor deze activiteiten is ook alvast een House of Change ingericht – een echt huis waarin de 

transitie gestalte krijgt en delen van HNO worden nagebouwd, de plek waar samenwerking 

centraal staat. 

 

II.8.2.1. Transition Management Board 

 

Sinds november 2015 tot maart 2016 zijn er 18 vergadermomenten geweest door de 

Transition Management Board (TMB). Hiervan zijn er verslagen opgemaakt door USONA. 

 

De leden aanwezig bij deze vergaderingen zijn mensen van USONA en SEHOS. 

 

De verslagen zijn niet genummerd maar vermelden wel de aanwezigen. Aanvullend aan deze 

verslagen wordt er ook een lijst met actiepunten opgemaakt. Deze meetings bieden 

voornamelijk een platform om te spreken over de stand van zaken en de voortgang in diverse 

transitie aspecten zoals communicatie, opleiding, training, bij en omscholing. 

 

II.8.2.2. Gebruikersoverleggen 

 

Er hebben een aantal meetings plaatsgevonden om de plannen ofwel het Programma van 

Eisen met diverse eindgebruikers door te nemen. Sedert eind 2013 hebben een aantal rondes 

plaatsgevonden zoals ook vermeld in het overzicht van 4 maart 2016 met betrekking tot de 

presentatie omtrent afronding gebruikersoverleggen. 
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 Data gebruikersoverleg/afstemming 

plattegronden 

 

1 November 

2013 

Alle gebruikersgroepen Gedurende een week hebben alle 

partijen zich gedurende meerdere 

meetings gebogen over de plannen en 

hebben de gebruikers hun ideeën 

geformuleerd. Het betreft hier een 30-

tal Excels die per item/eisenvraagstuk is 

opgebouwd. De aanwezigen zijn 

genoteerd het betreft hier mensen van 

EGM/BNI/USONA/SEHOS waarbij 

ook vele eindgebruikers   

2 Februari 2014 Aantal gebruikersgroepen 1 nieuwe lijst – geen verslag 

3 Mei 2014 Afstemmingsoverleg 

vakgroepen 

Lege folder ontvangen 

4 Juni 2014 Akkoord 

gebruikersgroepen – doel: 

sign off 

20-tal tekstuele verslagen – aanwezigen 

worden niet vermeld 

5 September 

2014 

Klein aantal 

gebruikersgroepen (op 

verzoek 

SEHOS/USONA) 

3-tal verslagen – aanwezigen sporadisch 

vermeld 

6 November 

2014 

Klein aantal 

gebruikersgroepen (op 

verzoek USONA) 

4-tal verslagen – geen aanwezigen 

vermeld 

7 April 2015 Polikliniek afstemming Aantal plannen – geen verslag 

8 Oktober 2015 Sign-off ronde op 

initiatief RvB 

Plattegronden en overzichtslijst 

resterend GBO’s 

 December 

2015 

Overzichtslijst resterende 

gebruikerswensen 

 

 

Het is belangrijk te melden dat deze gebruikersoverleggen gestart zijn op basis van een 

expertmodel. Begin 2013 heeft USONA ervoor gekozen niet te werken met de 

gebruikersoverleg maar vanuit een expertmodel150, omdat het niet mogelijk bleek voor 

USONA om de gebruikers in te schakelen. 

 

De input van gebruikers en het bijhorende overleg beperkt zich tot een 30-tal tekstuele 

verslagen en een 30-tal Excel overzichten. 

 

Voorts hebben er ook een aantal klankbordgroepen plaatsgevonden: 

 

                                                           
150 Progress report 04 dd. 2 mei 2013 
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 Klanbordgroepen  

1 201510 KBG ronde 1 1 presentatie 

2 201512 KBG ronde 2 1 verslag 

3 201603 KBG ronde 3 1 verslag 

 

II.8.2.3. Domein Inrichting en ICT HNO 

Met betrekking tot inrichting en overleg omtrent ICT, medische uitrusting hebben we geen 

verslaggeving ontvangen. Het is belangrijk om nu vast te stellen hoever deze studies zijn 

gevorderd. We hebben hierin geen inzage gekregen van USONA. 

 

Er bestaat een startdocument Roadmap naar een ingericht HNO - Versie 1.1, 31 januari 2016 

waarin wordt opgestart. 

 

II.8.3. Toelichtingsrapportage (gericht naar GMN en QPB vanwege USONA en 

door QPB) 

 

II.8.3.1. Kwartaalrapportage aan GMN 

 

Tot op heden bestaan er 7 kwartaalrapportages. Deze zijn telkens op dezelfde manier 

opgebouwd en bevatten een 30-tal pagina’s. De verslagen blijven vrij algemeen en zijn 

voornamelijk beschrijvend opgebouwd. Aan de hand van foto’s, tijdschema’s wordt geschetst 

op welke manier het project evolueert. 

 

2014 2 rapportages 

2015 4 rapportages 

2016 1 rapportage 

 

De rapporten lezen aangenaam en blijven op een algemeen niveau. De rapporten hebben een 

omvang van gemiddeld 30 pagina’s. Om een overzicht te geven van de inhoud geven we 

hieronder de inhoudstabel mee.  

 

1. Inleiding 

2.2 Kwaliteit 

2.3 Hamelbergweg 

2.4 Tijdelijke huisvesting van een aantal SEHOS functies 

2.5 Gebruikers overleggen met SEHOS 

2.6 Lokale werkgelegenheid 

3. Inrichting en ICT 

3.1 Inrichting 

3.2 ICT 

4. Financiering en governance 

4.1 Kosten 
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4.2 Business case HNO 

3. Transitie 

5.1 Inleiding 

5.2 Werkzaamheden afgelopen periode 

5.3 Organisatie van de transitie 

4. Communicatie 

6.1 Doorlopende communicatie 

6.2 Events 

6.3 Campagnes 

6.4 Digitale communicatie 

 

II.8.3.2. Rapportering aan de QPB 

 

Deze rapportering wordt in eerste instantie “voortgangsrapportage HNO” genoemd en vanaf 

2016 “factsheet”. Tot op heden bestaan er zo’n 20 documenten. Het eerste rapport dateert van 

7 april 2014. Het rapport verzameld een aantal relevante informatie die ook aan bod komen in 

de kwartaalrapportage GMN en de financiële rapportage. De verslagen zelf omvatten 

ongeveer 10 pagina’s. Er wordt niet beschreven hoe deze rapporten worden voorgesteld en op 

welke manier er feedback wordt gegeven. 

 

Gezien de huidige benaming van “factsheet” is het onze aanbeveling dat de feiten ook 

objectiever worden weergegeven middels globale tabellen, duidelijke planning, ed. 

 

II.8.3.3. QBP rapportage 

 

De ontvangen documenten met betrekking tot de vergaderingen met de QPB werden 

onderverdeeld per jaartal. Dit is niet slecht gezien het groot aantal documenten. De 

vergaderingen vonden op de eerste plaats met de ministeries en USONA. SONA was 

aanwezig in de persoon van dhr. R. Doran. SEHOS was pas vanaf eind 2013 aanwezig bij 

deze vergaderingen. 

 

We geven u hierbij een overzicht van de documenten per jaartal: 

 

2011  Verschillende presentaties (15-tal) 

 10-tal adviezen 

 5-tal verslagen 

 Actie en besluitenlijst (25-tal) aanwezigheden zijn opgenomen – door 

 USONA opgemaakt 

2012  Actie en besluitenlijst (25-tal) aanwezigheden zijn opgenomen – door 

 USONA opgemaakt 

2013  5 verslagen door QPB (inclusief aanwezigheden) 

 2 actiebesluitlijsten 
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2014  44 verslagen door QPB (inclusief aanwezigheden) met in bijlage een 

actie- en besluitenlijst 

2015  44 verslagen door QPB (inclusief aanwezigheden) met in bijlage een 

actie- en besluitenlijst, hierbij een aantal dubbele versies 

2016  17 verslagen door QPB (inclusief aanwezigheden) met in bijlage een 

actie- en besluitenlijst, tot op heden 

 

De algemene teneur is dat de verslagen redelijk verhalend zijn opgesteld – specifieke of 

bouwtechnische vraagstukken worden hier eerder niet aangekaart. De actie- en besluitenlijst 

vormt een belangrijk en onontbeerlijk instrument om slagkracht te tonen. 
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Hoofdstuk II.9.  (Geprojecteerde) oplevering  

 

II.9.1. Evaluatie planning 

 

II.9.1.1. Inleiding 

 

De initiële bouwplanning151 ging uit van een contractondertekening met BNI begin augustus 

2012, waarna onverwijld verder zou worden gewerkt om een feitelijke bouwstart in januari 

2013 en de geplande opleverdatum in 2014 haalbaar te maken, zijnde een uitvoeringstermijn 

van 24 maanden of 29 maanden inclusief voorbereidingsperiode. 

 

Echter ondermeer het niet beschikbaar zijn van volledige financiering heeft geresulteerd in 

een zekere vertraging. De contractondertekening met BNI heeft uiteindelijk pas 

plaatsgevonden op 4 januari 2013152, zijnde met een vertraging van 5 maanden. Daarna is er 

echter quasi onmiddellijk opnieuw een periode van stand stil vastgesteld. 

 

Hierna volgen enkele belangrijke data die een overzicht geven van de activiteiten in 2013: 

 

20 maart 2013 Informatiesessie RvM stavaza 

11 april 2013 Motie tegen de realisatie van het ziekenhuis op Amstel 

27 juni 2013 Meeting RvM - USONA 

17 juli 2013 Ontwerp BNI locatie Colon 

6 augustus 2013 Eindverslag Zorgen voor een Ziekenhuis Commissie Onderzoek 

Bouw Ziekenhuis te Otrobanda 

12 augustus 2013 Ontwerp BNI locatie Pater Euwensweg 

21 augustus 2013 USONA bevestigt de mogelijkheid om te bouwen aan de Pater 

Euwensweg 

4 oktober 2013 Eindverslag tijdelijke werkgroep Nieuwbouw Ziekenhuis 

Otrobanda 

8 oktober 2013 Beoordeling plan BNI door AT Osborne 

31 oktober 2013 Second opinion SOAB 

16 december 2013 Addendum op de beheersovereenkomst 

19 december 2013 Ground breaking event 

 

Het lijkt alsof gedurende midden 2013 een wedloop heeft plaatsgevonden tussen 2 mogelijke 

scenario’s: een incrementele bouw door SEHOS en een nieuw ziekenhuis door BNI/USONA 

naast SEHOS.  

 

Beide scenario’s overlappen elkaar. De nieuwe voorstellen van BNI zijn er gekomen voordat 

het eindrapport van de Commissie Onderzoek Bouw Ziekenhuis te Otrobanda op 6 augustus 

                                                           
151 Notitie SONA inzake de voortgang van het project Nos Hospital Nobo van 08 oktober 2012 
152 Contract NHN01 Design, Build & Maintain Nos Hospital Nobo 
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2013 werd gepubliceerd. We kunnen hier duidelijk spreken van een spiraalbeweging, evenwel 

in een periode die zou moeten worden gekenmerkt door een lineaire voortgang gezien de 

engagementen met de ondertekening van het contract met BNI. 

 

In de tweede helft van 2013 lijkt de voorkeur dan definitief te zijn gegaan naar een nieuw 

ziekenhuis door BNI/USONA, op Otrobanda in samenwerking met SEHOS: 

 

 Op 20 september 2013 werd een MOU Land Curaçao – SEHOS – USONA 

ondertekend; 

 Op dat moment was er een analyse van de locatie Otrobanda uitgevoerd en daarna 

zouden er ook gebruikers overleggen hebben plaatsgevonden; 

 Op 16 december 2013 besluit de Raad van Ministers tot realisering op de kortst 

mogelijke termijn van het project HNO; 

 Dit betekent dus een vertraging in beslissing van opnieuw ongeveer 12 maand of quasi 

anderhalf jaar in totaal (5+12=17 maanden ten opzichte van de initiële planning - het 

ziekenhuis zou dus ten vroegste mei 2016 kunnen worden opgeleverd. 

 

In het addendum aan de Beheersovereenkomst luidt de aangepaste en afgesproken planning153 

op dat moment als volgt: een nieuw ziekenhuis dat wordt opgeleverd eind 2016 en 

operationeel klaar is in 2017.  

 

Dit betekent dat het gebouw in maximaal 36 maanden (inclusief voorbereidingsperiode) dient 

te worden gerealiseerd en opgeleverd. Dit is dus in vergelijking met de initiële bouwplanning 

(van 2012 was dit 29 maanden) een verlenging van 7 maanden. Op die manier wordt 

natuurlijk de deur der verrekeningen op een kier gezet (o.a. langere coördinatietijd, langere 

transitie periode, langere werfinstallatie). 

 

Deze extra termijn vindt zijn oorsprong in de locatiewijziging en is in overstemming met de 

door BNI aangehaalde termijn verlenging van 8 à 9 maanden154. Echter deze periode sloeg 

enkel op de bouwtijdverlenging door de volgende 2 aspecten: 

 

 Extra te realiseren m² parkeervoorziening 

 Wijziging in bouwmethodiek 

 

Dus studieperiode waren in deze termijn niet opgenomen. Daarentegen was er ook gesteld dat 

het niet mogelijk was om de gevolgen van de locatiewijziging volledig te verwerken in de 

korte periode van 2013. Ook USONA haalt aan155 dat een extra benodigde voorbereidingstijd 

van ca. 4 maanden nodig is als gevolg van het inpassen van NHN op de locatie van Otrobanda 

om tot HNO te komen inclusief 2 laags parkeren. In totaal was dit dus minimum 12 maanden. 

                                                           
153 Addendum aan de beheersovereenkomst van 16 december 2013 
154 Memo budgetonderzoek 2-laagse parkeervoorziening van 6 september 2013 
155 Budgetraming BNI van 25 september 2013 vermeld 4 maanden voorbereidingstijd – dit document hebben we 

evenwel niet mogen ontvangen 
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Dus feitelijk was de termijn van 7 maanden opgenomen in het addendum te voortvarend. Dit 

is later ook gebleken. 

 

Volgens USONA geeft BNI op 31 maart 2014 door dat voor een uitvoering in één bouwfase: 

 

 Een mobilisatie- en voorbereidingstijd van ca. 9-10 maanden nodig is, uitkomend op 

een start van bouw op 26 januari 2015; 

 Een bouwtijd van 24+8=32 maanden nodig is met oplevering op 26 september 2017; 

 Bij uitvoering in 2 fases er 2 maanden bij komen. 

 

Dus in tegenstelling tot de afgesproken planning van het addendum aan de 

beheersovereenkomst komen er 3 maanden nadat de Addendum Beheersovereenkomst werd 

getekend opnieuw een extra periode van 9 maanden bij wat betreft de realisatie van het 

ziekenhuis. En daarmee werden de schotten van de dijk volledig omhooggehaald. 

 

In mei 2014 is hierover overeenstemming bereikt: 

 Formele startdatum bouw 26 januari 2014 

 Technische oplevering op 26 september 2017 

 2 maanden boetevrij na 32 maanden bouwtijd 

 

Aansluitend op deze inleiding noteren we dat momenteel de opleverdatum wordt gepland op 

28 mei 2018 oftewel 8 maanden na de afgesproken maximale termijn van 26 september 2017 

voornamelijk door het niet tijdig vrijmaken van de gronden (zie ook claim BNI). 

 

Ondertussen melden de progress reports een bijkomende claim van nog eens 3 maanden voor 

een niet tijdig bouwrijp bouwterrein voor gebied 7 (cathlab SEHOS). 

 

Voorts stellen we verder dat er mogelijk een problematiek is in verband met de planning van 

inhuizen of operationeel zijn van het ziekenhuis (zie verder). 

 

II.9.1.2. Conclusie 

 

Ten opzichte van de initiële planning om het gebouw te realiseren tegen eind 2014 merken we 

dus momenteel een aanzienlijke vertraging van 41 maanden (+ mogelijke uitloop van 3 

maand). Deze kan worden uitgesplitst in een 3-tal aspecten: 

 

- Beginfase: 17 maanden wegens uitstellen beslissingen 

- Middenfase: eerst 7 (addendum beheersovereenkomst) later in totaal 16 maanden extra 

wegens studiewerk locatiewijziging, extra bouwtijd oppervlakte parking, …) 

- Eindfase: 8 maand extra wegens vrijmaken bouwterrein 

- Risicofactoren: extra maanden vrijmaken bouwterrein, te strakke werfplanning, 

inhuizing, … 
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Dit toont de relatie tussen de verschillende aspecten in het proces en biedt op die manier een 

interessant perspectief. Dit illustreert een natuurlijk proces waarbij men zich in het begin zeer 

(te?) ambitieus opstelt ten aanzien van de benodigde realisatieperiode. We kunnen stellen dat 

men misschien te voortvarend te werk is gegaan ten tijde van de start van het project op 

Otrobanda.  

 

Achteraf gezien kan het misschien schrijnend overkomen dat de voorspellingen van een veel 

tragere bouw op Otrobanda156 in realiteit worden bevestigd. Als we dan rekening houden met 

het feit dan een deel van de huidige vertraging voortkomt uit een aantal laattijdige 

beslissingen dan moeten we objectief gezien nog een aantal maanden vertraging extra vrezen. 

Mogelijke oorzaken werden bovenstaand reeds aangehaald en worden verder besproken. 

 

II.9.2. Overzicht planningen 

 

Dit onderdeel tracht een overzicht bieden van op welke manier (specifieke grafische tabellen) 

de diverse aspecten van de planning aan bod komen. Naast de diverse soorten planningen die 

er bestaan wensen we de progress reports in dit kader te benadrukken. Deze bevatten alle 

relevante informatie met betrekking tot planning. Deze worden opgemaakt door BNI en 

bevatten uiteraard ook de problematiek van het laattijdig vrijmaken van het bouwterrein. 

 

II.9.2.1. Bouwplanning BNI 

 

Het aspect van de planning komt enerzijds terug in de algemene verslaggeving, anderzijds 

uitgebreid in de progress reports vanwege BNI (hebben we ontvangen van USONA na 

expliciete vraag) en uiteraard in de planningen. 

 

Onze evaluatie van het planningsaspect baseert zich ondermeer op een 3-tal afzonderlijk 

ontvangen planningen157. Deze planningen zijn opgemaakt door BNI en gaan van een 

overzichtsplanning over in een gedetailleerde korte termijnplanning. Gekoppeld aan de 

progress reports vinden uitgebreide analyses van de planning plaats. Hierbij worden ook de 

diverse risico’s aangekaart. 

 

In het kader van een kwalitatieve evaluatie stellen we alvast dat deze planningen een 

professionele en interdisciplinaire aanpak demonstreren. De planning is opgebouwd volgens 

een gekende systematiek en vertoont een digitale intelligentie (professioneel softwarepakket).  

 

Op die manier zijn de verschillende aspecten met elkaar verbonden en maakt dit projectbeheer 

voor projectmanagers gemakkelijk en aantrekkelijk. Deze tool kan gebruikt worden voor het 

                                                           
156 Tijdens de vele locatieonderzoeken werd telkens aangehaald dat bouwen op Otrobanda (klein, geen 

greenfield, geen eigendom) meerdere jaren extra in beslag zou nemen. 
157 Algemene bouwplanning van week 20 2016 op basis van wijziging 4 van 04/11/205 (document nummer: 

NATS rev 4) - 12 wekenschema H3 en H6 van 04/03/2016 - 12 wekenschema bouwdeel D van 19/02/2016 
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analyseren van tijdlijnen maar ook van resources en budgetten. Projectmanagers kunnen ook 

eenvoudig de voortgang bijhouden en anticiperen. 

 

De planning splitst de verschillende disciplines op over de verschillende bouwdelen. De 

technische disciplines zijn mede geïntegreerd in de planning en sluiten aan op de 

bouwkundige werken. Afbouw parkeergarage en afwerking terrein zijn eveneens mee 

opgenomen. 

 

De volgende belangrijke data nemen we over uit deze algemene planning: 

 

 De actuele opleverdatum staat ingepland op 28 mei 2018 – vanaf dan kan het inhuizen 

(USONA/SEHOS) opstarten; 

 De vertraging die in deze werkplanning wordt gemeld bedraagt 9 maanden en 1,24 

weken. 

 

Hieraan gerelateerd toont de standlijn week 20 ook een aantal vertragingen op bijvoorbeeld 

dakbedekking en gevels. Het betreft hier vertragingen op bouwdeel D en H3. Dit zijn niet 

onmiddellijk gevolgen van de laattijdige vrijgave van gronden of andere externe factoren.  

 

In de toekomst zal de oorsprong van vertragingen van aard veranderen. Tot op heden was dit 

voornamelijk een gevolg van niet tijdig vrijmaken van het bouwterrein. Mogelijke 

vertragingen zullen zich voortaan toespitsen op de activiteiten van BNI zelf (o.a. tragere 

uitvoering, niet tijdig documenteren) of op andere externe factoren (o.a. laattijdige 

beslissingen detail programmatie, wijzigingen programma van eisen). 

 

II.9.2.2. Overige planningen BNI 

 

Zoals wordt aangehaald in de evaluatie rapportering bevatten de progress reports nog een 

reeks andere planningen. Dit illustreert een volledigheid. We hebben het dan over: 

 

 Werktekeningen adviseurs: tonen welke de stand van zaken is van de voorbereidende 

werken (tekeningen, berekeningen, …) 

 Vergunningenregister: vermelden de diverse noodzakelijk te nemen stappen 

 Coördinatieplanning: afbouw en coördinatie disciplines 

 Risicolijst: welke elementen kunnen een impact hebben op de planning 

 

II.9.2.3. Voortgangsrapportage: aftelmechanisme  

 

De voortgangsrapportage vormt feitelijk een objectieve weerslag van de meetings tussen BNI 

en USONA. Zij krijgen dan ook een officieel karakter. 
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In de algemene voortgangsrapportage die door USONA wordt opgemaakt missen we een 

neutrale en objectieve bekendmaking van het aantal verstreken werkdagen, aantal extra 

werkdagen ten gevolge van meerwerken, gevraagde aanpassingen (zie variances) en finaal het 

aantal nog beschikbare werkdagen tot het verstrijken van de bouwtermijn van de aannemer. 

 

We wensen dit aftelmechanisme op te nemen in de aanbevelingen. Temeer er nu een claim 

geldt vanwege BNI valt het zekere te verdedigen om ook naar BNI toe iets strakker om te 

gaan met de werkelijke bouwtermijn. 

 

II.9.2.4. Factsheet: dashboard voortgang  

 

In de factsheet wordt de planning van een aantal aspecten aangeduid met een kleurcode in de 

dashboard voortgang – Diverse aspecten (o.a. realisatie, bouwterrein, transitie) krijgen een 

kleurcode toegekend: 

 

 Rood: achter op schema 

 Geel: potentiële vertraging 

 Groen: op schema 

 

We kunnen dit niet goed beoordelen. Ook hier verwachten we objectieve cijfers die de ernst 

van de zaak weergeven. Als voorbeeld halen we de kleurcode geel aan bij bouwterrein en 

omgeving. Dit lijkt ons niet overeen te stemmen met de realiteit. De progress reports van BNI 

duiden duidelijker de ernst van de zaak. 

 

II.9.2.5. Planning Inrichting en ICT 

 

De planning van BNI toont de bouwplanning voor alle vaste elementen. Uiteraard dienen een 

aantal andere aspecten ook in beschouwing te worden genomen.  

 

USONA bereidt de aanbestedingen van de andere loten voor: Inrichting (vaste en losse 

medische uitrustingen en losse inrichting) en ICT. Over de geplande termijnen (overleg, 

goedkeuring, aanbesteding en beslissing) en de implementatie ervan hebben wij 

planningsdocumenten mogen ontvangen na expliciete vraag daarnaar. Deze lijken ons in een 

Excel-format te zijn opgesteld. Ze zijn dus niet vergelijkbaar qua intelligentie met die van de 

bouwplanning. 

 

Qua stand van zaken of overview van verdeling van de aanbestedingen, noch over de 

budgetten hebben wij volledige informatie mogen ontvangen. Informatie zou ter inzage liggen 

in de kantoren van Berenschot. 

 

BNI heeft ondermeer een coördinerende taak ten aanzien van het onderaannemers werk zoals 

gerelateerd aan lot 2 met name INRICHTING en lot 3 ICT (onduidelijk of rij 347: 

Nevenaannemers in Overige Ruimten betrekking heeft op dit aspect). 
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Het is echter essentieel dat ook over deze elementen op korte termijn een beter inzicht wordt 

verschaft. We verwijzen hiervoor naar onze aanbevelingen. 

 

II.9.2.6. Tegenstrijdigheid planning Bouw en Inrichting  

 

Momenteel merken we nog een duidelijke en vaak voorkomende tegenstrijdigheid in de 

planningen: 

 

 De BNI planning laat de inhuizing door USONA en SEHOS starten op 29 mei 2018, 

dus na de definitieve oplevering van de bouw. Er wordt 1 dag voorzien voor de 

inhuizing. Dit is uiteraard veel te kort. 

 USONA gaat er in zijn planning van uit dat het vanaf februari 2017 kan starten met de 

installatie van vaste medische uitrusting. Er wordt dan in juli 2017 gestart met een groot 

aandeel van de losse inrichting om dus klaar te zijn met de inrichting (operationeel) 

tegen eind mei 2018. 

 

Beide partijen gaan met deze planningen in tegen elkaar. BNI beweert dat het gebouw op 28 

mei 2018 klaar zal zijn. USONA zegt dat op hetzelfde moment het ziekenhuis operationeel 

zal zijn. Er zal duidelijkheid moeten worden verschaft over de datum van operationeel zijn. In 

de 2de helft van 2017 is men nog bezig met de afbouw van een groot aantal diensten, dus deze 

ruimten zijn zeker niet beschikbaar om van losse inrichting te voorzien. Wij vermoeden dat 

daardoor het inhuizen en operationeel klaar zijn toch een aantal extra maanden vertraging zal 

kennen. 

 

II.9.3. Impact op opleverdatum door verplaatsing AMS/OTR 

 

Het is vanzelfsprekend dat de locatiewijziging van het Amstelterrein naar Otrobanda een 

impact heeft gekend op de opleverdatum. Ten aanzien van de totale vertraging van 41 

maanden bedraagt de vertraging door de verplaatsing van het Amstelterrein naar Otrobanda 

24 maanden. De periode voor het nemen van de beslissingen hiertoe nemen we inleidend in 

ogenschouw.  

 

II.9.3.1. Inleidend onderzoek naar mogelijkheden op Otrobanda 

 

In de inleiding van dit hoofdstuk werd aangegeven dat de impact op de planning omwille van 

de locatieverplaatsing naar Otrobanda zich opsplitst in een 2-tal fasen: 

 

 eerste helft van 2013: wedloop tussen een nieuw ziekenhuis en een incrementeel 

ziekenhuis door SEHOS, beiden op Otrobanda. 
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 tweede helft van 2013 heeft iedereen zich ingespannen om de verplaatsing van het 

ontwerp; tijdens evaluatiegesprekken is meermaals aan bod gekomen dat een 

locatiewijziging op dergelijk korte termijn technisch niet volledig realiseerbaar kon zijn. 

 

We starten dus feitelijk vanaf de periode van de vernieuwde beheersovereenkomst.  

 

Deze impact kan vanaf 2014 worden uitgesplitst in een 2-tal momenten: 

 

 Detailonderzoek naar de mogelijkheden op Otrobanda en onverwachte factoren 

 Vrijmaken bouwterrein en Schuifplan  

 

II.9.3.2. Detailonderzoek en gevolgen planning 

 

In het addendum aan de Beheersovereenkomst158 staat de vraag een initiële bouwplanning op 

te maken door SONA tegen 31 maart 2014. Dit is schijnbaar zo gebeurd: gemelde 

opleverdatum 26 september 2017. 

 

In de beginperiode van 2014, de zogenaamde voorbereidingsperiode werd volgens ons heel 

snel gewerkt door alle partijen. Ondanks de verschillende problematieken die opdoken, is men 

er in geslaagd vooruitgang te boeken binnen aanvaardbare termijnen. Immers gedurende die 

periode dienen standaard heel veel zaken te worden uitgeklaard en er waren nog veel 

elementen die eind 2013 niet waren uitgeklaard. 

 

Eind 2013 was men erin geslaagd om alvast de volgende zaken min of meer of rijtje te zetten: 

 

 Welke richting kon het nieuwe ontwerp uitgaan; 

 Er was een eerste terreinopmeting en bodemonderzoek; 

 Er was de aankoop van Colon gebeurd; 

 Er waren stappen gezeten om delen van SEHOS eigendom te maken. 

 

Maar er waren nog evenveel (en veel meer) zaken die in 2014 dienden te worden voorbereid 

zoals: 

 

 Updaten van de plannen; 

 Gesprekken met de overheden; 

 Aanvragen van vergunningen. 

 

En ook de zaken die, rekening houdende met een aantal bijkomende factoren, als evident te 

beschouwen zijn en bijna inherent verbonden met de locatie van Otrobanda: 

 

 Protesten groepering; 

                                                           
158 Toevoeging aan paragraaf 3.3 van bijlage 1 in addendum beheersovereenkomst van 17/12/2013 
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 Problematiek omleggen Hamelbergweg; 

 Aanpassing bestemming. 

 

Een aantal data met acties uit 2014 illustreren de vooruitgang van het dossier 

 

8 mei 2014 Indienen bouwvergunningsaanvraag 

14 mei 2014 Bouwplanning met opleverdatum 26 september 2017 

18 augustus 2014 Aflopen inzageperiode 

19 augustus 2014 3 bezwaren tegen ontwerp wijzigingsplan 

18 september 2104  

21 oktober2104 Bij ministerieel besluit wordt de bouwvergunning verleend 

30 oktober 2014 3 stichtingen dienen pro forma beroepschriften tegen MB 

 

Uiteindelijk is men er in geslaagd om op zeer snelle wijze een vooruitgang te boeken in het 

dossier. Op een jaar tijd is men eigenlijk geëvolueerd van een voorontwerp tot een definitief 

ontwerp met inbegrip van alle vergunningsaanvragen en perikelen. 

 

We willen hierbij een belangrijke kanttekening maken159: de oplevering van de scope van fase 

A is met (slechts) 1 maand hoeven te schuiven naar 1 juli 2013 door het gebruikersoverleg 

met SEHOS te vervangen door een expertoverleg. Het bleek niet mogelijk voor USONA om 

de gebruikers in te schakelen. Inbreng van gebruikerswensen was noodzakelijk in de eerste 

maand van het DO ontwerpproces (februari 2013). Dit heeft niet plaatsgevonden160! 

 

II.9.3.3. Vrijmaken bouwterrein en Schuifplan 

 

Er bestaat heel wat discussie omtrent het vrijmaken van de gronden van Otrobanda. Dit is 

vanzelfsprekend gezien de claim vanwege BNI. We willen hierbij ook melden dat er 

momenteel reeds wordt gesproken over een bijkomende claim in de progress reports. 

 

De grootte van de discussie staat in schril contrast met de weinige documenten die hierover 

werden aangeleverd. Er bestaan nagenoeg geen documenten vanwege USONA of SEHOS die 

aantonen op welke manier er werd gewerkt (of niet?) aan de realisatie van een schuifplan om 

het bouwterrein bouwvrij te maken. 

 

Het behoort tot de basisopdracht van USONA (als uitvoeringsorganisatie voor SONA) om in 

te staan voor het vrijmaken161 van de gronden. We verwijzen hiervoor naar het addendum aan 

de Beheersovereenkomst waarin wordt vermeld dat het een verantwoordelijkheid is van 

SONA voor: “… het zorgdragen voor het bouwrijp maken van de terreinen in Otrobanda, 

waaronder begrepen (i) het verwijderen van de bestaande begroeiing en bebouwing (ii) het 

                                                           
159 Progress report 03 punt 2 managementsamenvatting van 22 mei 2013 
160 Notitie status per 1 mei 2013 van 2 mei 2013 vanwege BNI 
161 Nieuw bulletpunt aan paragraaf 5.3.1  
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egaliseren van de terreinen (iii) aan het bouwrijp maken gerelateerde activiteiten zoals het 

aanvragen van bouwvergunningen, maar waaronder uitdrukkelijk niet inbegrepen (i) het 

feitelijk in opdracht geven van grondwerkzaamheden zoals het verplaatsen/verwijderen 

aanwezige riolering, kabels. …” 

 

USONA heeft gemeld dat het implementeren van een schuifplan in 2013 niet mogelijk was 

omdat de functionaliteit van SEHOS niet gekend was. We kunnen dit enigszins begrijpen 

alhoewel we dan niet kunnen snappen hoe SEHOS een incrementeel plan heeft opgesteld. 

Omtrent de start van de coördinatie opdracht van USONA merken we op dat eind juni 2014 al 

bekend was dat er nog een planning diende te worden opgesteld door USONA voor SEHOS 

hoe om te gaan met de nutsleidingen en Hamelbergweg om te zorgen voor een bouwrijp 

terrein162. Het is voor ons niet duidelijk waarom hier een half jaar mee werd gewacht. 

 

II.9.4. Impact op opleverdatum door variances 

 

Het realisatieproces van het ziekenhuis wordt gekenmerkt door een groot aantal variances163. 

Enerzijds refereert het grootste gedeelte hiervan naar de locatiewijziging en de gevolgen 

ervan. Anderzijds worden een aantal aanvullende opdrachten en scopewijzingen genoteerd die 

bijvoorbeeld uit de gebruikersoverleggen voortkomen.  

 

Naar BNI toe heeft de locatiewijziging geen impact gehad op de essentie van zijn contract. De 

variations hebben eerder invloed gehad op de financiële wijzigingen dan dat ze invloed op de 

planning hebben gehad. 

 

We vragen ons af of het niet beter zou zijn geweest om de locatiewijziging in een gewijzigd 

contract naar BNI toe op te nemen. Of om het DBM verhaal te wijzigen in een meer klassieke 

samenwerking. Temeer het al snel duidelijk werd dat de vele wijzigingen (locatie en 

gebruikersoverleggen) hun impact hadden op prijs. 

 

II.9.4.1. Locatiewijziging 

 

Eenmaal de locatiewijziging was doorgevoerd werd dit op relatief korte periode uitgewerkt tot 

het herwerken van de plannen ten gevolge van de nieuwe locatie. Het implementeren van de 

wijzigingen uit de gebruikers overleggen heeft weinig impact gehad op de afgesproken 

planning uit de beheersovereenkomst.  

 

II.9.4.2. Stedenbouwkundige vergunning 

 

                                                           
162 Toetsingformulier 009 dd. 27 juni 2014 door USONA p. 4 
163 Overzicht min- en meerprijzen van 16/06/2016 geeft melding van 79 variances tot op heden. 
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Het document werd vrij snel in 2014 ingediend, maar het heeft toch zijn tijd nodig gehad om 

alle zaken in orde te brengen. Het goedkeuren van de stedenbouwkundige vergunning heeft 

een lange periode in beslag genomen.  

 

Er kan worden gesteld dat de locatiewijziging naar Otrobanda in dit kader misschien niet de 

meest eenvoudige keuze is geweest. Dit heeft ondermeer te maken met de 

bestemmingswijziging en de ontevredenheid over deze beslissing. 

 

Het herwerken van de plannen ten gevolge van de nieuwe locatie en het implementeren van 

de wijzigingen uit de gebruikers heeft ons inziens eerder een minimale impact gekend 

 

II.9.4.3. Extra werken 

 

Daarnaast hebben een aantal extra bouwactiviteiten moeten gebeuren (o.a. afbraak gebouwen 

SEHOS, omleggen Hamelbergweg) die schijnbaar niet onmiddellijk een grote impact hebben 

gekend op de termijn.  

 

II.9.4.4. Objectiveren van de feiten 

 

Als gevolg hiervan is de manier van werken meer een klassieke insteek geworden ook naar 

planning toe. We verduidelijken ons standpunt: in een basisconstellatie van DFM formule op 

een greenfield gaan we uit van het eenvoudige standpunt van een start- en een einddatum: 

alles wat tussenin verloopt en dus ook het halen van de timing is de volle 

verantwoordelijkheid van de uitvoerende aannemer. 

 

In dit project met zijn wijzigingen kunnen we niet langer spreken van een eenvoudige DBM 

formule en dienden we onze werkwijze zo nodig aan te passen en ook het aspect van planning 

trachten te objectiveren door gebruik te maken van de middelen van een meer klassieke 

samenwerkingen. 
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Hoofdstuk II.10.  Conclusies 

 

II.10. 1. Besluit 

 

Om de doelstellingen van een project ten volle te begrijpen, is het noodzakelijk, een 

gemeenschappelijke visie te kunnen ontwikkelen, waarnaar verder wordt gewerkt. 

 

Het is daarom de opdracht de behoeften van de opdrachtgever te begrijpen, om op deze wijze 

de realisatie van hun doelstellingen te helpen verwezenlijken. 

 

Een strategische planning definieert de langetermijnvisie van de organisatie en laat toe te 

anticiperen op evoluerende premissen. Daartoe beschouwen we het strategisch plan als een 

‘levend document’ binnen zich constant wijzigende patronen van het healing environment. 

Het voor ogen houden van een planning horizon laat groei en uitbreiding toe. 

 

Het strategisch plan vormt de basis waarop het masterplan en in verdere fase het eigenlijke 

ontwerpproject worden ontwikkeld. Dit masterplan zal mede binnen een bepaald denkkader 

de veruiterlijking bepalen van een evidence-based environmental design. Dit impliceert dat 

naast een planresultaat bepaalde ontwikkelingsprincipes en strategieën worden onderzocht.  

 

Het masterplan stimuleert een bevragende houding veeleer dan het confirmeren van een 

vastgelegd eindresultaat en garandeert daarnaast een bewakingsfunctie ten aanzien van de 

strategische planning. 

 

Strategisch- en masterplan verschaffen de langetermijnvisie naar een healing environment met 

voldoende draagkracht. Schema’s en organogrammen zullen daarna volgens een steeds 

grotere nauwkeurigheid de basis van programma’s en diensten en de wijze van aanbieden 

bepalen. Gedurende de programmatie gaan experten en gebruikers gezamenlijk na op welke 

manier het masterplan een concrete invulling kan krijgen. 

 

Dit geheel van processen wordt als per definitie gekenmerkt door een cyclische start die 

overgaat in een lineair verloop. 

 

II.10. 2. Procesbereidheid 

 

Het ontwerpen en bouwen van een ziekenhuis neemt verschillende jaren in beslag. Veel 

verschillende actoren worden betrokken in het realisatieproces. Succes van het resultaat wordt 

afgemeten aan de er opvolgende gebruikerstevredenheid van het project. Daarover is iedereen 

het eens. 

 

Projecten kunnen worden opgedeeld in meerdere fasen en omvatten verschillende deeltaken, 

elk met hun eigen noodwendigheden. Opsplitsing van het proces in overlappende en mekaar 

doorkruisende delen stelt een aantal gevaren. 
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Verschillende disciplines en aandachtspunten overheersen op onderscheiden momenten, de 

betrokken personen kunnen sterk wisselen op de verschillende momenten. Onvoldoende 

kennis van of gebrek aan aandacht voor andere disciplines kan leiden tot onaangepaste of 

ongewenste en gebrekkige resultaten.  

 

Het ontwerp van ziekenhuizen is een complexe uitdaging met uiteenlopende parameters.  

 

Conceptuele sturende principes zijn zeer belangrijk om het ontwerpproces in goede banen te 

leiden. Deze moeten door alle partijen worden onderschreven. Om deze doeleinden kracht bij 

te zetten en te bewerkstelligen, dient iedereen zich in te schrijven binnen een Geïntegreerd 

Project Team, en moet het zich daartoe kunnen organiseren. Dit betekent dat een Project 

Team zal dienen te worden ingericht, die de verschillende aspecten van uw project behandelt. 

 

Het Project Team behartigt de strategische visie en planning, de masterplanning en de 

sleutelconcepten. Belangrijk is hierbij dat de opdrachtgever centraal staat en een actieve rol 

speelt. Toekijken vanaf de zijlijn onder de vorm van het in ontvangst nemen van rapportages 

is een eerder passieve houding en leidt tot het achter de feiten aanhollen en uit handen geven 

van de leiding over het project. 

 

II.10. 3. Genesis & operate 

 

Tijdens de realisatie van een ziekenhuis ontstaan er vaak langetermijnrelaties tussen 

(personeel van) de opdrachtgever enerzijds en (medewerkers van) het bureau anderzijds. 

Medewerkers van het bureau zijn dan ook zeer vertrouwd met de operationele werking van de 

opdrachtgever en kunnen veel directer inspelen op vragen en behoeften. 

 

Opdrachtgevers doen steeds meer een beroep op professionele partijen, stroomopwaarts én 

stroomafwaarts van het eigenlijke klassieke takenpakket. Enerzijds voor de vertaling van 

businessplannen naar bouwprogrammatie en -budgettering, inclusief real-estate management 

en anderzijds voor de evaluatie van exploitatiekosten, inclusief evaluaties over eventuele 

outsourcing of co-sourcing van diensten en technische installaties. 

 

In termen van een studie van “The American Institute of Architects” (The Client Experience, 

2002), rijst bij regeringen steeds meer de vraag op om een grotere bijdrage te leveren in de 

“genesis”-fase enerzijds, en voor de “operate”-aspecten anderzijds. Door hieraan te 

beantwoorden, willen de opdrachtnemers voor hun opdrachtgevers een strategische partner 

zijn en hen bijstaan op een professionele manier in alle huisvestingsaspecten, ter 

optimalisering en rentabilisering van hun kerntaken. 

 

Toegepast op HNO: 
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Het basisprincipe en de historiek van projectorganisatie valt volledig te begrijpen. De keuze 

voor organisaties als SONA en USONA/Berenschot is dus volledig logisch vanuit dit 

standpunt. 

 

In het huidige kader stellen zich echter enkele prangende vragen bij hoe de verschillende 

actoren deze rol invullen, al dan niet binnen de omschreven taak die zij toegewezen kregen 

middels de verschillende overeenkomsten. 

 

II.10. 4. Belang van communicatie 

 

Communicatie is primordiaal voor een vlot verloop van al deze processen. Met andere 

woorden, in elk stadium wordt een nauw en continu contact gehouden tussen de verschillende 

deelnemende partijen.  

 

Dat betekent dat regelmatig moet worden vergaderd, met bijhouden van de notulen en met 

intervallen, waarin alle actoren de gevraagde vastgestelde acties kunnen ondernemen om 

voortgang te boeken. Tussendoor kunnen gegevens worden uitgewisseld, data verzameld, 

beslissingen genomen. 

 

II.10. 5. Verslaggeving 

 

De verschillende vormen van verslagen werden opgenomen in deze evaluatie. 

 

Het is duidelijk dat bepaalde verslagen niet werden overgemaakt. Dit valt te betreuren terwijl 

het een duidelijke opdracht is van USONA om het dossier volwaardig te beheren. 

 

Er werd in de verschillende gesprekken en documenten meermaals melding gemaakt over 

vergadermomenten. Van deze documenten ontbreekt echter elk spoor. Men kan op zijn minst 

stellen dat het twijfelachtig is of deze vergaderingen hebben plaatsgevonden. En als dat al zo 

zou zijn indiceert het ontbreken van documentering in ieder geval een gebrek aan belang dat 

aan deze vergadermomenten wordt toegewezen. 

 

In het onderdeel timing en budget vermeldden wij een 2-tal mechanismen die naar onze 

mening in de verslaggeving opgenomen moeten worden. 

 

II.10. 6. Ontwerpen vanuit het ‘shareholders’ – perspectief 

 

We geloven dat voldoende aandacht moet worden geschonken aan de verschillende 

belanghebbers, om een project tot een succes te laten uitgroeien, specifiek in het zorgproces. 

 

In de mate dat een project door meer belanghebbers wordt gedragen, creëert het meerwaarde.  
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Wij onderscheiden hierbij onder andere de Regering, de directie en Raad van Bestuur van het 

SEHOS, de medische staf, patiënten (de “klanten”) en bezoekers, het 

medisch/administratief/technisch personeel, maar ook de algemeen maatschappelijke actoren 

(politieke en administratieve instanties, ruimtelijke ordening, eventuele buurtcomités en 

actiegroepen). 

 

II.10. 7. Betrokkenheid van de Directie en Raad van Bestuur. 

 

Het is belangrijk dat er grote duidelijkheid bestaat over de strategische inzet van het 

bouwproject voor de Regering, en dat deze opdracht gedragen wordt door directie en Raad 

van Bestuur van SEHOS. Voldoende betrokkenheid en tijd van deze organen is zeer 

belangrijk. 

 

We menen dat de betrokkenheid van Regering en Directie bij het begin van het project 

primordiaal is: het beleid moet sturing geven aan het project, en sleutelbeslissingen nemen die 

een grote invloed op de werking en kosten kunnen hebben. Verderop in het project moet 

veeleer toezicht gehouden worden op de implementatie. 

 

II.10. 8. Het participatieproces met de medische staf (medische raad) en het 

personeel. 

 

Een duidelijke communicatieprocedure met de medische staf en het personeel (de 

uiteindelijke gebruikers), inclusief de bepaling van de relatie tussen deze personen en de 

projectmanagers van de diverse deelgebieden, is aangewezen. De rol van de “mediator”, 

verzorgd door het managementbureau, is fundamenteel. De besluitvorming die volgt uit dit 

participatieproces, inbegrepen de beslissingsnemers, moet zo gestructureerd mogelijk zijn. 

 

II.10. 9. Betrokkenheid van de Technische en Facilitaire Dienst 

 

Tussen ziekenhuizen onderling bestaan er grote verschillen wat betreft organisatie, 

taakinvulling en bestaffing van de Technische en Facilitaire Diensten. Er moet vanaf de start 

worden gestreefd naar duidelijkheid over de inbreng, mogelijke tijdsbesteding en 

verantwoordelijkheid van de betrokken personen. Dit resulteert in een vlot projectverloop.  

 

Het ziekenhuis wordt gerealiseerd volgens een DBM-formule. Het is daarbij essentieel dat er 

tijdens de uitvoeringsfase voldoende mogelijkheid is tot terugkoppeling met technische en 

facilitaire diensten. Zonder deze terugkoppeling kan geen antwoord geboden worden aan de 

concrete vragen die rijzen bij de bouw van een nieuw ziekenhuis en wordt de operationaliteit 

bij uitbating ernstig gehypothekeerd. 

 

 

II.10. 10.  Realiteitszin met betrekking tot timing en budget 
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We zien dat het project van in het begin van het trajectverloop met een financiële druk te 

kampen heeft gehad. Al van bij de offertevraag werd duidelijk dat het realiseren van dit 

ziekenhuis binnen het vastgelegde budgettaire kader een aantal beperkingen met zich 

meedroeg. 

 

Zo wordt er ondermeer verwezen naar de voorgestelde maatregelen van BNI om de 

bouwkosten te drukken. 

 

Interne beslissingsprocedures en -tijd maken een essentieel onderdeel uit van de totale 

projectplanning. Verwachtingen en budgettaire middelen met elkaar in evenwicht houden is 

een continue zorg. Gebruikers zijn vragende partij en wensen -  terecht -  een zo groot 

mogelijke kwaliteit. Deze vragen moeten geconfronteerd worden met de financiële 

haalbaarheid. 

 

Er dient een doorgedreven kostenbeheersing vooropgesteld in alle stadia van het project. De 

gehanteerde procedures en de methodologie zijn aangepast aan het specifieke stadium, waarin 

het project zich bevindt. Er wordt steeds een afgesproken marge gerespecteerd tussen raming 

en (plafond)budget.  

 

II.10. 11.  Onderscheid tussen raming en (plafond)budget 

 

Het is belangrijk om het onderscheid tussen (plafond)budget en raming duidelijk te stellen.  

 

 een raming is een - al dan niet gedetailleerde - inschatting van de kostprijs van het 

geheel of een deel der werken, gebaseerd op actuele aannemingsprijzen. 

 een (plafond)budget is voor de Opdrachtgever een “worst-case scenario” in zijn 

financiële planning. Het plafondbudget is bij voorkeur inclusief OB, directiekosten, 

terreinen etc.  

 

Het is essentieel om beide regelmatig te actualiseren. Het (plafond)budget groeit met verloop 

van tijd, als gevolg van indexaties. (Vandaar trapeziumvorm A<B) 

 

De vastlegging van het (plafond)budget is een essentieel element van financiële planning. In 

overleg tussen Opdrachtgever en projectmanager worden wensen en mogelijkheden tegenover 

mekaar afgewogen. 

 

Van de projectmanagers wordt verwacht dat zij de Opdrachtgever inlicht over de financiële 

consequenties van bepaalde beslissingen; van de Opdrachtgever wordt een realistische 

houding verwacht t.o.v. eisen en kostprijs. Goede financiële duidelijkheid tussen 

Opdrachtgever en Architectenbureau leidt tot een batig eindsaldo.  
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Bij goed beheer is de financiële situatie van het project op ieder moment kernachtig samen te 

vatten: zolang de budgetzijde de kostzijde overtreft is het project financieel op de juiste 

sporen.  

 

II.10. 12.  Planning 

 

Er ontbreekt momenteel een algemene planning die naast het verloop van de bouw nog een 

aantal andere (dan de bouwplanning) maar essentiële zaken opneemt.  

 

II.10. 12.1.  Algemene planning 

 

USONA bereidt de aanbestedingen van de andere loten voor. In het kader van een duidelijke 

communicatie en transparantie is het aangewezen om het voorbereidingsproces van deze 

aanbestedingen in een planning op te nemen. Door het opnemen van bepaalde belangrijke 

milestones garandeert men op die manier ook samenspraak tussen USONA en de overige 

partijen. 

 

Naast deze specifieke planning van overige loten zijn een aantal andere aspecten die aan bod 

kunnen komen. Dit zijn meestal elementen uit het transitieproces die ook hun impact hebben 

op het gebouw en de oplevering ervan: 

 

- Meetings in het kader van transitie 

- Opstart technisch personeel 

- Opleidingen medische toestellen 

- Inhuisbeweging  

 

II.10. 12.2.  Implementatie van alle loten in de bouwplanning 

 

Het zou goed zijn indien de implementatie van deze loten worden opgenomen in de 

bouwplanning. Gezien het feit dat BNI ook ten opzichte van de andere loten een 

coördinerende rol heeft, is het een aanbeveling dat zij deze loten ook gedetailleerd opnemen 

in de algemene planning. Dit is uiterst belangrijk. Coördinatie tussen bouw en vaste medische 

uitrusting mag niet te laat starten. Dit wordt beter vroeg dan laat voorzien. De keuze voor 

bepaalde medische uitrusting heeft een impact op de bouwkundige randvoorwaarden 

(binnenbrengen toestel, ophangen pendels, loodwaarden wanden). 

 

Ook dient hier rekening te worden gehouden met mogelijke meerprijzen en dient dus best 

financiële reserve te worden ingebouwd. 

 

II.10. 12.3. Duidelijke communicatie omtrent de planning 
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De locatiewijzing en meer nog zijn gevolgen hebben een grote impact gehad op de 

bouwplanning. We menen dat een proactieve houding onontbeerlijk is gezien de huidige 

evolutie van het dossier.  

 

We zouden graag zien dat USONA een aftelmechanisme opneemt in zijn verslaggeving. Dit 

betekent dat het aantal resterende uitvoeringsdagen wordt opgenomen in het 

voortgangsoverleg en dit ten aanzien van een definitieve opleverdatum van 28 mei 2018. Op 

die manier worden toekomstige discussies omtrent planning verder geobjectiveerd. 

 

Ten gevolge van de langere bouwtermijn is momenteel een claim lopende vanuit BNI. DAB 

zal over deze oordelen. Een nieuw management bij BNI toont nu al een gewijzigde aanpak 

van het project. We menen dat de rapportering hier rekening dient mee te houden. Deze 

gewijzigde houding wordt overigens reeds door BNI aangehaald in de rapportage.  

 

BNI heeft ook een aantal verplichtingen na te komen o.a. naar planning toe. We verwijzen in 

dit kader ook naar de verwijlboetes van € 5000,-. We wensen dat de nodige inspanningen 

worden geleverd.  

 

Ook wensen we dat dit aspect aan bod komt in de rapportage naar de QPB. 

 

In een aantal QPB vergaderingen is tevens terecht aan bod gekomen dat de nodige 

rapportering omtrent de planning al dan niet bewust of onbewust onduidelijkheden bevatte. 

Vroeger of later wordt de impact echter concreet en dreigt de planningsimpact zich te vertalen 

in een financiële kater voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Ervaring leert ons dat – 

in projecten waar de planningsimpact van bepaalde beslissingen en wijzigingen wordt 

doodgezwegen of verhuld in onduidelijkheid – deze impact meermaals groter is dan bij een 

transparant projectverloop.  

 

Zo loopt er momenteel een claim ten gevolge van het laattijdig ter beschikking stellen van de 

gronden. Tot medio juli 2016 was de impact op de planning hiervan niet eenduidig. Er werden 

allerhande scenario’s naar voor geschoven, maar een concrete invulling werd niet gegeven. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat gepaste actie van de betrokken partijen – terecht of niet 

terecht – op een niet-gestructureerde manier verliep. 
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Hoofdstuk II.11.  Aanbevelingen 

 

 

II.11.1 Ontwerp 

 

Voor wat betreft het ontwerp maken we slechts enkele opmerkingen. Grosso modo kan 

gesteld worden dat het huidige ontwerp, verder uitgewerkt in uitvoeringsfase, voldoet aan de 

opdracht. Voor een meer specifieke analyse en aanbevelingen per deelaspect verwijzen we 

naar bijlage 8164, toegevoegd aan dit verslag. 

 

II.11.2. Technische studie 

 

Uit de ons overhandigde documenten blijkt dat er voldoende communicatie en terugkoppeling 

aanwezig is tussen USONA en BNI over de verschillende technische studies om tot een goede 

uitvoering van de constructie en technische installaties te komen. We merken echter op dat er 

enkele hiaten zijn in de verschillende uitvoeringsdossiers – zowel stabiliteitstechnische als 

technische dossiers – waardoor een volledig overzicht op het aspect van de technische studies 

ontbreekt. 

 

Zo ontbreken er onder andere een aantal uitvoeringsdocumenten in het stabiliteitsdossier met 

cruciale gegevens betreffende de rekennota’s en zijn een aantal zaken (bekistingsplannen, 

wapeningsplannen, lastenplannen) onvolledig en nog niet ver genoeg uitgewerkt om reeds op 

te nemen in een as-built dossier.  Ook een duidelijk boorprotocol ontbreekt. Wanneer er geen 

duidelijke richtlijnen bestaan over waar men doorvoeren mag maken, kan dit leiden tot 

constructieve problemen. Ook voor toekomstige wijzigingen is het belangrijk dat hier een 

overzicht van bestaat en dat een aantal spelregels worden gevolgd.  

 

Voor wat betreft het as-built gedeelte stabiliteit staat de ruwbouw voldoende ver gevorderd 

om te kunnen verwachten dat hier reeds de nodige uitgewerkte dossiers van terug te vinden 

zijn.  

 

Ook voor de technische studies is er werk aan de winkel. Zo ontbreekt de volledige 

uitwerking van de dossiers met betrekking tot HVAC, elektrotechnische installaties, 

liftinstallaties en sanitaire installaties. We kunnen eveneens verwachten dat deze dossiers in 

dit stadium van de bouw reeds verder zouden staan. 

 

De dossiers van de medische gassen, sprinklerinstallaties en installaties medische gassen 

waren eveneens zeer zuinig gedocumenteerd. In die mate zelfs dat een analyse van de reeds 

voorhanden zijnde documenten niet mogelijk bleek. 

 

                                                           
164 Zie bijlage 8 bij dit rapport: Analyse van het ontwerp per niveau 
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Het dossier met betrekking tot de vaste en losse medische inrichting staat in de 

kinderschoenen. De inventaris van de bestaande infrastructuur ontbreekt eveneens, ons 

inziens een essentiële stap om tot een sluitend dossier te komen. 

 

We kunnen stellen dat voor alle technische dossiers de aanzet aanwezig is, maar de verdere 

uitwerking ontbreekt.  

 

Het verdient aanbeveling dat hier dringend werk wordt gemaakt van een inhaalbeweging, 

zonder uit het oog te verliezen dat terugkoppeling met de eindgebruiker essentieel is. Indien 

hier stappen worden overgeslagen riskeert men dit in latere fase dubbel terug te betalen. 

 

II.11.3. Financiële analyse 

 

Momenteel geven de verschillende documenten elk een fragment weer van het totaalplaatje en 

spreken de cijfers elkaar tegen. Er ontbreekt dus een duidelijk globaal overzicht van de 

huidige financiële status van het project inclusief de reeds gekende variations. Dit overzicht 

dient zoals vastgelegd in de beheersovereenkomst aangeleverd te worden.  

 

De overzichten die aan de QPB overhandigd worden zijn niet eenduidig en er wordt 

gegoocheld met verschillende valuta. Dit leidt tot verwarring en misinterpretatie en moet 

absoluut vermeden worden. 

 

Reeds gevorderde werkgehelen dienen opgeteld bij de resterende raming zodat we een 

geïntegreerde financiële planning verkrijgen  en dit ook overzichtelijk wordt voor de 

opdrachtgever. De verschillende (zeer uiteenlopende) bedragen die momenteel circuleren met 

betrekking tot de totale bouwkost zijn een duidelijke indicator van de onduidelijkheid die 

hierover heerst. 

 

II.11.4. Planningscontext 

 

De overlegmomenten tussen USONA en BNI werden genotuleerd in de 

voortgangsrapportage. Hierin ontbreekt echter een duidelijk overzicht van het aantal 

verstreken en nog beschikbare werkdagen, alsook de integratie van het aantal bijkomende 

werkdagen ten gevolge van variations, zij het door onvoorziene omstandigheden of 

afwijkingen op de oorspronkelijke opdracht.  

 

Een totaaloverzicht en implementeren van een aftelmechanisme moet leiden tot het strakker 

houden van de vooropgestelde planning. In het kader van de huidige dreiging van een claim 

namens BNI omwille van de uitlopende bouwtermijn moet hier een prioriteit van gemaakt 

worden.  
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De factsheets en meer specifiek de dashboard voortgang geven momenteel slechts een 

indicatie van de status (“op schema”, “vertraging” of “potentiële vertraging”) van een bepaald 

aspect weer. Dit moet concreter worden ingevuld zodat de effectieve impact op het 

bouwtraject duidelijk wordt gemaakt. 

 

De planning die momenteel voorligt is de bouwplanning van BNI. Dit dient echter aangevuld 

door USONA met de door haar voorbereide loten inrichting en ICT. Zonder deze aanvulling 

is de bouwplanning geen juiste weergave van de werkelijk te verwachten totale bouwtermijn 

en het vastleggen van de geprojecteerde einddatum. 

 

II.11.5. Verslaggeving 

 

De verscheidenheid aan verslagen met betrekking tot de bouw past binnen het huidige 

organisatiekader en toetst alle nodige aspecten aan. Met de verslaggeving op zich is niets mis 

en dient behouden te blijven binnen de huidige organisatiestructuur. Dit in tegenstelling tot de 

financiële en aan planning gelinkte verslaggeving, waar we wel heel wat bedenkingen bij 

hebben, zoals hierboven reeds aangehaald.  

 

We kunnen ons wel de vraag stellen of er op de verschillende controle- overlegorganen 

voldoende gebeurt met de verslaggeving, maar dit duidt ons inziens eerder op een gebrek aan 

organisatie tussen én binnen de verschillende stakeholdersgroepen en een gebrek aan 

duidelijkheid over de taakverdeling.  

 

II.11.6. Projectorganisatie 

 

De rol van elke stakeholder in het Project Team dient daarom duidelijker gedefinieerd. De 

huidige organisatiestructuur met al haar overeenkomsten laat te veel openingen om een 

duidelijke begrenzing van de verplichtingen en verantwoordelijkheden te waarborgen. 

Onlosmakelijk verbonden met het ontbreken van deze duidelijke aflijning is het huidig gebrek 

aan eigenaarschap.  

 

Gezien de actuele organisatiestructuur en de invulling daarvan door de betrokkenen is het 

verloop van het huidige bouwtraject op zijn minst grillig te noemen. Er heersen conflicten 

tussen de verschillende stakeholders en er dreigt verdere escalatie.  

 

We benoemen de tekorten bij de belangrijkste stakeholders en duiden hoe men tot een betere 

werkend projectteam kan komen. 

 

II.11.6.1. BNI 

 

De uitvoerder van de fysieke bouw vervult haar rol grotendeels en legt een gedegen kennis 

aan de dag met betrekking tot de bouw van ziekenhuizen. Feedback dient gegeven aan 
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USONA die de overige stakeholders inlicht en zorgt voor terugkoppeling. We stellen vast dat 

meer dan voldoende knowhow en gedrevenheid aanwezig is, doch de vraag blijft of BNI 

voldoende strak bij de teugels gehouden worden.  

 

II.11.6.2. USONA 

 

USONA staat centraal in het project. Zij zijn gemandateerd middels de 

managementovereenkomst om voor SONA de regie van het BDM contract met BNI in goede 

banen te leiden. USONA blijkt gezien haar centrale rol hierin een onmisbare partner. Het 

wegvallen van haar kennis over het afgelegde traject en de inhoud van dit project en zijn 

geschiedenis zou het bouwproces en de daaraan gekoppelde organisatiestructuur doen 

vervallen in een stuurloos vehikel, en dit tenminste gedurende een aantal maanden.  

 

Het dient gezegd dat USONA er niet in slaagt om steeds op voldoende transparante manier 

informatie te verstrekken over het bouwproces aan de overige stakeholders. Dit is een 

duidelijk gemis en oorzaak van heel wat onduidelijkheden. Een strakke hand is nodig om het 

ontbreken van transparantie af te dwingen. 

 

II.11.6.3. SONA 

 

De gemandateerde stakeholder SONA speelt geen rol van betekenis en verzaakt zo aan haar 

verplichting om de teugels strak te houden, zowel planningsgewijs als financieel. De 

managementovereenkomst met USONA rechtvaardigt deze delegering gedeeltelijk, doch het 

lijkt ons logisch en onmisbaar dat enige vorm van betrokkenheid als beheerder van de nodige 

fondsen noodzakelijk is.  

 

Tot het aanvatten van de evaluatie ontbrak het SONA aan initiatief. Pas tijdens de evaluatie 

zijn een aantal noodmaatregelen genomen zonder veel overleg met het Land of transparantie 

naar de overige stakeholders.  

 

SONA biedt ons inziens geen enkele toegevoegde waarde aan dit project, dit is een 

opdrachtgever onwaardig en ligt aan de basis van de mate van stuurloosheid waarmee dit 

project wordt geleid. 

 

II.11.6.4. SEHOS 

 

De Raad van Bestuur van het huidige ziekenhuis speelt geen rol van betekenis in de bouw van 

het ziekenhuis. Zij zijn enkel betrokken middels de MOU. Er is echter weinig terugkoppeling 

met de noden en vragen van het ziekenhuis. De QPB is het enige orgaan waar terugkoppeling 

mogelijk is en de daadkracht hiervan is zeer beperkt.  

 

Het is aangewezen dat het SEHOS een meer centrale rol toebedeeld krijgt. 
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II.11.6.5. QPB 

 

De Quality and Performance Board voert momenteel de controle op de 

uitvoeringsbeslissingen. Dit is ook exact de taak die zij momenteel uitvoert. De ambitie reikt 

echter verder en er neigt een evolutie naar een meer actieve rol waarbij niet enkel wordt 

gecontroleerd maar ook wordt gestuurd, zonder duidelijk kader of globale doelstellingen. We 

begrijpen dit als een gevolg van het ontbreken van sturing vanuit de hoek van de 

opdrachtgever.  

 

Het is echter onmogelijk om een kwaliteitscontrolerend orgaan objectieve oordelen te laten 

vellen als men hier ook sturing dient te geven omtrent financiële en planningskwesties. De 

belangen in beide aspecten zijn tegengesteld en het is dan ook aangewezen dat het 

controlerende en sturende aspect worden ontkoppeld. 

 

II.11.6.6. HET LAND CURACAO 

 

Het Land Curaçao is de enige echte eigenaar van dit project maar speelt geen actieve rol in het 

bouwproces. Het Land wordt op de hoogte gehouden van het bouwproces middels de QPB.  

 

Het is aangewezen dat het Land een meer centrale rol toebedeeld krijgt aangezien haar 

gemandateerde opdrachtgever SONA verzaakt deze rol in te vullen. 

 

II.11.6.7. NIEUW PROJECTTEAM 

 

We stellen voor om terug een effectieve en efficiënte structuur in de organisatiestructuur te 

brengen. Daartoe dient een nieuwe organisatiestructuur te worden vastgelegd. 

 

Als eindgebruiker is de integratie van SEHOS in het projectteam onmisbaar. Het bestaan van 

de MOU alleen is daarbij niet voldoende. Er is nood aan een integratie van het SEHOS als 

volwaardige bouwpartner in het projectteam waarbij rechtstreekse communicatie met 

USONA mogelijk is. 

 

Het is aangewezen dat USONA in het zadel blijft zitten, doch controle op haar werking en 

beslissingen moet duidelijk vastgelegd worden. Strikt gezien moet USONA nu enkel 

verantwoording voor haar daden afleggen aan SONA en de QPB en door het ontbreken van 

voldoende inbreng van deze organen wordt een leemte gecreëerd. USONA vult deze leemte in 

door zelf op bepaalde vlakken een beslissende rol te spelen. De rol die USONA speelt dient 

dus duidelijker gedefinieerd te worden zodat een duidelijk kader gecreëerd wordt. 

 

SONA vervult haar rol als gedelegeerd opdrachtgever niet en het verdient aanbeveling dat 

deze organisatie een stap opzij zet en wordt vervangen door een daadkrachtiger orgaan. 
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We stellen voor dat een nieuw leidend projectteam wordt samengesteld bestaande uit een 

vertegenwoordiging van de technische directie van het SEHOS, een vertegenwoordiging 

vanuit het Land, beiden bijgestaan door een bouwspecialist met ervaring in de 

ziekenhuisbouw.  

 

De QPB kan blijven bestaan in haar huidige vorm (met vertegenwoordiging vanuit het Land 

en SEHOS) en dient zich dan enkel te focussen op de kwaliteitsborging en de terugkoppeling 

met de verschillende diensten. Zij spelen dus een passieve rol en koppelen indien nodig terug 

met het projectteam die een actieve rol spelen in het bouwproces en bijsturen wanneer nodig. 

 

Het is evident dat deze gewijzigde structuur de nodige verschuivingen in mandaten en 

contractvorming met zich mee zal brengen, maar dit lijkt ons de enige weg voorwaarts. De 

belangrijkste stakeholders zijn de eigenaars – het Land – en de eindgebruikers – SEHOS –  en 

hun belangen dienen ten allen tijde gevrijwaard om tot een rendabel en bruikbaar eindproduct 

te komen.  
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DEEL III DE TRANSITIE 

 

Dit 3de deel handelt over het transitieproces van het HNO. Het transitieproces betreft de 

voorbereiding van de organisatie binnen het HNO, waaronder de aanbestedingen van de 

medische inrichting en ICT, alsmede de overgang en de feitelijke verhuizing van het oude 

naar het nieuwe ziekenhuis.  

 

 

Hoofdstuk III.1. Juridische aspecten van de transitie en inrichting 

(overeenkomsten en afspraken) 

 

Voor de juridische aspecten rond de transitie en inrichting verwijzen we naar een ander deel 

van de evaluatie. Echter voor een goed begrip van dit rapport zijn volgende zaken toch in 

oogschouw te nemen: 

 

III.1.1. Belangrijkste besluiten genomen door de Raad van Ministers ten aanzien van 

het nieuwe ziekenhuis 

 

Het eerste besluit rond de transitie start met de bouwcase en dateert van 2011. Via het 

aanbestedingsdossier werd een BDM-overeenkomst afgesloten. In 2011 werd ook een 

beheersovereenkomst opgemaakt, alsook bepalingen rond het zorgaanbod en het programma 

van eisen. Het programma van eisen dat in de ontwerpfase is vastgelegd, bepaalt niet alleen de 

gewenste infrastructuur, maar ook de wijze waarop er gewerkt zal worden. Uit onderzoek 

blijkt dat 55% van de exploitatiekosten eigenlijk al in de conceptfase van de bouw zijn 

bepaald165. 

 

Er werd een Memorandum of Understanding opgesteld in 2013, waarbij ook een aanwijzing 

werd opgenomen dat SEHOS de exploitant van het HNO zou worden.166  

 

III.1.2. Belangrijke besluiten ten aanzien van de randvoorwaarden voor het nieuwe 

ziekenhuis 

 

In de rand is het belangrijk om ook het ruimer kader van het gezondheidslandschap op 

Curaçao te kennen. Er zijn slecht een beperkt aantal besluiten, waaronder dat van de 

bloedbank (2011), het ziekenhuisbeleid (2011), het laboratorium (2011), de functieverdeling 

(2012) en de basisverzekering (2012).  

 

                                                           
165 Twijnstra Gudde, 2015 
166 Artikel 9 van de MOU 
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Hoofdstuk III.2.  Tussentijdse evaluatie transitie 

 

Dit verslag behandelt het aspect van de transitie van het Sint-Elisabeth Hospitaal (SEHOS) 

naar het Hospital Nobo Otrobanda (HNO). 

 

III.2.1. Scope 

 

De opdrachtgever van deze evaluatie is het Land Curaçao, bij monde van de Minister van 

Gezondheid, Milieu en Natuur. De scope van de transitie is beschreven in de Term of 

References, elders in dit verslag opgenomen. 

 

Elke transitie is anders, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval en de 

complexiteit van de zorginstelling. Het toetsingskader voor een transitie wordt gevormd door 

een beoordeling van: 

 

1) de belangrijkste zorgprocessen welke op grond van het programma van eisen in de 

toekomst binnen het HNO moeten worden georganiseerd, de daarvoor benodigde 

medische expertises, inrichting, middelen, opleidingen en functionele organisatievorm 

(projectie toekomstige zorgprocessen, planning en organisatie); 

 

2) de veranderingen die de huidige organisatie (zoals die binnen SEHOS bestaat) moet 

meemaken om in de doelomgeving effectief en efficiënt te kunnen opereren, inclusief 

het financieel kader, het beheersings-, communicatie- en monitoringsproces en de 

kwaliteit van de beheersingsorganisatie (implementatie veranderingen, 

changemanagement en control); 

 

3) de inhoudelijke rol van de directe en indirecte stakeholders bij het vaststellen van zowel 

de toekomstprojectie als bij de realisatie van de benodigde veranderingen om te komen 

tot het eindresultaat (kwaliteit stakeholdersparticipatie)  

 

4) het bestaan, in dit geval het ontwerpen van toekomstige operationele voorzieningen die 

ervoor moeten zorgen dat de zorgkwaliteit binnen het HNO, na de oplevering van het 

project en de concretisering van de transitie, op het door de beleidsmakers gewenste 

niveau gehandhaafd blijft (kwaliteitshandhaving en nazorg voorzieningen). 

 

III.2.2. Waarderende onderzoekende benadering 

 

We hebben gewerkt volgens de methodiek van het waarderend onderzoek. Externe 

begeleiding focust te dikwijls op de negatieve zaken bij personen of in een organisatie. Via de 

beproefde methodiek van de waarderende benadering vertrekken we van wat goed is. 
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In het waarderend onderzoek wordt dus systematisch gebruik gemaakt van de kracht van 

(groepen) mensen om verandering (bv. een reorganisatie) op gang te brengen (te realiseren). 

In die zin heeft de aanpak ook een belangrijk vormend aspect. 

 

Veranderingstrajecten en -processen stuiten vaak op veel weerstand. Dit is (meestal) het geval 

omdat ze ontstaan vanuit een deficit-denken. Ook deze tussentijdse evaluatie heeft impliciet 

dit denken in zich. In het klassieke veranderings- en kwaliteitsdenken ligt de focus immers op 

wat niet goed loopt, op oorzakelijke verbanden en hoe fouten weg te werken. Vaak wordt in 

veranderingsmanagement echter te snel voorbijgegaan aan twee elementen:  

 

 Ten eerste dat de centrale (f)actor in organisaties (en bij verandering) niet de systemen 

en procedures zijn, maar de mensen.  

 Ten tweede dat over het algemeen de werking van een organisatie of een proces meer 

gekenmerkt wordt door successen (door wat goed loopt) dan door fouten. Focussen op 

wat verkeerd loopt, leidt in deze gevallen dus tot disproporties in de perceptie over de 

werking van een organisatie en er ontstaat vrij snel het gevoel van ‘niks (of zeer weinig) 

is nog goed’ of ‘het is nooit goed’. Dit terwijl het tegendeel meestal waar is. 

 

In de methodiek van het waarderend onderzoek ligt de focus op wat goed loopt in een 

organisatie (de succesverhalen – wat we waarderen), m.a.w. op de kracht (de sterktes) om van 

daaruit te streven naar inspirerende of aantrekkelijke doelstellingen (wat kan zijn – mogelijk 

is). Gezien ons klassiek denkpatroon is dit geen sinecure en is er enig zoekwerk nodig naar 

deze elementen, vandaar de term ‘onderzoek’. We gaan bv. niet zoeken naar wat mensen 

‘ontevreden’ maakt, maar naar de elementen en omstandigheden die resulteren in grote 

tevredenheid. 

 

In de methodiek van het waarderend onderzoek wordt dus op een andere, constructieve, 

positieve en inspirerende manier gekeken naar verandering. In grote lijnen wordt er uitgegaan 

van een aantal principes, o.a. weten is veranderen, positieve beelden motiveren en kunnen 

kiezen maakt creatief.  

 

Waarderend onderzoek verloopt in vier fasen (4 D-methode): ontdekken (discovery), 

dromen (dream), ontwerpen (design) en uitvoeren (destiny). 
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De eerste opgave van het veranderingsproces is mensen te laten ontdekken hoe ze over 

zichzelf op een waarderende manier kunnen denken. De focus bepaalt immers de manier van 

veranderen en daarmee het succes. Een positief gevoel is aanstekelijk, geeft kracht en creëert 

dynamiek. Mensen en organisaties bewegen in de richting van de vragen die ze zichzelf 

stellen en wat ze bestuderen. 

 

De ervaringen met waarderend onderzoek (o.a. ook bij Probis als organisatie, waar de 

waarderende benadering een onderdeel van de cultuur is geworden) tonen aan dat hoe 

positiever de onderzoeksvragen geformuleerd worden en hoe constructiever het proces 

verloopt, des te duurzamer en effectiever de veranderingsinspanningen zijn.  

 

De waarderende onderzoekende benadering kan echter niet gebruikt worden bij crisissituaties 

en grote conflicten. Dan dient men over te schakelen op conflicthanteringstechnieken (zie 

verder).  

 

III.2.3. Gezondheidszorg en ziekteverzekering 

 

Curaçao heeft een uitgave voor gezondheidszorg van 13,8% van het GDP (2013). Dit is 1,5 

procentpunt hoger dan de OECD-landen, 0,9 procentpunt hoger dan Nederland, maar 

beduidend lager dan de Verenigde Staten (17,1%) 167 

 

Uit dezelfde studie van de University of Curacao Dr. Moises Frumencio da Costa Gomez 

weten we ook dat de Curaçaose bevolking een gemiddelde levensverwachting heeft van 62,7 

jaar (mannen) en 57,9 jaar (vrouwen). Hiermee doet het Land Curaçao het beduidend slechter 

dan bijvoorbeeld Suriname, Venezuela en Nederland. Obesitas en overgewicht en de daaraan 

                                                           
167 Studie University of Curacao Dr. Moises Frumencio da Costa Gomez, prof. Camps, TIAS-Berenschot, 29 

oktober 2015 
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verbonden welvaartziektes (o.a. hart- en vaatziekten, diabetes, hypertensie, 

hypercholesterolemie) worden als de belangrijke oorzaken gezien. Dit heeft ongetwijfeld zijn 

effect op het gebruik van gezondheidszorgdiensten zoals ziekenhuizen. Dat de bouw van een 

nieuw ziekenhuis gekaderd dient te worden in een algemeen gezondheidszorgbeleid met 

accent op preventie en gezondheidsopvoeding wordt hiermee duidelijk.  

 

De welzijnszorg (care) is op het eiland nog in ontwikkeling. Men verwacht dat het HNO een 

hefboom zal zijn voor de gehele gezondheids- en welzijnszorg. Het Volksgezondheid Instituut 

Curaçao (VIC) bracht een zorgkaart uit over de zorgstromen op Curaçao. Het situeert het 

ziekenhuis in de 2e lijnszorg, tussen de 1e lijnszorg (o.a. huisartsen) en 3e lijnszorg 

(revalidatie, ouderenzorg, thuiszorg). De 1e lijnszorg is momenteel volop in ontwikkeling. Er 

is een gedragen zorgstrategische visie ontwikkeld samen met de stakeholders. In de derde lijn 

zijn er een aantal verpleeghuizen, waarvan sommige bezig zijn met de transformatie naar 

verzorgingstehuizen (voor meer zware ouderenzorg). Er zijn ook enkele gespecialiseerde 

opvangcentra voor personen met een handicap. 

 

Ook in de 2e lijn zijn er nog uitdagingen. We zien dat het huidige ziekenhuis er niet in slaagt 

om de zorg op niveau georganiseerd te krijgen. Diverse inspectierapporten geven aan dat de 

zorg niet op orde is168.  

 

Het Sint-Elisabeth ziekenhuis (SEHOS) heeft een rooms-katholieke signatuur. Curaçao 

bestaat voor 80% uit rooms-katholieken. Andere godsdienstige genootschappen zijn 

protestanten, pinksergemeenten, zevendedagsadventisten, Jehova’s getuigen en Joden. Dit is 

belangrijk bij de al of niet religieuze oriëntatie van de inrichtende macht voor het toekomstig 

ziekenhuis. 

 

Sedert 2013 kent het Land Curaçao een basisverzekering ziektekosten, geregeld in de 

Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten (BVZ). Het uitvoeringsorgaan bij de BVZ 

is de SVB te Curaçao (svbcur.org). De BVZ is een verplichte ziektekostenverzekering voor 

alle ingezetenen van Het Land Curaçao die daarvoor in principe premie zijn verschuldigd. Dit 

geldt dus ook voor nieuwe “Penshonados” die zich op Curaçao vestigen. Eventueel kan deze 

BVZ verzekering uitgebreid worden bij een derden verzekeringsmaatschappij met 

aanvullende verzekering voor buitenlanddekking. 

 

Voor bestaande gevallen – Penshonado’s die al op Curaçao woonachtig waren op het moment 

van invoering van de BVZ op 31-1-2013 – ligt de situatie anders. Omdat zij in het verleden 

medisch verzekerd dienden te zijn via een ziektekostenverzekering alvorens zich op Curaçao 

te kunnen vestigen, dreigde voor hen een dubbele verzekering. De Minister van Financiën 

heeft deze lacune in de wet onderkend en Penshonado’s voor de jaren 2013 en 2014 via een 

algemeen geldende Aanschrijving geplaatst in de categorie van niet-verzekerden onder de 

BVZ. 

                                                           
168 Trendrapport Caraïbisch gebied, 2013, FWG. 

http://svbcur.org/
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III.2.4. De spelers 

 

Bij het transitieproces van het HNO zijn veel partijen verwikkeld waarvan een aantal ook 

betrokken zijn bij de bouw van het HNO en hiervoor reeds besproken zijn. De partijen die bij 

het transitieproces betrokken zijn, zijn de volgende: 

 

(1) Het Land Curaçao, de regering en haar administratie 

 

Curaçao is als land materiele opdrachtgever voor de bouw van een nieuw ziekenhuis HNO. 

Sinds Curacao op 10 oktober 2010 een autonome status heeft verkregen binnen het 

Koninkrijk der Nederlanden kent het Land Curacao reeds 5 kabinetten. Deze 5 kabinetten 

hebben weliswaar gewerkt aan 1 bestuursplan, waarin de bouw van het ziekenhuis is 

opgenomen, maar dit betekent wel dat de continuïteit van het beleid onderhevig is geweest 

aan deze wissels, met name de politieke context waarin de beslissingen, die onderdeel zijn 

van deze tussentijdse evaluatie, zijn genomen. Er zijn nieuwe verkiezingen gepland in 

september 2016. 

 

De regering wordt ondersteund door de diverse administraties (ministeries). De meest 

relevante betrokken administraties bij de realisatie van HNO zijn: 

 

 Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN); 

 Ministerie van Financiën; 

 Ministerie van Vervoer, Verkeer en Ruimtelijke planning. 

 

De Regering heeft een gezant afgevaardigd die namens de regering het transitie budget dient 

op te volgen. De Overheid heeft een gezondheidsinspectiedienst, die toeziet op de 

volksgezondheid. Er is in het kader van de Beheersovereenkomst een Quality and 

Performance Board (QPB) opgericht die het HNO project dient te volgen. De 

verantwoordelijkheden van de QPB zijn reeds besproken in paragraaf I.1.9. van deel I van dit 

evaluatierapport. 

 

(2) SONA  

 

Zoals in deel I van dit evaluatierapport reeds is aangegeven, heeft SONA met het Land 

Curacao een beheersovereenkomst gesloten. Op grond van genoemde overeenkomst treedt 

SONA namens het Land Curacao op als formele opdrachtgever voor de bouw van het HNO 

en beheert en besteedt als zodanig ook alle geldmiddelen voor de bouw en transitie van het 

HNO.  

 

(3) USONA / Berenschot 
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In artikel 15 lid c van de Memorandum of Understanding (MOU) welke op 20 september 

2013 tussen het Land Curaçao, SEHOS en USONA is gesloten, is bepaald dat USONA169 de 

regie voert over de transitie van het oude naar het nieuwe ziekenhuis. Verantwoordelijke voor 

de transitie door USONA is directielid de heer Luc Steenhorst.  

 

(4) SEHOS en andere ziekenhuizen 

 

SEHOS is de stichting die het bestaande Sint-Elisabeth ziekenhuis exploiteert. In artikel 15 lid 

b van de hiervoor genoemde MOU is aangeven dat SEHOS een rol speelt in de voorbereiding 

van de ziekenhuis organisatie alsmede in de transitie en de feitelijke verhuizing van het oude 

naar het nieuwe ziekenhuis en heeft SEHOS als professionele organisatie de nodige inbreng 

in de aanbestedingen van de (medische) inrichting en de ICT.  

 

SEHOS heeft een Raad van Toezicht welke instaat voor het beheer van en toezicht op de 

stichting alsmede een Raad van Bestuur welke zich bezig houdt met het dagelijkse 

management. Het is de Raad van Bestuur van het SEHOS dat zich voornamelijk bezig houdt 

met het transitieproces. 

 

SEHOS speelde in het verleden niet alleen een belangrijke rol voor de gezondheidszorg op 

Curaçao zelf, maar ook voor de andere eilanden in het Benedenwindse gebied. Men heeft ook 

een medische luchtbrug met het vaste land (zogenaamde medische uitzendingen), die gebruikt 

wordt bij hoge vraag of technisch-logistieke problemen in het SEHOS. 

 

Daarnaast is er het kleinere Adventziekenhuis dat zich als revalidatieziekenhuis profileert. Dit 

is ook gelegen in Willemstad. In het recente verleden heeft een derde privaatziekenhuis, de 

Taams kliniek, de activiteiten stopgezet en deze is overgenomen door het Adventziekenhuis. 

Er is ook nog een vierde instelling die zich als “pain clinic” profileert. Zowel het 

Adventziekenhuis en de “pain clinic” zijn niet in het transitieproces betrokken. 

 

(5) Transitie Management Bedrijf 

 

Er is een Transitie Management Bedrijf (TMB) als overlegorgaan tussen USONA-Berenschot 

en SEHOS. Ingevolge onderdel 3.3 van de bijlage van het addendum bij de 

Beheersovereenkomst is vastgesteld dat SONA uiterlijk op 31 maart 2014 een transitieplan 

zal presenteren. Op basis van de Managementovereenkomst is USONA direct aan de slag 

gegaan om een transitieplan op te stellen. In het Transitieplan 1.0 welke op 31 maart 2014 

werd aangeboden aan de SG van het Ministerie van Financiën, is in hoofdstuk 5 het voorstel 

voor de governance van de transitie opgenomen, namelijk de oprichting van een Transitie 

Management Bedrijf (TMB) waarvan het management bestaat uit een transitiemanager van 

SEHOS en een transitiemanager van USONA.  

                                                           
169 USONA is de handelsnaam van NAO N.V., een 100% dochter van Berenschot Groep B.V. Deze laatste 

vennootschap heeft een ander 100% dochter onder de naam Berenschot International B.V.  
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(6) Vereniging Medisch Specialistisch Bedrijf (VMSB) 

 

De VMSB is een vereniging medisch specialistisch bedrijf dat de geneesheren specialisten 

vertegenwoordigd in het ziekenhuis. De VSMB zal in het transitieproces regelmatig 

geconsulteerd moeten worden. 

 

(7) Vakorganisaties 

 

Het CBV is de zorgvakbond voor de verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in het 

ziekenhuis of in een andere zorgvoorzieningen op Curaçao. Ook de CBV zal moeten worden 

geraadpleegd in het transitieproces.  
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Hoofdstuk III.3.  Transitieproces en changemanagement 

 

III.3.1. Definities 

 

Tijdens de interviews merken we dat er een diverse invulling werd gegeven aan het woord 

transitie. We maken een onderscheid tussen het transitieproces, de transitie en het 

verhuismoment (de verhuizing). 

 

Een transitie is volgens het Groot woordenboek der Nederlandse taal Vandale synoniem voor 

overgang, en komt van het Latijn “transitio”. Een transitie impliceert vaak ook een 

transformatie of verandering. Zeker in het geval van een transitie van een organisatie wordt 

vaak expliciet gekozen om van de transitie een transformatie te maken. Dit is dan een 

structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende 

ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en 

natuur en milieu.  

 

Het transitieproces start op het ogenblik dat men beslist om een nieuw ziekenhuis te 

realiseren, en het bestaande daarbij over te brengen. Voor vele voorzieningen is een transitie 

een “one time in a life experience”. De voorbeelden zijn bekend waarbij men dit proces laat 

ondersteunen door een ervaren en gespecialiseerde organisatie. Zowel de conceptuele fase, de 

verhuisvoorbereiding en de feitelijke verhuizing maken hier onderdeel van uit. Vaak wordt 

ook nog de operationele fase toegevoegd. 

 

Een transitieproces start met het opmaken van een transitieplan. Eenmaal een plan is 

goedgekeurd door alle stakeholders kan de uitvoering ervan gebeuren.  

 

Een transitieplan voorziet ook de planning voor de verhuizing. Een verhuizing is de 

ontplooiing van een activiteit op het ogenblik of de periode waarin de feitelijke organisatie 

wordt opgezet in voorzetting van een activiteit op een andere plaats. Een verhuizing zelf gaat 

eigenlijk over de materiële of organisatorische transfer van de activiteiten. Het 

verhuismoment kan kort zijn of langer duren; in één keer of gefaseerd gebeuren. In de praktijk 

zijn er voorbeelden gekend van zorgvoorzieningen die gefaseerd verhuizen; er zijn andere 

voorbeelden gekend waarop men alle patiënten op één dag verhuizen. De infrastructurele 

mogelijkheden en met name de fasering van de bouw, de grootte van de organisatie en de 

wijze waarop de organisatie reeds gestroomlijnd is (inclusief de mate en termijn van 

voorbereiding), zijn hier vaak bepalend. 

 

De beleidsmatige en operationele activiteiten die in het kader van de verhuizing ontwikkeld 

worden, worden ook wel verhuismanagement en opstartmanagement genoemd. Wanneer 

een verhuizing de start is van een nieuwe activiteit spreekt men ook wel van 

opstartmanagement. Deze vormen van management behoren tot het domein van de 

changemanagement.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Economie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Technologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur_(wereld)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu
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III.3.2. Changemanagement 

 

Een cruciale factor in de doeltreffende werking van een organisatie is het vermogen om zich 

aan te passen aan verandering170. Het zich bewust zijn van de nood aan change is het begin 

van het ganse veranderingsproces171. Een compleet assessment van de huidige situatie is 

nodig vooraleer het proces van implementeren van de verandering kan beginnen in de 

organisatie. Helaas kan dit soort assessment langer duren dan dat het management of de 

stakeholders hadden gedacht, vooral in urgente situaties. 

 

De volgende vragen zijn belangrijk in deze fase: 

 

 Wat is er gebeurd waardoor de behoefte aan verandering is tot stand gekomen?  

 Wat voor soort vraagstukken en problemen zijn opgetreden om dit proces van 

verandering te activeren (“triggeren”).  

 Welke change en transitie model past bij deze organisatie? 

 

Een ander belangrijk facet binnen veranderingsmodellen zijn de personen die betrokken zijn 

bij doorvoeren van de veranderingen. De kans op succes is des te groter naarmate mensen 

meer betrokken worden in het veranderingsproces. Dit betekent dat men een zo groot 

mogelijk draagvlak dient te creëren. Mensen willen wel veranderen, maar willen niet 

veranderd worden. Er zullen ook altijd mensen zijn met weerstand, om diverse redenen. Door 

daarmee op een professionele manier om te gaan, wordt voorkomen dat het hele project 

negatief gekleurd wordt. Een echte betrokken werknemer kan voor een succesvolle 

verandering zorgen in de organisatie.  

 

Er zijn verschillende redenen waarom hun betrokkenheid noodzakelijk is voor het succes van 

elke type van verandering. Bovendien is de vertrouwdheid met de organisatiecultuur een grote 

aanwinst voor de leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van 

veranderingen. Leidinggevenden moeten strategieën met betrekking tot de aard van de 

verandering hebben en weten hoe deze invloed hebben op organisaties. 

 

Organisaties moeten in staat zijn zich aan te passen aan veranderingen. Anders zullen ze hun 

concurrentievoordeel verliezen172. 

 

Wanneer men value-based changemanagement wilt toepassen, dan zal dit een effectief 

leiderschap en een bedrijfsstructuur vergen waarin het management vanuit een missie 

strategisch kan plannen.173 

Wanneer een veranderingsmodel wordt gebruikt in combinatie met een bestaande 

bedrijfscultuur dan heb je een betere kans op succes en dit is onderdeel van het acht-stappen 

                                                           
170 French and Delahaye, 1996 
171 Armstrong, 2006 
172 Kanter (1985) 
173 Burke (2004). 
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change model van Kotter (zie verder), waar "samen werken als een team verenigd rondom een 

visie," noodzakelijk is om tot succesvolle verandering te komen. 

 

III.3.3. Kotter’s changemanagement theorie  

 

Om met veranderingen om te gaan en veranderingsstrategieën te implementeren, is het 

belangrijk om te voorkomen dat er geen irrelevante of willekeurige methodes worden 

gebruikt. Een organisatie moet proberen om te concentreren op een geschikt plan van aanpak.  

 

Changemanagement is een continu proces dat tijd, expertise, toewijding en inspanningen 

vergt om verandering te implementeren en uit te voeren. Het vereist de betrokkenheid van 

mensen of het personeel van de organisatie en kan er ook toe leiden dat deze mensen 

eveneens worden beïnvloed door de veranderingen. Alvorens één van de vele effectieve en 

populaire “changemanagement-benaderingen en -modellen” toe te passen, moet een 

organisatie eerst achterhalen waarom change nodig is en hoe de veranderingen de organisatie 

ten goede zullen komen. 

 

Kotter’s changemanagementtheorie is één van de meest populaire en gebruikte 

changemanagement modellen ter wereld. John P. Kotter is een Harvard Business School 

Professor en auteur van verscheidene boeken gebaseerd op changemanagement.  

John Kotter is de meest geciteerde auteur als het om verandermanagement gaat. In 1995 werd 

zijn boek 'leiderschap bij verandering' een wereldwijde bestseller. Het is nu meer dan 20 jaar 

na het verschijnen van het boek, en Kotter heeft zijn visie op verander management dan ook 

in de loop der jaren aangepast.  

 

Volgens Kotter (1995) zijn er 8 stappen nodig om een verandering in een organisatie door te 

voeren. Het falen van 1 enkele stap kan het falen van de verandering betekenen. Dit wordt 

grafisch vaak als voorgesteld: 
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Doorheen de jaren is de visie van de Kotter geëvolueerd. De acht stappen naar verandering, 

waarin verandering top-down gestuurd wordt, was bruikbaar in een wereld waarin er 

voornamelijk organisaties met minder dan 100 medewerkers waren. De huidige wereld, 

waarin organisaties vele malen groter zijn en de omgeving sneller veranderd dan vorige eeuw, 

heeft een meer integrale aanpak nodig. Het beeld van de kleine groep managers die 

verandering in acht stappen doorvoeren is vervangen voor een 'leger van vrijwilligers' dat zich 

continu bezighoudt met verbeteringen. In elke organisatie zou een populatie (minstens 10%) 

zich naast de dagelijkse bezigheden vrijwillig bezig moeten houden met het continu 

verbeteren van organisatie prestaties. Niet alle medewerkers hoeven mee te doen, maar 

iedereen dient wel te begrijpen waar de vrijwilligers mee bezig zijn. 

 

We bespreken de fasen en passen die toe op het HNO-project. 

 

Fase 1: urgentiefase 

 

Mensen moeten overtuigd worden dat de status-quo niet voldoende is voor de toekomst. 

De urgentie is tot op heden in onvoldoende mate gecreëerd. Het Land Curaçao wenst dat de 

verandering naar een nieuwe infrastructuur ook een hoger niveau in werking van de 

ziekenhuiszorg zal teweegbrengen. De stakeholders gaan gewoon verder met hun 

activiteiten. Een aantal stakeholders wenst niet in te zien of doet alsof men niet ervan op de 

hoogte is dat een gezamenlijke aanpak een voorwaarde is voor het slagen van een transitie. 

Kortom, er worden spelletjes gespeeld. 

 

Fase 2: leidende coalitie 

 

Transitiemanagers en teamleden dienen te beschikken over: macht, deskundigheid, 

geloofwaardigheid en leiderschap. Vermijd ego's en stokers op elke belangrijke leidende 

positie. Een succesvol team heeft als basis vertrouwen in elkaar en een gemeenschappelijk 

doel dat het hart raakt en het hoofd aanspreekt. 

 

De meerderheid van alle geïnterviewde partijen in deze tussentijdse evaluatie geven aan 

“verheugd” te zijn met de tussentijdse evaluatie gevraagd door het Land Curaçao. Alle 

gesproken organisaties drukten de wens uit dat het HNO er zou komen. De meerderheid van 

de gesproken instanties gebruikten echter spontaan het woord “wantrouwen” of gebrek eraan 

om de situatie te beschrijven. 

 

Er vonden volgens USONA-Berenschot 50 gebruikersoverleggen plaats. In de praktijk van 

een ziekenhuistransitie als dit, zouden we echter het 10-voudige verwachten. 

 

Een krachtige leidende coalitie ontbreekt doordat de transitiemanagers onvoldoende 

mandaat hebben vanuit hun organisatie. Er is één transitiemanager bij USONA-

Berenschot en één bij SEHOS. Er ontbreekt een fundamenteel vertrouwen tussen de 

organisaties die deel uitmaken van de leidende coalitie. 
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Fase 3: visie en strategie 

 

Het definiëren van een zorgstrategie en een visie op de toekomstige werking is nodig, want 

een visie zet de neuzen in dezelfde richting en vereenvoudigd gedetailleerde beslissingen. Het 

spoort mensen aan om actie te ondernemen en helpt om een grote hoeveelheid acties te 

coördineren. Wanneer de visie duidelijk is, kunnen managers en medewerkers voor zichzelf 

uitmaken wat ze moeten doen, zonder voortdurend navraag te doen bij een baas of collega’s.  

 

Eenduidige visie zorgt ook voor een positieve dynamiek, die nodig is om het 

veranderingstraject in goede banen te leiden.  

 

Op gebied van visie en strategie is een transitieplan gemaakt, ten aanzien waarvan de 

stakeholders het niet eens zijn geraakt over de essentiële punten. Er is bijgevolg geen 

gezamenlijke toekomstvisie voor het HNO; iedere stakeholder blijft voor eigen rekening 

rijden. Het belang van het Land Curaçao en de bevolking komt hierdoor op een tweede 

plaats. Ook rond het tijdskader is er nog onduidelijkheid.  

 

Voor het bepalen van de “To Be”-situatie heeft USONA-Berenschot zich gebaseerd op een 

zogenaamd expertenmodel, waarbij men Europese ziekenhuizen als standaard heeft genomen 

voor de gewenste situatie. Tijdens de visitatie in het kader van deze tussentijdse evaluatie 

bleek er discussie te zijn rond de opname van een 5-tal specialismen in de consultatie-gedeelte 

in het nieuwe ziekenhuis. Het programma van eisen voorziet de mogelijkheid dat alle 

specialisaties opgenomen worden in het nieuwe consultatiegedeelte van het gebouw. Het is 

echter de vraag of alle specialismen (en daaraan gekoppeld de geneesheer-specialisten) wel 

hun consultaties in het nieuwe ziekenhuis zullen houden. Het antwoord op deze vraag is 

gerelateerd aan de keuze voor een statuut van het HNO waarin alleen specialisten in 

loondienst zullen worden gehuisvest. Het is nu de vraag hoeveel geneesheer-specialisten dan 

hiervoor gaan kiezen en dus effectief hun intrek gaan nemen in de nieuwe infrastructuur. 

Daarnaast was er ook een discussie over de locatie van het laboratorium in of net naast het 

nieuwe ziekenhuis. 

 

Een uitgangspunt is tevens dat het ziekenhuis een pijler dient te worden in de uitbouw van de 

gezondheidszorg op het Land Curaçao. Zo wil men via een huisartsenpost de link maken naar 

de 1e lijnzorg.  

 

Er is onduidelijkheid over welke specialismen nu opgenomen zijn in het programma van 

eisen. Ook rond de locatie van het laboratorium is er nog onenigheid.  

Rond de rol van het ziekenhuis in het ruimere gezondheidszorgbeleid in het Land Curaçao 

is er geen uitgewerkte visie.  

 

Voor een ziekenhuisorganisatie, is verhuizen naar een nieuwe faciliteit een stressvol gebeuren 

voor alle betrokkenen. De overgang resulteert in veranderingen in de fysieke omgeving en de 
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operationele stromen van het ziekenhuis. De operationele werking van het ziekenhuis 

verandert omdat nieuwe technologie en werkprocessen geoptimaliseerd worden en in een 

nieuwbouwvoorziening gebruikt worden. Een vroegtijdige opmaak van een transitieplan is 

belangrijk. Dit kan niet anders dan goed voorbereid te worden. Dit begint met een zorgvisie 

en een zorgstrategie. Het management moet de doelstellingen van het nieuwe project vroeg 

definiëren. Vroege transitieplanning zal een efficiënte verhuizing van het nieuwbouwproject 

ondersteunen en zal het stressniveau verminderen op de patiëntenpopulatie en het personeel. 

Bij vroege transitieplanning komt ook een gedetailleerde planning kijken. Sterk coachend 

leiderschap is essentieel in deze fase.  

 

Om ten volle de voordelen van een toekomstig nieuw ziekenhuis te realiseren, is het 

belangrijk dat het ontwerp van het toekomstige operationele model (werk en 

patiëntenstromen, het gebruik van de technologie, de inzet van personele resources, 

management praktijken, en prestatiedoelstellingen) een geheel vormen met de activering van 

het transitieplanningsproces.  

 

Onderzoek toont aan dat er potentiële financiële voordelen zijn als men oude 

ziekenhuisinfrastructuur vervangt174. In het geval van SEHOS is dit heel evident, omdat het 

gebouw gewoon versleten is. Andere voordelen voor organisaties die met succes een 

voorziening vervangen is dat er strategisch onder meer de perceptie bij het publiek is i.v.m. 

groeiend marktleiderschap en het verbeteren van de zogenaamde “klantenservice-omgeving”. 

Bovendien, het management verwacht dat het nieuwe ziekenhuis niet alleen bestaande 

dienstverlening zal verlenen, maar ook dat het ziekenhuis gebracht wordt naar een best-in-

class operationeel model gekenmerkt door excellente operationele prestaties. In het kader om 

deze doelen te bereiken wil het management dat de dynamiek van de geplande operationele 

processen van een ziekenhuis, organisatiecultuur, en vermogen om complexe 

prestatieverbeteringsstrategieën uit te voeren, moeten worden aangepakt in het kader van 

activatie van de transitieplanning. Zo kan het risico geminimaliseerd worden door een soepele 

verhuizing. 

 

Een duidelijke visie op de toekomstige faciliteit, goed geformuleerde uitgangspunten voor de 

planning en specifieke doelstellingen voor een gestructureerde operationele werking zijn 

sterke determinanten voor succes. 

 

Bovenstaande elementen moeten grotendeels nog uitgewerkt worden voor het HNO-project. 

Het succesvol doorlopen van fase 1 tot 3 in het model van Kotter zijn de voorwaarden om 

los te komen van de oude cultuur.  

 

John Kotter concludeerde in zijn boek "A force for Change: How Leadership Differs from 

Management" (1990), dat er acht redenen zijn waarom vele veranderingsprocessen niet 

slagen: 

                                                           
174 Hosking and Jarvis, 2003 
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 Het toestaan van te veel complexiteit; 

 Er niet in slagen om een substantiële coalitie te bouwen; 

 Het niet begrijpen van de noodzaak van een duidelijke visie; 

 Na te laten om de visie duidelijke te communiceren; 

 Het toelaten van obstakels tegen de visie in; 

 Niet te plannen om quick-wins te bereiken; 

 De overwinning te snel te verklaren; 

 Er niet in slagen om veranderingen in de corporate culture te verankeren. 

 

Minstens de eerste 3 redenen zijn van toepassing op het HNO. Het transitieproces voor het 

HNO is ingewikkeld gemaakt. Men slaagt er niet in om een coalitie te creëren en de 

zorgvisie voor HNO ontbreekt nog.  

 

Eenmaal dat men ontkoppeld is van de oude cultuur kan men overgaan tot een nieuwe cultuur.  

 

Fase 4: communicatie 

 

Het communiceren van de uitgewerkte visie en strategie is noodzakelijk. Ieder moment dient 

aangegrepen te worden om medewerkers voor het project warm te maken. Zij worden immers 

de ambassadeurs van de nieuwe cultuur. De meeste mensen, aanvaarden iets pas nadat zij 

ermee hebben kunnen worstelen. Worstelen betekent vragen stellen, iets betwisten en 

beargumenteren. Zorgen dat structuren aansluiten bij de visie: structuren die niet bij de visie 

passen blokkeren de nodige actie. Betrokkenheid van de werknemers is hierbij primordiaal. 

 

USONA – Berenschot beschikt over een communicatieplan dat reeds in 2014 is goedgekeurd 

door de Raad van Ministers. Er is communicatie voorzien naar de media. De implementatie 

van het goedgekeurde communicatieplan HNO is vanaf mei 2014 actief gestart door middel 

van een mediatour. Hierbij zijn de woordvoerders van het HNO-traject bij diverse televisie- 

en radioprogramma’s geweest om voorlichting te geven over het HNO-project. De 

mediacampagne is succesvol geweest in het informeren van, met name het algemene publiek 

over het nieuwe ziekenhuis.   

 

Er was het initiatief “Beyond my Dreams”, wat de symbolische start was voor de transitie 

naar het personeel. Er waren animatiefilmpjes en presentaties rond het nieuwe te bouwen 

ziekenhuis. Gedurende twee dagen kreeg het personeel aan de hand van filmpjes en 

presentaties de situatieschets te zien van de plek waar het ziekenhuis exact komt te liggen, en 

impressies van de binnenkant aan de hand van presentaties en een 3D animatie. Zo konden de 

medewerkers alvast beleven hoe ze enkele jaren door de gangen van hun nieuwe werkplek 

zullen lopen. Ook was er ruimte om vragen te stellen. 

 

Er vond een mediacampagne plaats in 2014. Er vonden persconferenties plaats. Er is een 

video gemaakt die op TV is verschenen en nu terug te zien is op Facebook. Er is ook een 
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website en een nieuwsbrief. Tevens zijn er ook informatiefolders verspreid. Er waren 

mogelijkheden om de site te bezoeken via open dagen. Er vonden informatiesessies plaats in 

Otrobanda. In 2015 was er de “Beyond My dreams” en de “Beyond Building Blocks” sessies. 

Er was een wedstrijd voor het SEHOS-personeel.  

 

Louter bij wijze van voorbeeld zagen we de volgende krantenberichten tijdens een deel van de 

periode dat het buitenlands team aanwezig was:  

7/4/2016: Deel Cathlab stort in;  

13/4/2016: nieuwe directeur voor SEHOS;  

15/4/2016: aanhoudende financiële problemen SEHOS; 

18/4/2016: SVH (sociale verzekeringsbank) schiet SEHOS te hulp; 

21/4/2016: House of Change moet SEHOS-personeel klaarstomen; 

13/5/2016: nog geen toestemming SEHOS-bestuur voor sloop zuidwestvleugel; 

14/5/2016: SEHOS aan plan sloopproces; 

12/5/2016: Vooralsnog geen vertragingsclaim HNO ingediend (i.v.m. zuidwestvleugel). 

 

We stellen dus vast dat de media ook een zeer belangrijk communicatiekanaal zijn, maar niet 

altijd de positieve boodschap brengen die men wenst. Los van de formele en officiële 

communicatie is het de evaluatoren opgevallen dat er veelvoudig en gedetailleerd informatie 

verspreid wordt via de lokale media. De juistheid van de informatie is niet de insteek van deze 

evaluatie, maar het detail is wel opvallend.  

 

Op gebied van communicatie is er reeds veel gebeurd. Dit is zeker een positief punt in de 

evaluatie. Er is een brochure Beyond my Dreams (2014-2015) uitgewerkt. Dit document telt 

19 recto-verso pagina’s en geeft in duidelijk woorden weer waarvoor het HNO staat. De 

teksten zijn opgesteld in het Papiaments en het Nederlands, ondersteund met kleurenfoto’s. 

Er is ook een website, met filmpjes die de voortgang van het project laten zien. In de 

inkomsthal van het SEHOS is een televisie met informatie en in de gang hangen de 

bouwplannen geafficheerd.  

 

Fase 5: implementatie  

 

 In deze fase gaat men over tot uitvoering van het transitieplan. 

 

Activatie van transitieplanning en implementatie ervan kan georganiseerd en gemanaged 

worden via een ganse reeks van benaderingen. Deze benaderingen zullen beïnvloed worden 

door organisationele tijdsbeperkingen, beschikbaarheid van resources, strategische prioriteiten 

en bedrijfscultuur. Er bestaat niets als twee gelijke activatieplannen voor een transitie.  

 

Toch zijn er gemeenschappelijke elementen voor een succesvolle uitrol van transitieplannen: 
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 Het gebruik van multidisciplinaire teams om het transitieplanning proces te sturen en 

ook om ervoor te zorgen dat bepaalde elementen (information technologie, human 

resources) duidelijk geïntegreerd zijn binnen de processen.  

 Het voorzien van de teams van de nodige kennis en tools om de transitie correct te 

kunnen activeren. 

 Het voorzien van duidelijke, real-time communicatie van project schema’s en plannen 

aan alle relevante stakeholders, inclusief transitieplanningteams, medische staf, 

zorgpersoneel, en de gemeenschap.  

 Een database met FAQ en antwoorden moet voorhanden zijn voor alle stakeholders. 

 Het benoemen van een project verantwoordelijke die alle aspecten van activatie van de 

transitieplanning en implementatie begeleidt. Deze persoon moet de nodige 

competenties en voldoende tijd hebben om deze taak correct uit te voeren.  

 Het nemen van tijdige beslissingen en het communiceren van deze over de ganse 

organisatie.  

 

In deze context zijn de specifieke objectieven voor een gestructureerde operationele activatie 

van het transitieplanningsproces de volgende:  

 

 Zorgen dat de operationele planning ontwikkeld is in overeenstemming met de visie en 

operationele prioriteiten. 

 Minimaliseer de tijd van start-up van de werking tot bouwvoltooing. 

 Zorg ervoor dat regelgeving en compliance-eisen behaald worden. 

 Manage de impact die activatie van de transitieplanning heeft op de huidige 

operationele werking. 

 Patiëntenzorg en andere dienstverlening moeten goed gepland en gecoördineerd zijn. 

 Behaal service levels die overeenstemmen met de verwachtingen van de medische en 

verpleegkundige staf, de gemeenschap en andere overheden.  

 Accurate budgettering van start-up activiteiten en dagdagelijkse werking.  

 Promoten en communiceren van de activatie van de transitieplanning in de 

gemeenschap. 

 

Voor het HNO-project dient dit nog grotendeels uitgewerkt te worden. Dit kan gebruikt 

worden als leidraad bij de concretisering van het plan. 

 

Sterk leiderschap is een heel belangrijk aspect bij de uitrol van transitieplanning. Sterk 

leiderschap zorgt ervoor dat doelen behaald worden op tijd en dat het project correct 

gecoördineerd wordt. Er zijn twee types transities die plaatsvinden tijdens een 

ziekenhuisverhuis: fysieke en klinische transitie. De fysieke transitie is onder de 

verantwoordelijkheid van een design en bouwteam. De klinische transitie heeft een leider 

nodig die in de dagelijkse operaties en organisatie ingebed zit en die de bedrijfscultuur 

begrijpt.  
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Eenmaal dit leiderschap bemand is, dan is het tijd om additionele stakeholders erbij te 

betrekken.  

 

Dit aspect valt buiten de scope van de tussentijdse evaluatie. Zoals er reeds is aangehaald is 

dit transitieplan en de deelprojecten vastgelopen op het gebied van visie en strategie (zie ook 

verder). 

 

Fase 6: korte termijn resultaten 

 

Zichtbare resultaten zullen een transformatie project geloofwaardig maken en weerstand 

verminderen. Het is daarom van belang om op geplande wijze verbeteringen door te voeren 

die niet alleen op de lange termijn zichtbaar succesvol zijn, maar ook korte termijn succes 

laten zien. Men spreekt weleens van quickwins. 

 

Fase 7: lange termijnsuccessen  

 

Het consolideren en meer verandering tot stand brengen gebeurt in deze fase. Vooruitgang 

kan om twee redenen gemakkelijk ontsporen. Door de normen en waarden van de 

medewerkers (de organisatiecultuur, zie punt 8) en door de onderlinge afhankelijkheid binnen 

een organisatie. Onderlinge afhankelijkheid maakt veranderingen complexer, maar in een snel 

veranderende omgeving neemt de onderlinge afhankelijkheid toe. Zeker in het kader van een 

sneller reagerende organisatie op de wensen van de klant en met de focus op 

kostenbesparingen, zal onderlinge afhankelijkheid tussen afdelingen en functies toenemen. 

Een verandering op één vlak zal de behoefte om meerdere andere vlakken te veranderen 

oproepen, en dat zal een grote uitdaging zijn. 

 

Fase 8: verankeren 

 

Het is pas als men successen op lange termijn heeft ervaren dat er een verankering in de 

cultuur kan plaatsvinden. De normen en waarden van medewerkers, de organisatiecultuur, 

verandert alleen wanneer het gedrag van mensen veranderd is. Dit leidt tot positieve resultaten 

over een langere periode en vooral, wanneer mensen het verband zien tussen de nieuwe 

handelingen en de verbetering van de prestaties. 

 

III.3.4. Evaluatie van transitieproject 

 

We kunnen de vraag stellen wanneer een veranderingsproces geslaagd is. Dit kan men 

bekijken met het model van Kotter, zoals hierboven weergegeven. Dit is eerder een 

procesmatige insteek. Er kan echter ook in detail op het resultaat of de output worden 

geëvalueerd. Dit kan zijn:  

 

 De vereisten van de klant zijn ingevuld/overschreden.  

 Afgewerkt binnen de voorziene tijdsduur.  
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 Het vooraf toegewezen budget werd niet overschreden. Ook hier is een opvolging 

eenvoudig te voorzien door het budget af te toetsen tot wat er finaal is uitgegeven voor 

de transitie. 

 Het eindproduct wordt aanvaard door de klant. Dit is de ultieme toets: ervaart de 

bevolking effectief een verbetering in de dienstverlening. 

 

Bij een tussentijdse evaluatie is de beoordeling of de transitie al dan niet is geslaagd, niet 

altijd mogelijk. We weten nu al dat de vereisten van de klant (het Land Curaçao in deze) niet 

zijn ingevuld. Vooral rond de wens om naast een nieuwe infrastructuur ook een kwalitatief en 

betaalbaar ziekenhuis te krijgen is het voorlopig nagelbijten wat er de komende maanden zal 

gebeuren en vooral hoe de opstart van het nieuwe ziekenhuis zal gebeuren en wat op dat 

moment het totale kostenplaatje zal zijn.  

 

We stellen vast dat de initiële realisatiedatum is uitgesteld. Dit is dus niet altijd beïnvloedbaar.  

 

Qua budget is er tot op heden geen overschrijding. Er is echter wel een wijziging van budget 

waardoor er in de praktijk geen middelen meer zijn om de transitie tot een goed eind te 

brengen. 

 

Of het eindproduct door de bevolking zal worden aanvaard is nog te vroeg om te beoordelen.  

 

Bij toepassing van de meest voorkomende changemodellen stellen we vast dat het HNO-

project nog niet ver gevorderd is. Bij toepassing van het Kotter-model kunnen we stellen dat 

het project tijdelijk is stopgezet en dat er in verschillende fases niet tot het gewenste doel is 

gekomen.  

 

III.3.5. Transitie naar het HNO  

 

In de situatie van het HNO heeft USONA-Berenschot de regie-opdracht inzake de realisatie 

van de bouw van het HNO (inclusief het transitieproces en de verhuizing). Als gerenommeerd 

internationaal consulting bureau kan men dus verwachten dat zij deze opdracht vlot en zonder 

problemen zouden kunnen uitvoeren. Temeer omdat het om een middelgroot ziekenhuis gaat, 

waarvan er goede voorbeelden zijn in het verleden.  

 

Er is ons inziens echter een belangrijk aspect vergeten bij het begin van het transitieproces: de 

huidige aanbieder (of in het alternatieve geval een andere nieuwe gewenste aanbieder) van 

ziekenhuiszorg op het eiland reeds in het begin te betrekken bij het transitieproces. Het is pas 

met de ondertekening van de Memorandum of Understanding dat SEHOS expliciet vermeld 

werd als partner; zelfs in die mate dat men daar ook al de intentie verwoord om SEHOS 

effectief ook als uitbater van HNO aan te duiden. We verwijzen hier naar deel I rond de 

juridische interpretatie en de waarde van een Memorandum of Understanding in dit geval.  
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Het hoeft ook niet gezegd te worden dat de voorbereiding van de transitie bijna belangrijker is 

voor een geslaagde transitie op zich. Vaak wordt gesteld dat de voorbereiding de helft van het 

werk is.  

 

Uit het rapport van Prof. Gans (Ministerie van Gezondheidszorg, Milieu en Natuur) van 

januari 2014175 blijkt dat er in SEHOS “nog niet kan gesproken worden over enige 

kwaliteitszorg”.  

 

Het rapport van Prof. Gans concludeert verder: 

” Raad van toezicht, RvB en Staf moeten orde op zakenstellen hoe het ziekenhuis aangestuurd 

moet worden. De verantwoordelijkheidstoedeling is onvoldoende. Vakgroepen bestaan veelal 

op papier en veel minder in werkelijkheid. Het formaliseren van vakgroepen met een 

hiërarchisch hoofd moet de hoogste prioriteit hebben. Er moet op grond van urgentie een 

prioriteitenlijst van vraagstukken worden opgesteld die aangepakt dienen te worden. De 

meest urgente vraagstukken zijn: Hygiëne in kader van infectiepreventie, berichtgeving en 

verslaglegging, overdracht zorg naar extramuraal, reanimatieteam en 24 uurs acute zorg.” 

 

USONA-Berenschot ging ervan uit dat het huidige niveau van de ziekenhuisactiviteit (“as is”) 

hoger was dan aangenomen. Ofwel heeft men dit niveau te hoog ingeschat, of verkeerd 

ingeschat. Wat er ook van zij, dit is een belangrijke aanname in zowel het conceptueel 

programma als in de businesscase. En het heeft belangrijke gevolgen voor het ganse project 

en vooral risico’s voor de continuïteit rond de verhuizing van SEHOS naar HNO. 

 

Een aantal beslissingen is reeds genomen en irreversibel. Een aantal andere zaken dient 2 jaar 

voor de vooropgestelde verhuizingsdatum nog te gebeuren. Gedane zaken nemen geen keer. 

Het lijkt ons belangrijk om te focussen op de toekomst. Daar kan men nog iets aan 

veranderen.  

 

Het evaluatieteam adviseert om het veranderingsproces van voor af aan te herbeginnen. Dit 

houdt dus in een start met de urgentiefase en het creëren van de leidende coalitie.  

 

III.3.6. Transitiemanagement  

 

III.3.6.1. Transitieplanning versus movemanagement  

 

Regelmatig worden de begrippen transitieplanning en verhuismanagement 

(movemanagement) door mekaar gebruikt. 

 

Transitieplanning is frequent geassocieerd met verhuismanagement, en ondanks dat beide 

typisch gebruikt worden tijdens de constructiefase van een project, zijn ze toch verschillend. 

Transitieplanning beantwoordt de “waarom en hoe”-vragen gerelateerd aan het gebruik van 

                                                           
175 Prof. Dr. R.O.B. Gans: GSMB Voortgangsevaluatie, werkbezoek 12-17 januari 2014 
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het nieuwe gebouw. Movemanagement heeft meer een kritisch antwoord op de “wat en 

wanneer”-vragen. Transitieplanning gebeurt eerst, daarna komt de fase van het 

movemanagement.  

 

Het tijdsverschil tussen de laatste design development meetings en de ingebruikname van het 

gebouw brengt diverse spelers in beeld. De hoeksteen van de transitieplanning is de 

eindgebruikers te helpen om van de uitgetekende ziekenhuisfunctie tot een goede operationele 

organisatie te komen in de nieuwe werkomgeving.  

 

Het is belangrijk om te beseffen en te erkennen dat personeel, bepaald door hun eigen 

gewoonten en gebruikte procedures en regels, zullen overgaan naar de nieuwe organisatie. 

Hun huidige werkprocessen willen we met het nieuwe design verbeteren of ombuigen.  

 

Als men succesvol een nieuw ziekenhuis wil openen, dan is het heel belangrijk om 

toekomstige workflows te testen die coherent zijn met de visie, cultuur, technologie, best 

practices en het design van het nieuwe gebouw.  

 

Transitieplanning focust op patiëntenstromen binnen en tussen departementen, zorgmodel 

integratie, communicatieprocessen, key workflows en processen, educatie, en 

standaardisering van zorgprocessen. Een multidisciplinair team, partnership en samenwerking 

in een kader van betrokkenheid zijn essentieel om de transitie te doen slagen.  

 

Correcte en duidelijke communicatie tussen elke fase is essentieel om tot een succesvol plan 

te komen.  

 

In onderstaand overzicht wordt een beeld geschetst waar het verschil ligt t.o.v. de prioriteiten 

tussen transitieplanning en movemanagement. 

 

Transitieplanning Movemanagement 

Key Process Development Logistieke planning 

Cross functionele team processen Asset tagging en management 

Policies en procedures Move schema en plan 

Changemanagement Move staffing plan 

Training en educational plannen en 

documenten 

Command center activation  

Begint ongeveer 18 maand voorafgaand aan 

de opening (*) 

Start ongeveer 12 maand voorafgaand aan de 

opening (*) 

 

(*) bij transitie van een transitie, zonder transformatie. 

 

Voor het HNO-project is movemanagement nog niet aan de orde. 
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III.3.6.2. Transitieplanning 

 

Transitieplanning orkestreert de fysieke, klinische en operationele planning van verhuizen 

naar een nieuw ziekenhuis en omvat:  

 

 Transitie budgetopmaak; 

 Samenstelling van de juiste teams; 

 Samenwerken met diverse ziekenhuisafdelingen en aanverwante groepen/teams; 

 Personeels- en patiëntencirculatie; 

 Goederencirculatie; 

 Naadloze IT-dienstverlening met minimale onderbreking; 

 Operationeel paraatheid en getest in reële situaties; 

 Contingency planning en risicobeperking; 

 Operatonele paraatheid via bijgewerkte processen en protocollen; 

 Communicatieplan, PR, welkom, brochure, beschikbare plannetjes virtuele toer voor 

patiënten en bezoekers;  

 Veiligheid van de patiënten garanderen; 

 Intranet resources voor personeelswegwijzering; 

 Integratie van externe stakeholders in het ziekenhuis; 

 Klinische apparatuur te verplaatsen versus nieuwe aan te schaffen, installatie en de-

installatie, aankoop; 

 Locaties voor voorraden en hoe herstockeren; 

 Rampenplanning response voor en na verhuis; 

 Testen van alle infrastructuur en apparatuur in het nieuwe ziekenhuis voor opening 

ervan; 

 Facilitaire beschikbaarheid voor alle functionaliteiten; 

 Probleemregistratie en opvolging; 

 Projectteam dat alle issues oplost; 

 Evaluatie van het proces 6 maand na ingebruikname. 

 

We stellen vast dat vele van de bovenstaande items nog niet uitgewerkt zijn.  

 

De tijd gebruikt in transitieplanning is de onderscheidende factor tussen het zich reeds 

bevinden in het nieuwe ziekenhuis en de huidige performance optimaliseren. 

 

Transitieplanning bevat een ganse range van strategische en operationele issues van pre-

design tot na ingebruikname van het ziekenhuis. Naast de logistieke verhuisaspecten en de 

daaraan verbonden fasen behelst een goede transitie planning ook:  

 

 Opmaak voorbereidingsschema’s en checklists; 

 Opleiding voor de medewerkers; 
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 Probleem detectie en opvolging; 

 Engagement verhogen van het personeel om zo betrokkenheid te verhogen in de pre- en 

post verhuisfase is primordiaal.  

 

III.3.6.3. Uitvoering van een transitieplan 

 

In een ideale wereld heeft men minstens 18 maanden nodig voor uitvoering van een goed 

uitgewerkt en gedragen transitieplan. Zo kunnen alle schakels van design en ontwerp 

aansluiten bij het bouwproces. Zulke synergiën zetten het team aan om opportuniteiten te 

benutten om patiëntenzorg te verbeteren. Echter wanneer een transitie ook een transformatie 

omvat, dient men hier vroeger mee te starten.  

 

Ziekenhuizen die een go-live transitie als een éénmalig kortstondig event bekijken missen 

opportuniteiten om een boost te geven aan lange termijnvisie op vlak van waarden en 

resultaten. 

 

De missie van transitieplanning houdt in dat gebruikers lang voorafgaande op de definitieve 

ingebruikname begrijpen hoe de nieuwe ruimtes en infrastructuur werken.  

De effectieve verhuisdag is simpelweg een opening performance na verscheidene zorgvuldig 

georkestreerde herhalingen.  

 

III.3.6.4. Draaiboek 

 

Een goed draaiboek is een noodzakelijk gegeven. Een op maat gemaakt draaiboek bevat aan 

de gebruiker gedetailleerde werkplannen en actielijsten.  

Het draaiboek navigeert door strategische en tactische stappen om er zeker van te zijn dat:  

 

 Het transitieteam beperkt verstoringen en risico’s.  

 Er wordt altijd voldaan aan de wetgeving en reglementering met betrekking tot de 

ingebruikname van het gebouw. 

 Cross-functionele teams testen en ontwikkelen processen, er wordt hiervoor een 

structuur opgezet.  

 Personeel is getraind en bekwaam geacht om te werken in hun nieuwe omgeving met 

alle nieuwe infrastructuur, procedures, processen. 

 Het uiteindelijke doel moet zijn dat patiënten, personeel en familie vlot kunnen 

migreren in de nieuwe ziekenhuisomgeving.  

 

Het draaiboek bevat assessment tools, templates, checklists, en tijdslijnen voor essentiële 

taken. Het draaiboek gidst de stakeholders stap voor stap en geeft tips om vlot door alle fases 

van de transitie te lopen via de juiste beslissingen.  

 

In het draaiboek zijn strategieën beschreven om de normale problemen die bij een transitie 
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kunnen plaatsvinden op tijd te counteren. Er is tevens een “technisch woordenboek” in het 

draaiboek vervat die helpt bij gesprekken met aannemers, architecten en ingenieurs. Het 

draaiboek helpt om de verandering vlot te laten verlopen en geeft een breed perspectief met de 

nodige details.  

 

Succesvolle transities bevatten echt wat ertoe doet voor personeel, patiënten, families en voor 

de bredere gemeenschap eromheen. Voor families kan succes betekenen om de weg te vinden 

van punt A naar B. Voor personeel kan succes betekenen het comfortabel kunnen werken in 

de nieuwe omgeving.  

 

Om deze succesfactoren te maximaliseren is het belangrijk om workshops te organiseren 

zodat gewenste resultaten met hieraan gelinkt correcte acties kunnen gerealiseerd worden. 

Tijdens deze workshops kan vooruitgang gemeten worden. Performance indicatoren kunnen 

gebruikt worden om de huidige operationele werking te linken aan positieve resultaten.  

 

De projectplanning voor HNO was op het moment van tussentijdse evaluatie grotendeels 

stilgelegd door onenigheid over een aantal basisuitgangspunten. Van een draaiboek was 

nog geen sprake. 

 

III.3.6.5. Transitieplanning benaderingen 

 

Bij een transitieplanning kan het transitiemanagement de werkbelasting op diverse manieren 

verdelen. Er zijn twee interne benaderingen: 

 

Do It Yourself (DIY) - benadering 

 

Bij de DIY-benadering kan men geld besparen en moet men bepalen of de kost van extra 

tijdsinvestering van je eigen personeel opweegt t.o.v. het te bekomen resultaat.  

 

Voordeel van de DIY-benadering is dat dit op het eerste zicht goedkoper is dan een externe 

partij in te huren. Echter de eigen werkuren worden vaak niet gerekend, maar kunnen ook 

oplopen door de leertijd. Deze benadering kan een haalbare optie zijn voor kleinere 

bouwprojecten of renovaties met een bouwtijd van minder dan 6 maanden. Het is een 

benadering die haalbaar is voor een ervaren transitiemanager die de dagelijkse 

verantwoordelijken kan delegeren naar een krachtig team toe.  

 

Een nadeel van de DIY-benadering is de zogenaamde bedrijfsblindheid. Daarnaast is het zo 

dat voor een bouwproject dat meer dan 6 maanden in beslag neemt, de transitieplanning 

meerdere uren per week in beslag neemt gedurende de duur van het ganse project. Indien een 

transitiemanager nog nooit een groot transitietraject voor een ziekenhuis geleid heeft, noch de 

ziekenhuisomgeving begrijpt dan is dit een te grote belasting bovenop de normale 

verantwoordelijkheden.  
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Wanneer de omstandigheden de transitieplanning opleggen aan het huidige management 

bovenop hun dagelijkse overvolle taakinvulling dan kan externe hulp bij de transitie nodig 

zijn. Initiële planningsessies met een transitieconsultant kan positief bijdragen tot de DIY 

transitiemanager. Deze transitieconsultant kan het proces helpen begeleiden.  

 

Hospital-employed projectmanager benadering 

 

Voor renovatie-bouwprojecten met een duurtijd meer dan één jaar is het nuttig om een in-

house projectmanager in te huren. Deze in-house projectmanager doet de coördinatie tussen 

het bouwteam, de diensthoofden (medisch en zorg) en de andere departementen. 

 

Het voordeel is dat men de expertise en ervaring van de in-house projectmanager gebruikt 

voor de coördinatie van projecten van de conceptfase tot en met de fase van ingebruikname. 

Hospital-employed projectmanagers kunnen werkdruk wegnemen bij de 

departementshoofden, maar het expertiseniveau van de in-house projectmanager moet 

zorgvuldig bekeken worden. 

 

Nadeel is echter dat weinigen de nodige ervaring en expertise hebben om de klinische 

processen te begeleiden in een naadloze transitie.  

 

Outsourcing 

 

Een derde mogelijkheid is dat men de transitie gedeeltelijk of volledig uitbesteed aan een 

gespecialiseerde extern persoon of organisatie.  

 

Voor het HNO-project heeft de overheid ervoor gekozen om de regie van de 

transitieplanning uit te besteden aan USONA-Berenschot via SONA. Het gaat dus over een 

outsourcing. Het SEHOS heeft ook een transitiemanager aangeduid. Die kan als een 

hospital-employed projectmanager worden beschouwd. Er is dus sprake van een combinatie 

van 2 benaderingen. 

 

III.3.6.6. Transitieconsultant 

 

Een transitieconsultant maakt een op maat aanpak voor het project in kwestie, rekening 

houdend met de omgeving, organisatiestructuur en de desbetreffende operationele teams. 

 

Het voordeel is dat de transitieconsultant transitie-specifieke tools hanteert voor 

communicatie, planning, probleemaanpak en het inperken van project-risico’s. Hij/zij is in 

staat om het domino-effect te voorzien die het missen van een deadline inhoudt. Hij/zij weet 

hoe en wanneer moet worden ingrijpen om workflowprocessen aan te passen. De 

transitieconsultant coördineert de dagdagelijkse prioriteiten en bewaakt de team-integratie. 

 

Nadeel is dan weer dat de transitieconsultant de richtingaanwijzing nodig heeft van het 
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personeel en leidinggevenden binnenin de organisatie. Ook de wensen van de opdrachtgever 

dienen duidelijk te zijn (als deze verschilt van de organisatie). Het juiste transitieteam 

uitkiezen en het begrijpen van de interne doelen en cultuur binnenin de organisatie zijn 

cruciaal om de transitie te kunnen linken en gedragenheid te creëren.  

 

Het afwerken van de bouw is niet het einde van de transitie. Integendeel voor het ziekenhuis 

is dit vaak de start van de grote verandering: Het klaar hebben van een organisatie is een 

kritische factor naar een soepele transitie, maar is niet het enige.  

 

De transitie naar een nieuw ziekenhuis heeft het startsein voor een continu verbeterproces. Dit 

moet op een efficiënte en professionele manier gebeuren omdat hierdoor een positieve impuls 

naar de toekomstige werking gegeven wordt. In de gezondheidszorg van morgen werkt men 

aan continue kwaliteitsverbetering.  

 

Voor het HNO heeft men gekozen voor een transitieconsultant organisatie. Duidelijke 

richting vanuit organisatie en opdrachtgever (het Land Curaçao) zijn hierbij de 

voorwaarden. Voor het HNO-project is er discussie over de richting. 

 

III.3.6.7. Conflict en escalatieniveau 

 

We gaan hierna bespreken in hoeverre er sprake is van een conflict tussen de huidige 

stakeholders. We doen dit door de samenwerking af te toetsen aan de verschillende fases van 

een conflict.  

 

Fase 1: De beginfase van een conflict  

 

Gevoelens van onbehagen zijn sluimerend aanwezig, maar er is een concrete gebeurtenis 

nodig om een conflict aan de oppervlakte te brengen. Meningen lopen uiteen, er is discussie, 

maar alle aanwezigen zijn erop gericht de goede relatie te behouden.  

 

Stap 1: Discussie 

 

Er vindt discussie plaats tussen verschillende personen. Deze discussie vindt plaats op 

inhoudelijk terrein. In deze discussie is duidelijk sprake van verschil in opvattingen.  

 

Stap 2: Debat 

 

De discussie verandert in een debatsituatie. Er ontstaan irritaties, die sterk toenemen. Het 

debat wordt feller van karakter, de standpunten worden aangescherpt en komen meer 

tegenover elkaar te staan. De eigen superioriteit wordt benadrukt, er wordt getracht te scoren 

ten opzichte van de tegenpartij.  

 

Stap 3: Actie 
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De situatie verschuift steeds meer van praten naar actiegerichtheid. Personen ondernemen 

actie vanwege de veronderstelling dat praten niet meer helpt. De irritatie neemt zichtbaar toe, 

zonder dat hier altijd duidelijk aanwijsbare oorzaken voor zijn. De ander kan door non-

verbaal gedrag worden misleid. De ander wordt voor voldongen feiten geplaatst. 

 

Fase 2: De verharding van het conflict 

 

In deze fase worden de standpunten harder. Het gaat er niet meer in de eerste plaats om 

gezamenlijk tot een compromis te komen, maar om het bereiken van het eigen doel. In deze 

fase zoeken personen vaak bondgenoten, om hiermee een eigen partij te vormen. De inhoud 

van het conflict verschuift van de feitelijke zaak naar de persoon. Dit heeft tot gevolg dat 

personen zichzelf willen beschermen voor een situatie waarin zij het onderspit zullen delven.  

 

Stap 4: Fixaties   

 

Personen zoeken medestanders voor de eigen opvatting. Op deze manier worden meerdere 

groepen gevormd, die tegenover elkaar komen te staan. De situatie verschuift van zakelijk 

naar emotioneel: het is niet langer de feitelijke situatie waarop mensen reageren, ze reageren 

vanuit hun emotionele betrokkenheid op personen of op de situatie als geheel.  

 

Stap 5: Gezichtsverlies 

 

De ander wordt openlijk aangevallen en beledigd. Dit vanuit het idee dat het eigen standpunt 

juist is en bij de ander geen enkel spoor van integriteit te vinden is. Vanwege het feit dat de 

situatie is verschoven van zakelijk naar emotioneel kan het voorkomen dat fysiek afstand 

wordt genomen van de ander.  

 

Stap 6: Harde eisen 

 

Personen dreigen de ander met bepaalde zaken te benadelen wanneer niet wordt toegegeven. 

Hierbij worden harde eisen gesteld. De situatie escaleert meer en meer, personen en partijen 

verzanden meer en meer in stress. Partijen weigeren toe te geven. Er wordt geredeneerd in de 

trant van ‘als dit… dan gebeurt dat…’. Partijen zijn dus berekenend bezig om niet toe te 

hoeven geven aan de andere partij. 

 

De meerderheid van alle geïnterviewde partijen gaven aan “verheugd” te zijn met de 

tussentijdse evaluatie door het Land Curaçao. Alle gesproken organisaties drukten de wens 

uit dat het HNO er zou komen. Toch stellen we vast dat een ieder vooral het eigen belang 

wenst te verdedigen. De meerderheid van de gesproken instanties gebruikten spontaan het 

woord “wantrouwen” of gebrek eraan om de situatie te beschrijven. Na afloop van de 

tussentijdse evaluatie zien we een verdere escalatie van het conflict. De toon van de 

correspondentie wordt spannender. De man in plaats van de organisatie wordt bespeeld. Er 
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wordt gedreigd met rechtszaken. We zien dat er medestanders gezocht worden door de 

stakeholders om hun zaak te beslechten. We merkten in de interviews duidelijk “als – dan” 

redeneringen. Er wordt op de persoon gespeeld en niet enkel op de organisatie. 

 

Fase 3 Het conflict wordt een gevecht 

 

In deze laatste fase in conflictsituaties is men gericht op het ‘winnen’ ten koste van de ander 

en de andere partij. Geen van de partijen is bereid naar een oplossing voor het probleem te 

zoeken. Personen of partijen willen alles of niets. Er is geen middenweg.  

 

Stap 7: Tegenpartij als object 

 

Personen en groepen zijn erop gericht de ander te beschadigen. De ander wordt niet zozeer 

meer gezien als persoon, maar steeds meer als object. Aanvallen en acties die partijen 

verrichten, richten zich op de tegenpartij als object en worden steeds harder van karakter.  

 

Stap 8: Vernietiging 

 

De beschadiging raakt in een zodanige situatie dat vernietiging van de ander en de andere 

partij het doel is. Partijen zijn gericht op het vernietigen en versplinteren van de tegenpartij.  

 

Stap 9: Ravijn 

 

De situatie is zodanig van aard dat er geen herstel meer mogelijk is. Dit weten beide partijen, 

geen enkele partij kan nog op een goede manier iets winnen aan de situatie. Beide partijen 

bevinden zich in een situatie waarin ze verlies lijden. Partijen storten als het ware samen een 

ravijn in. 

 

We zien dat er medestanders gezocht worden door de stakeholders om hun zaak te 

beslechten. We merkten in de interviews duidelijk “als – dan” redeneringen. Er wordt op de 

persoon gespeeld en niet enkel op de organisatie. 

 

Een interessant aanvullend model vinden we in de conflictbemiddeling: De escalatieladder 

van Glasl of conflicttrap is een model dat laat zien hoe een conflict zich kan ontwikkelen. Het 

beschrijft de stappen waarin een conflict zich ontwikkelt, en laat zien waar de betrokken 

partijen zich bevinden in een conflict. De escalatieladder maakt het verloop van een conflict, 

de dynamiek, zichtbaar. De escalatieladder kan ook gezien worden als een de-escalatieladder. 

Het model verschaft inzicht in de fase van het conflict en aan de hand hiervan kan men 

stappen ondernemen naar een trede lager in het conflict. 
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Bij toepassing van deze lader komen we voor het HNO-project tot het einde van de 

emotionele fase en het begin van de strijdfase. Er worden harde eisen gesteld. Men speelt 

paniekvoetbal. Er wordt gedreigd met rechtszaken (sancties) en het stressniveau wordt tot 

een maximum opgedreven. In de emotionele fase zijn er winners en verliezers. Het model is 

kwantitatief opgebouwd; er is met andere woorden niet zwart op wit te bepalen in welke 

fase men exact zit. Belangrijk is echter dat er in de emotionele fase nog mogelijkheid is tot 

bemiddeling; wat in de strijdfase niet meer is. Dan zijn er enkele nog verliezers. We komen 

nu op een moment waarin de gevarenzone is bereikt. Met andere woorden: het is tijd voor 

een ultieme bemiddelingspoging. 

 

III.3.6.8. Transitieprojectplan 

 

De vier belangrijkste onderdelen van een transitieprojectplan zijn: 

 

 Taakidentificatie en tijdslijn bepaling transitie; 

 Transitiecomité ontwikkeling, samenstelling en ondersteuning; 

 Activatieplanning en overgang; 

 Verhuisplanning.  

 

Om een projectplan in gang te zetten is het belangrijk om een overkoepelend transitie 

planningsteam aan te duiden en in werking te zetten. In dit transitie planningsteam zitten 
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interne en externe stakeholders. Zij werken samen en bepalen en identificeren de key 

milestones van de transitie roadmap. Zij leggen voortdurend de link met de huidige 

operationele werking. Een goede samenwerking van dit team met bouw en projectteam is 

nodig. Nadat het transitieplanningsteam het eerste draft project schema heeft goedgekeurd, 

gaat dit team met het eerste transitieplan aan de slag in volle consensus.  

 

Er is een transitieplan opgesteld. Er is discussie over dit plan. Er zijn ook 19 deelprojecten 

bepaald. Nagenoeg alle projecten zijn “on hold” gezet. Er is een transitieteam 

samengesteld. Transitieteamleden dienen een mandaat te hebben om namens hun 

organisatie beslissingen te kunnen nemen.  
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Hoofdstuk III.4.  Transitieplannen 1.0, 2.0, 3.0  

 

III.4.1. Belangrijke documenten betreffende de transitie 

 

We geven eerst een opsomming van de documenten. Deze worden daarna besproken: 

 

 Beheersovereenkomst (11 aug 2011) 

 MOU (Memorandum of Understanding) (20 september 2013) 

 Addendum Beheersovereenkomst (17 december 2013) 

 Transitieplan HNO 0 (31 maart 2014) 

 Logical Framework behorend bij TP 0 

 Transitieplan HNO 1.0 (7 juli 2014) 

 Transitieplan HNO 2.0 (20 okt 2014)  

 Addendum op Transitieplan HNO 2.0 met 11 oneens punten (13 nov 2014) 

 Addendum Transitieplan HNO 2.1 (9 maart 2015) 

 Transitieplan HNO 3.0 (24 maart 2015) 

 Quickscan SEHOS (20 feb 2015) 

 Verbeterplan SEHOS (7 juli 2015) 

 

III.4.2. Toelichting van documenten en transitieplannen 

 

III.4.2.1. Beheersovereenkomst (11 augustus 2011) 

 

SONA en het Land Curaçao hebben op 11 augustus 2011 een beheersovereenkomst gesloten 

om de bouw, inrichting en transitie naar een nieuw duurzaam operationeel ziekenhuis te 

Otrobanda te realiseren. Er bestaan vele raakvlakken tussen enerzijds het gebouw, de 

(medische) inrichting en de ICT, en anderzijds de transitie. Het is dan ook logisch dat de 

transitie sinds het begin, in de oorspronkelijke beheersovereenkomst uit 2011, is opgenomen 

als onderdeel van de opdracht aan SONA. Bovendien kan alleen op deze integrale manier de 

opdracht om een nieuw duurzaam operationeel ziekenhuis te realiseren gerealiseerd worden – 

dat omhelst immers niet alleen een gebouw maar een ziekenhuisorganisatie. 

 

In de beheersovereenkomst zijn de resultaten vastgelegd die door SONA dienen te worden 

gerealiseerd, zie bijlage 1 van de beheersovereenkomst. Een groot aantal van deze resultaten 

hebben betrekking op de “transitie”, oftewel de inrichting van de zorgorganisatie, zoals de 

voorbeelden hieronder aangegeven: 

 

 Personeelsorganisatie zorg inrichten en implementeren;  

 Personeelsorganisatie facilitair bedrijf inrichten en implementeren; 

 Personeelsorganisatie vastgoedbedrijf inrichten en implementeren; 

 Werkprocessen zorg inrichten en implementeren;  

 Werkprocessen facilitair bedrijf inrichten en implementeren; 
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 Werkprocessen vastgoedbedrijf inrichten en implementeren; 

 Eigenaarschap gebouw vastleggen en toetsen en implementeren; 

 Eigenaarschap organisatie vastleggen en toetsen en implementeren. 

 

Tevens was er in de beheersovereenkomst de verwijzing naar een budget opgenomen voor de 

activiteiten die thans onder de noemer “transitie” geschaard worden, namelijk het 

“egalisatiefonds”. Dit egalisatiefonds was nadrukkelijk gescheiden van het “bouwfonds” waar 

de bouwactiviteiten uit gefinancierd zouden worden. 

 

III.4.2.2. Memorandum of Understanding (20 september 2013) 

 

In september 2013 is er een Memorandum of Understanding (MOU) gesloten tussen SEHOS, 

de Regering van Curaçao en USONA. Aanleiding daarvoor was dat de Regering aan SEHOS 

de exploitatie van het nieuwe ziekenhuis in het vooruitzicht had gesteld. 

 

In de MOU is onder meer vastgelegd dat USONA haar opdracht volgend uit de 

beheersovereenkomst blijft uitvoeren, waarbij expliciet is aangegeven dat USONA de regie 

blijft voeren over de transitie van het oude naar het nieuwe ziekenhuis (artikel 15 lid c). 

 

III.4.2.3. Addendum op de beheersovereenkomst (17 december 2013) 

 

In het addendum is verwezen naar het “Transitieplan”, dat SONA aan het Land op uiterlijk 31 

maart 2014 diende te presenteren. Ook wordt ingegaan op het budget dat specifiek voor de 

met de transitie gemoeide activiteiten door het Land aan SONA beschikbaar is gesteld. De 

letterlijke weergave luidt als volgt:  

“de kosten samenhangende met de overgang van het huidige ziekenhuis naar het nieuwe 

ziekenhuis gedurende de periode ingaand op de dag van de start van de bouw van het nieuwe 

ziekenhuis tot drie maanden na het operationeel zijn van het nieuwe ziekenhuis 

(“transitiefase”), waaronder in ieder geval zijn begrepen de kosten en investeringen 

gerelateerd aan (i) de personele bezetting en migratie (ii) de opleiding en training van het 

personeel (iii) de afstemming medische beleidsplannen (iv) de inrichting nieuwe 

organisatiestructuur (v) het ontwerp werkprocessen en zorgprotocollen en (vi) het 

coördineren van de transitie zorg, zoals onder andere beschreven in Bijlage 1 en 2d 

behorende bij deze Overeenkomst worden voorlopig gesteld op een bedrag van NAF 

15.000.000 (‘Transitiebudget”). Na ontvangst van het transitieplan zoals vermeld in 

paragraaf 3.3. van Bijlage 1 zal SONA met Land Curaçao (daarbij vertegenwoordigd door de 

Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën) binnen een maand het gestelde 

Transitiebudget evalueren op basis van het voornoemde transitieplan met als doel om te 

komen tot de definitieve hoogte van het Transitiebudget.” 

 

III.4.2.4. Transitieplan 0 (maart 2014) 
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Zoals vastgesteld in het addendum op de Beheersovereenkomst heeft USONA een 

transitieplan opgesteld. De QPB – inclusief vertegenwoordigingen van de RvB van het 

SEHOS en de Minister van GMN werden hier wekelijks over geïnformeerd, zoals duidelijk 

wordt uit de verslagen. Ook heeft de QPB tussentijdse presentaties van het concept plan 

ontvangen op 24 februari 2014 en 31 maart 2014. De conceptversie is uitgebreid met de RvB 

van het SEHOS besproken, wat heeft geleid tot een klein aantal voorgestelde aanpassingen 

die door USONA verwerkt zijn in de versie die conform vastgesteld in het addendum op 31 

maart 2014 aangeboden is aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën.  

 

Op basis van dit transitieplan is het transitiebudget vastgesteld op Naf 22 miljoen. Dit bedrag 

is opgenomen in de eerste suppletoire begroting van 2014 en vastgesteld door de Staten. 

 

In het Transitieplan is een voorstel voor de governance van de transitie opgenomen: een 

Transitie Management Board (TMB) met een gelijke vertegenwoordiging van het SEHOS, 

onder de aanvoering van twee Transitiemanagers, één vanuit het SEHOS en één vanuit 

USONA. USONA heeft vervolgens een transitiemanager aangesteld, die in de loop van het 

project is vervangen door een opvolger. 

 

III.4.3. De samenwerking met SEHOS (juni 2014 tot en met maart 2015) 

 

Na vaststelling van Transitieplan 1.0 blijkt SEHOS zich toch niet geheel te kunnen vinden in 

het plan. Ondanks het feit dat SEHOS een half jaar eerder de MOU met daarin vastgelegde 

afspraken ondertekende, wil het nu de facto terugkomen op een aantal afspraken, onder meer 

met betrekking op de regiefunctie van de transitie. De RvT van het SEHOS geeft aan de RvB 

van het SEHOS de opdracht om een eigen plan op te stellen. USONA doet verschillende 

pogingen om in samenwerking te komen tot een voor beide actoren werkbare voortzetting, 

echter SEHOS gaat hier niet op in, en volhardt in het opstellen van een eigen transitieplan. 

 

De notulen van de QPB-vergaderingen van de periode juni 2014 tot en met maart 2015 

laten zien hoe het SEHOS het opstarten van de transitie belemmert.   

 

Ondertussen stelt het SEHOS wel haar eigen transitiemanager aan, namelijk Dr. Franke 

Scheper. Er vindt veelvuldig overleg plaats tussen de transitiemanager van SEHOS en die van 

USONA. 

 

Echter de transitiemanager van SEHOS blijkt constant te moeten overleggen met zijn RvB 

én RvT en blijkt nauwelijks beslissingsbevoegd, waardoor er met grote regelmaat 

toezeggingen worden gedaan waar later op teruggekomen wordt. Dat geldt ook voor 

toezeggingen door de RvB, die later herroepen worden. Kortom, de samenwerking met 

SEHOS verloopt in deze periode uitermate moeizaam. 

 

III.4.4. Transitieplan 3.0 (maart 2015) 
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Op de QPB-vergadering van 9 maart 2015 is het transitieplan 2.1 besproken. De opmerkingen 

van enkele leden worden verwerkt in het transitieplan versie 3.0. De QPB is akkoord dat dit 

document het startdocument voor de transitie is.  

 

Na een lang traject van afstemming met alle stakeholders binnen SEHOS wordt in maart 

2015 het Transitieplan HNO versie 3.0 als vertrekpunt voor de transitie vastgesteld door de 

QPB. Hoewel er nog steeds een aantal “oneens punten” zijn waar het Land Curaçao en de 

SEHOS RvT geen overeenstemming over hebben bereikt, scharen de actoren zich achter 

het plan. De transitie kan weer door. 

 

Het transitieplan bevat die elementen die men in een dergelijk plan zou verwachten. Door de 

discussie over de zorgvisie zijn heel wat zaken nog weinig concreet uitgewerkt en voorziet 

men in de toekomst nog overleg met de stakeholder. Dit gebeurt idealiter beter vooraf. 

 

Op basis van Transitieplan 3.0 stelt USONA in afstemming met SEHOS een nieuwe planning 

op voor de transitie. De transitie gaat uit van 19 deelprojecten die ieder gezamenlijk door een 

deelprojectleider van USONA en een deelprojectleider van SEHOS worden aangestuurd. De 

algehele aansturing van de transitie gebeurt door de Transitie Management Board van 6 

personen (3 van USONA en 3 van SEHOS) die geleid wordt door de transitiemanager van 

USONA-Berenschot en door een aangeduide transitiemanager vanuit SEHOS.  

 

III.4.5. Deelprojecten Transitieplan 3.0  

 

De transitie is georganiseerd in 19 deelprojecten, die elk door een projectleider namens 

USONA en een projectleider namens het SEHOS worden aangestuurd. In de zomer 2015 

bereidt USONA voor elk van deze deelprojecten een Project Initiation Document (PID) voor, 

als input voor de eerste overleggen tussen de projectleiders. Deze PIDs bevatten de kaders en 

de basisinformatie voor de deelprojecten. De PID stelt de projectleiders in staat om op basis 

van een document hun eigen visie en suggesties aan te geven en te verwerken in een PID-

versie 2.0, die ter vaststelling aan de TMB gepresenteerd zou worden. Het opstellen van de 

PID’s is in feite een verdere uitwerking van de hoofdlijnen die in het Transitieplan beschreven 

zijn.  

 

Het transitietraject bestaat uit 19 deelprojecten die elk bijdragen aan één van de volgende 

“outcomes” namelijk; HNO organisatie is ingericht (8 deelprojecten), Omgeving is ingericht 

(5 deelprojecten), Medewerkers en Managers zijn geëquipeerd (5 deelprojecten), 

Communicatie (1 deelproject). Hierna volgt een toelichting van de status van alle 

deelprojecten per “outcome”.  

 

III.4.5.1. HNO organisatie is ingericht (8 deelprojecten) 

 

Deelproject Status  
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Deelproject Zorg- en organisatiefilosofie De zorg- en organisatiefilosofie HNO is 

besproken door de Transitie Management 

Board. Feedback van een aantal experts vanuit 

SEHOS en USONA is hierbij meegenomen. Het 

SEHOS kan zich voorlopig niet uitspreken daar 

de religieuze kleuring van het nieuwe 

ziekenhuis niet duidelijk is. Dit deelproject is 

momenteel “on hold”. 

Deelproject Organisatiestructuur Een concept organisatiestructuur voor HNO is 

opgesteld en besproken in de TMB. De 

uitgangspunten voor de organisatiestructuur 

komen voort uit de zorg- en organisatiefilosofie. 

Dit deelproject is “on hold” doordat het 

deelproject zorg- en organisatiefilosofie ook is 

gestopt. 

Deelproject Werkprocessen medisch, 

medische ondersteuning en 

bedrijfsvoering 

- 

Deelproject Beleidsplannen medisch, 

medische ondersteuning en 

bedrijfsvoering 

- 

Deelproject HR is bepaald - 

Deelproject Veiligheid- en 

kwaliteitssystemen 

- 

Deelproject Beleids- en begrotingscyclus - 

Deelproject Toezicht en Besturing HNO: 

Exploitatie entiteit  

- 

 

Voor het deel “HNO organisatie is ingericht” zijn de deelprojecten ‘Zorg- en 

Organisatiefilosofie’ en ‘Organisatiestructuur’ gestopt of “on hold”. Er zijn dus 2 van de 8 

deelprojecten opgestart maar dan terug “on hold” geplaatst of gestopt.  

 

III.4.5.2. Omgeving is ingericht (5 deelprojecten) 

 

Deelproject Status  

Deelproject Afspraken Tweede lijn - 

Deelproject Afspraken Eerste lijn - 

Deelproject Afspraken Care  - 

Deelproject Samenwerking voormalig 

NA 

- 

Deelproject Toezicht en Besturing HNO: 

Vastgoed entiteit  

- 
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Voor het behalen van de outcome “Omgeving is ingericht” moet er intensief samengewerkt 

worden met het Ministerie van GMN die verantwoordelijk is voor het stellen van kaders voor 

de afspraken met de omgeving van HNO. Zodra de kaders bekend zijn kan USONA in 

samenwerking met SEHOS en andere stakeholders overgaan tot het operationaliseren van 

deze kaders. Er hebben twee informatiedagen plaatsgevonden voor de beleidsmedewerkers 

van het Ministerie van GMN, respectievelijk op 30 oktober 2015 en op 27 november 2015. 

Deze informatiedagen gingen over de transitie naar HNO, met name over de deelprojecten in 

het kader van de omgeving HNO. Vervolgens is er afgesproken met het ministerie van GMN 

dat het ministerie een deelprojectleider gaat benoemen die de projecten die behoren tot de 

outcome “Omgeving is ingericht” gaat trekken. Dit is tot op heden niet gebeurt.  

 

Voor het deel “Omgeving is ingericht “zijn alle 5 deelprojecten “on hold”.  

 

 

III.4.5.3. Medewerkers en Managers zijn geëquipeerd (5 deelprojecten) 

 

Deelproject  Status 

Deelproject HR roadmap  

Deelproject Opleiden, trainen, bij- en 

omscholen 

Het deelproject HR Roadmap was tijdelijk 

aangehouden door de RvB SEHOS in verband 

met de geheimhoudingsplicht m.b.t. 

personeelsgegevens.  De deelprojectleiders 

van het deelproject HR Roadmap hebben een 

presentatie gehouden over het project, en er 

zijn afspraken gemaakt over de 

informatieverstrekking tussen de 

deelprojectleiders en de RvB SEHOS. Deze 

afspraken zijn vastgelegd en verstuurd naar de 

RvB SEHOS en de Transitie Management 

Board. Vervolgens is het deelproject hervat. 

In maart bevond het deelproject zich in de 

inventarisatie fase.  

De deelprojectleider van SEHOS heeft 

voorlopig de vergaderingen van HR Roadmap 

aangehouden omdat er onvoldoende steun is 

voor het proces vanuit RvB SEHOS. De 

deelprojectleider heeft het SEHOS verlaten 

zodat ook dit deelproject “on hold” is 

geplaatst. 

Deelproject Cultuur- en 

gedragsverandering 

De officiële kick-off meeting van het 

deelproject Cultuur en gedragsverandering 
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heeft plaatsgevonden. Op 25 en 26 november 

zijn er informatiesessies georganiseerd voor 

alle afdelingshoofden van SEHOS. Dit 

deelproject is “on hold” geplaatst. 

 

Deelproject Leiderschaps- en 

managementontwikkeling 

- 

 

Voor het deel “Medewerkers en Managers zijn geëquipeerd “zijn de deelprojecten ‘HR 

roadmap’, ‘Opleiden, trainen, bij- en omscholen’ en ‘Cultuur- en gedragsverandering’ 

gestopt of “on hold”. Er zijn dus 3 van de 5 deelprojecten opgestart maar dan terug “on 

hold” geplaatst of gestopt.  

 

III.4.5.4. Deelproject Communicatie 

 

Er heeft een reorganisatie plaatsgevonden binnen het communicatieteam van (U)SONA. Er 

zijn een accountmanager communicatie en een PR/communicatiebureau aangesteld die 

verantwoordelijk zijn voor de communicatie omtrent HNO in samenwerking met SEHOS. De 

accountmanager communicatie USONA is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de 

verschillende partijen.  

 

Er is in het verleden een taskforce communicatie ingesteld, waarin de Land Curaçao, 

(U)SONA en SEHOS werden vertegenwoordigd. De taskforce communicatie kwam 

maandelijks bij elkaar en werkte conform een communicatieplan, dat tevens aan de QPB was 

gepresenteerd. In de loop van tijd is de communicatie taskforce verwaterd en in augustus 

2015 heeft de QPB geconstateerd dat de communicatie taskforce niet meer actief was. Om 

nieuw leven in te blazen gaat het Land Curaçao een nieuwe vertegenwoordiger aanstellen 

voor de communicatie task force.  

 

Op zaterdag 4 juni 2016 heeft het communicatieteam een opendag georganiseerd op de 

bouwplaats van HNO i.v.m. de dag van de bouw.  

 

Dit deelproject is nog lopende. 

 

Algemeen kunnen we concluderen dat alle projecten met uitzondering van de 

communicatie “on hold” zijn gezet. 

 

III.4.5.5. Transitie Management Board  

 

De TMB gaat van start in september 2015. De TMB stelt de deelprojectleiders van de 

deelprojecten aan. Vanuit USONA is reeds een lijst met namen voorgesteld. Vanuit SEHOS 

duurt het tot in 2016 voordat de deelprojectleiders duidelijk zijn, waardoor een groot aantal 
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startbijeenkomsten niet plaats kan vinden conform planning en de deelprojecten hierdoor 

(mogelijk) vertraging oplopen. 

 

In de TMB wordt geconstateerd dat het niet nog hebben opgelost van de “oneens punten” 

tussen Land Curaçao en SEHOS de voortgang van het transitieproces belemmert. Dit wordt 

ook aangekaart in de QPB.  

 

Conclusie met betrekking tot de deelprojecten: 5 van de 18 deelprojecten zijn opgestart 

maar finaal toch weer gestopt of “on hold” geplaatst. Op 5 juli 2016 heeft SONA aan 

Berenschot International B.V. een brief verstuurd (SONA/20160706/01) waarin Berenschot 

werd verzocht om het transitietraject van het HNO project tijdelijk on hold te zetten. 

 

III.4.5.6. Budgetkorting Transitie 

 

De regering heeft besloten om SEHOS te ondersteunen om haar liquiditeitspositie te 

verbeteren en de noodzakelijke voorzieningen te treffen om het maximale aan kwaliteitszorg 

te leveren en met een goede bedrijfseconomische status over te kunnen gaan naar HNO. In 

februari 2016 is aangegeven dat deze ondersteuning van Naf 30 miljoen wordt gefinancierd 

door Naf 14 miljoen uit het transitiebudget van het HNO te halen (en Naf 16 miljoen uit de 

gewone dienst). Zo blijft er voor de transitie nog NAf 8 miljoen over. De QPB-voorzitter 

heeft aan USONA gevraagd om een prioriteitenlijst Transitieprojecten op te stellen.  

 

III.4.6. Quickscan SEHOS en business case 

 

Er is een quickscan rapport Quick Scan St. Elisabeth Hospitaal (USONA-Berenschot, 20 

februari 2015) dat is opgemaakt in opdracht van de Raad van Bestuur van SEHOS in de 

periode november 2014 tot februari 2015, naar aanleiding van het Memorandum of 

Understanding (MOU) van 20 september 2013.  

 

Dit lijvig rapport geeft aan dat SEHOS in een acute noodsituatie verkeerd. “De problemen 

van SEHOS zijn dermate groot dat de redding op eigen kracht niet meer mogelijk is. Daarmee 

is de continuïteit van de zorgverlening op Curaçao in acuut gevaar. Ook de transitie van 

SEHOS naar HNO en de business case HNO worden hierdoor bedreigd.” (pagina 11 van het 

Quick Scan rapport ). 

 

Deze quickscan geeft ook het business case weer. We merken hierop dat de basiscijfers voor 

deze case dateren van het boekjaar 2010. Puur naar opbouw van de business case kan het 

volgende worden vastgesteld:  

 

Het plan is op macroniveau opgesteld en top-down opgebouwd. Daar is voor een lange 

termijnplan niets mis mee. Er werden geen fouten vastgesteld in de berekeningen, zowel aan 

kosten- als aan opbrengstenzijde. Het model is vooral een doortrekking van de cijfers uit het 

verleden. De achterliggende aannames dienen nog verder onderbouwd te worden; Zo is het 
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niet duidelijk op welke wijze het personeel verder efficiënter zal worden ingezet, wetende dat 

men het nu al met minder mensen moet doen dan vergelijkbare ziekenhuizen.  

 

Ondertussen is de financiering van de ziektekosten gewijzigd. Er is onduidelijkheid of alle 

specialisme meegenomen worden in het nieuwe ziekenhuis. De inschatting van toekomstige 

behoeften is gezien de typische kenmerken van de Curaçaose bevolking niet makkelijk in te 

schatten. Vooral ook hoe de uitbouw van de eerste lijnzorg zich de komende jaren zal 

ontwikkelen kan bepalend zijn. Wellicht zal dit een effect hebben op de ligduur. Er is ook nog 

geen rekening gehouden met de verhoging van de bedbezetting (actueel ca. 75%).  

 

De business case is echter gebaseerd op het quickscanrapport en ziet de volgende 

verbeteringen op de volgende terreinen mogelijk en wenselijk: 

 

 Betere opname en uitstroomplanning; 

 De juiste patiënt op de SEH (spoedeisende eerste hulp); 

 Optimaliseren processen OK (operatie kamer) en IC (intensive care); 

 Kritische inzet van aanvullende diagnostiek en farmacotherapie. 

 

Een andere vereiste in deze crisissituatie is dat de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en 

het medisch stafbestuur eensgezindheid en eenheid van beleid uitstralen, en dit ook 

daadwerkelijk in de praktijk brengen. Hierbij is een goed overleg met en draagvlak onder de 

stakeholders, zoals de vakbond CBV, het ministerie van GMN en de SVB essentieel. (pagina 

11). 

 

De ontvangen versies van de business case hebben een datum tot 2014. Dit betekent dat er 

geen recente actualisatie is gebeurd van de case.   
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Hoofdstuk III.5.  House of Change (HoC) 

 

III.5.1. Doelstelling 

 

De opname van een House of Change aanpalend aan het ziekenhuis in aanbouw heeft als doel 

het voorzien van trainingslokalen waarin de toekomstige medewerkers van het HNO leren 

werken met de middelen en de technieken in het toekomstige ziekenhuis. Het personeel moet 

op een comfortabele manier in staat zijn om de overgang naar het nieuwe ziekenhuis waar te 

maken. Het is belangrijk om elke kamer te voorzien van “mock-up”176 replica’s zodat al het 

personeel “live” kan oefenen in de toekomstige werkomgeving. De mock-up room is “live”, 

zo kan het personeel alle technologie toepassen die in de toekomstige werkprocessen van 

kracht zullen zijn. Mock-ups zijn ook nuttig voor projectleiders en het designteam zodat het 

personeel hen kan vertellen wat de werken aanpassingspunten zijn. 

 

Dit opleidingshuis is een middel om de kenniskloof tussen wat er is en wat nodig zal zijn 

gestructureerd aan te pakken. Dit vraagt echter niet enkel infrastructuur maar een 

gedetailleerd opleidingsplan voor de upgrading van bestaande medewerkers.  

 

Er is daarenboven tot op heden geen betrokkenheid van de opleidingsinstanties voor medici 

en paramedici waar te nemen in de invulling van de House of Change. Mogelijk is er 

momenteel een kloof tussen de opleiding van zorgprofessionals en de verwachtingen van 

zorgwerkgevers. Dit is logisch gezien de zorg onderhevig is aan veranderende behoeften door 

evolutie van de medische wetenschap en verbetering van de medische technologie, 

professionalisering van het beheer en versterking van zorgmanagement in ziekenhuizen, 

verwetenschappelijking van de verpleegkunde en paramedische beroepen. Opleiden van 

gespecialiseerde professionals is een vak op zich. Dit gebeurt best door onderwijsinstellingen 

en in samenspel met het werkveld. Op Curaçao zijn diverse (internationale) 

opleidingsinstellingen. Het werkveld dient aan te geven wat nodig is en dient stageplaatsen te 

voorzien. Dit is investeren in de toekomst. Want opleidingen van stagiairs is het opleiden van 

de zorgprofessionals van morgen. Op Curaçao is hier ook nog een weg te gaan. Het niet 

betrekken van de opleidingsinstellingen, of het niet laten uitwerken van opleidings-, 

inscholings- en bijscholingsprogramma is tot op heden een gemiste kans.  

 

We zien hier trouwens ook een rol voor de geneesheer-specialisten. Zij zijn belangrijke 

actoren in het toekomstig ziekenhuis. Zij kunnen ook instaan om de collega’s niet-artsen op te 

leiden en op die manier het niveau van de zorg te verhogen. 

 

Dit huis dient tevens een informatiecentrum te zijn met een aanbod van promotiemateriaal 

voor HNO tijdens de bouwfase. Het is daarnaast ook bruikbaar als werk- en vergaderruimte 

voor de stakeholders tijdens de bouwfase.  

                                                           
176 Een mock-up is een tijdens de ontwerp- of productiefase op schaal of op ware grootte gemaakt model van 

een ontwerp of product. 
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III.5.2. Budget 

 

De renovatie en inrichting van het House of Change kost om en nabij de 2 miljoen Naf 

volgens USONA. Ondanks onze vraag en toezegging door USONA hebben we hier geen 

specificering van de bouwkosten, noch bouwplannen van ontvangen. 

 

De oppervlakte zou om en nabij de 1.100 m² bedragen. Omgerekend bedraagt de bouwkosten 

dan +/- Naf 1.818 per m² of € 927 per m². Dit valt binnen het verwachtingspatroon. 

 

III.5.3. Staat van de verbouwing 

 

De ruimte bevindt zich op het eerste niveau van de shopping mall Colon. Vooraan is er een 

toegangszone met trap van gelijkvloers naar niveau 1. De trap diende op moment van bezoek 

nog geïnstalleerd te worden. In de HoC bevinden zich een technisch lokaal, ruimte voor 

kinderverzorging met 2 lavabo’s en spiegels op kinderhoogte. Verder een grote eetruimte. 

Centraal is de HoC voorzien van 4 grote zalen en één kleinere ruimte voor opleidingen 

alsmede 14 kleinere lokalen met beglaasde wanden.  

 

Overal zijn stopcontacten en telecomaansluitingen geplaatst op plinthoogte en op sommige 

plaatsen op bureauhoogte. Er zijn twee herentoiletten, twee damestoiletten en 1 

rolstoeltoegankelijk toilet voorzien. Overal is linoleum vloerbekleding gelegd voorzien van 

een motief. Het motief komt niet overeen met de achteraf geplaatste tussenwanden achteraan. 

Er is beperkte bergruimte voorzien: 3 stuks. Er is 1 ruimte met spoelbak. Er zijn twee 

nooduitgangen (waarvan 1 met trapjes). Er is overal airco in plafond ingewerkt. Er zijn reeds 

brandblussers aanwezig, echter nog niet vastgemaakt aan muur. Er is branddetectie in het 

plafond. Er is tevens evacuatiesignalisatie aangebracht. Er zijn géén douches voorzien.  

 

De werken zijn netjes maar vertonen toch een aantal zaken die verbeterd of vermeden hadden 

kunnen worden, gezien de courante eenheidsprijs van om en bij de € 1.000 per m².  

 

Zo merken we de volgende gebreken of te verbeteren zaken op: 

 

De plafonds werden geplaatst vóór plaatsing van de wanden (met uitzondering van de 

brandwand). Hierdoor heeft men in zeer grote vlakken gewerkt en ligt het plafond 

allesbehalve vlak. Er is een zeer grote golving waar te nemen waar plafond en wand elkaar 

ontmoeten. Bovendien zorgt deze installatiewijze voor een willekeur aan “passtukken” die 

eigenlijk plafondtegels zijn die deels boven een muur liggen. Bepaalde plafondtegels kunnen 

niet uitgenomen worden wegens vastgekit. De wandjes zijn waarschijnlijk wel bevestigd aan 

het plafond maar een stuk minder stevig door de beperkte verankering in de structuur 

bovenaan. De bestaande staalstructuur vertoont verschillende gaten die niet hersteld werden. 

Het buitenschrijnwerk is niet thermisch onderbroken en slechts voorzien van enkele 
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beglazing. Branddeuren waren niet voorzien van een identificatiekenmerk. Detaillering is niet 

overal even verzorgd. Werken lijken nog niet volledig voltooid. 

 

Op het moment van tussentijdse evaluatie was het House of Change in aanbouw. De 

beoogde functies werden nog niet ingevuld. Er had nog geen opleiding van medewerkers 

plaatsgevonden.  

 

De opleiding van de huidige en toekomstige medewerkers dient samen met de 

opleidingsinstituten op Curaçao, het SEHOS en de geneesheer-specialisten te worden 

uitgewerkt. 

 

Rond de verbouwingswerken zijn er gebreken. Eén en ander werd door USONA verklaard 

als een gevolg van de keuze om met lokale mensen te werken voor de verbouwing van het 

House of Change. Men meldt dat dit absoluut niet representatief is voor de afwerking die 

beoogd wordt in het HNO. Dit lijkt ons een valabele uitleg, maar dan had dit vertaald 

moeten worden in een lagere prijs en was een verantwoording vooraf beter op zijn plaats 

geweest. Het is alleszins een gemiste kans om het eigen “kunnen” aan te tonen en de 

toekomstige gebruiker een staaltje te laten zien van waar hij of zij gaat werken. 

 

III.5.4. Verloop van de tussentijdse evaluatie 

 

De meerderheid van de instanties verleenden hun medewerking en stelden de gevraagde 

documenten ter beschikking. We stellen echter vast dat er selectief informatie is bezorgd. 

USONA-Berenschot wenste bepaalde documenten (vertrouwelijke e-mails) niet over te 

maken. 

 

De firma USONA-Berenschot stelde vragen rond de gebruikte methodiek, het recht op 

woord-wederwoord en stelde een vraag rond een vergoeding van de vrijgemaakte tijd voor 

medewerking aan deze tussentijdse evaluatie. 

 

SONA stelde eveneens een vraag rond het recht op woord-wederwoord.  

 

Alle gesproken partijen stemden in met de voorgestelde interviewmethode. Alleen de 

gesproken personen van Berenschot wensten niet individueel geïnterviewd te worden. 
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Hoofdstuk III.6. Projectie toekomstige zorgprocessen, planning en organisatie van 

de uitvoering 

 

Hiervoor gaven we reeds een overzicht van de items die onderwerp zijn van evaluatie en 

beoordeling van een transitieplan.  

 

In de beheersovereenkomst rond de bouw is ook de inrichting en uitwerking van de 

zorgorganisatie opgenomen. Het gaat over de personeelsorganisatie en de werkprocessen van 

zowel de zorg als de facility.  

 

Zoals reeds eerder gesteld is de projectie van de toekomstige zorgprocessen, planning en 

organisatie van uitvoering nog in een pril stadium. We punten hier de items af die in 

globaliteit worden afgetoetst. Sommige aspecten zijn 18 maanden voor de oplevering nog niet 

uitgewerkt. We vermeldden deze aspecten eerder in de tekst en ze kunnen als checklijst 

gebruikt worden voor het nog te plannen werk en de eindevaluatie.  

 

De planning van de werkzaamheden vordert dus niet. Het transitieproces is “on hold” 

gezet.  

 

III.6.1.  Samenstelling teams en structuur 

 

De organisatiestructuur van het nieuwe ziekenhuis is vastgelegd in de programma van eisen 

uit 2011. Dit programma van eisen bepaalt de toekomstige ziekenhuisfunctie. Men wil gaan 

werken volgens de principes van “patient-centered” en “value based medicine”. De teams zijn 

op dit ogenblik nog niet samengesteld. Hiervoor is een HR-roadmap in ontwikkeling, die 

zoals we weten ook “on hold” staat. 

 

Er is een transitieplan opgemaakt. Of beter gezegd: er zijn verschillende plannen. 

 

Op 31 maart 2014 heeft USONA-Berenschot een eerste transitieplan opgesteld. Dit plan 

hanteert de volgende indeling: waarom, hoe, wat, waar en wie, wanneer. Het document telt 51 

pagina’s in een fraaie kleurenlay-out met foto’s. De ambitie wordt uitgesproken dat HNO 

geen SEHOS 2.0 maar een HNO 1.0 heeft. De “kwalitatieve hoogwaardige zorg tegen 

maatschappelijk aanvaardbare kosten in goede samenwerking en afstemming met andere 

zorgaanbieders waarbij de patiënt en de patiëntenveiligheid centraal staat” is de centrale 

missie. Het gaat niet alleen om de realisatie van een nieuw ziekenhuis, maar om het 

verbeteren van de zorgketen, waarbij o.a. goede doorstroom belangrijk is. Deze 

uitgangspunten vormen de basis van de transitie.  

 

Aangezien er geen eensgezindheid is over de inhoud van de laatste versie van het transitieplan 

kan men stellen dat de missie op die manier niet kan worden gerealiseerd. Het lijkt ons 
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daarom essentieel dat het Land Curaçao een duidelijk standpunt inneemt rond die elementen 

waarover er nog discussie is. 

 

Er is een projectplanning opgemaakt, die de voortgang van de deelprojecten dient te bewaken. 

Ondanks het gedetailleerd plan is er van de uitwerking niet veel tot stand gekomen. Dit heeft 

vooral te maken met het feit dat de deelprojecten voortbouwen op een aantal aannames 

waarover nog steeds discussie is.  

 

Het valt ons op dat er op Curaçao een wens is tot uitgebreid overleg en inspraak over het 

HNO-project. Dit overlegmodel staat echter in contrast met het gebrek aan duidelijkheid wie 

waarover nu mag beslissen.  

 

Bijvoorbeeld:  

 

Zo is het moeilijk te begrijpen dat het zogenaamde expertmodel door de meerderheid van de 

gesproken personen niet gekend werd.  

 

Er is ook een kloof tussen de vermeende inspraak van bijvoorbeeld gebruikers (personeel), 

terwijl de betrokken vertegenwoordigers niet gehoord werden. Voor communicatie heeft men 

minstens 2 partijen: een spreker en een toehoorder.  

 

De transitie is in de QPB veelvuldig besproken. De verslaggeving is oppervlakkig en 

verhalend. Er zijn geen actiepunten gekoppeld aan de verhalen. Deze besprekingen zijn vooral 

een weergave van feiten. Men gaat echter voorbij aan resultaatsgerichtheid van het beoogde 

plan. Een aantal citaten uit de notulen van de QPB zijn in bijlage 9 van het onderhavige 

evaluatierapport opgenomen.  

 

Deze citaten geven aan dat er veel “vergaderd is” in de QPB. Resultaatsgerichtheid is 

echter een belangrijk aandachtspunt. We lezen ook dat er een nieuwe planning zou worden 

gepresenteerd enkele weken na 9 maart 2015. Deze nieuwe planning is ondertussen 

vastgelopen.  

 

III.6.2. Onderlinge samenhang tussen ziekenhuisafdelingen/ consultatie 

 

Dit aspect wordt bekeken op basis van het programma van eisen. Er is vertrokken van het 

expertmodel en het ziekenhuis is voor 80% een kopie van een bestaand ziekenhuis in 

Deventer. 

 

Er zijn toch vragen bij de berekening van de noodzakelijke oppervlaktes en de wijze waarop 

dit tot stand is gekomen. Vooral omdat er actueel onduidelijkheid is welke specialismen nu 

wel of niet zijn opgenomen in het consultatiegedeelte. Hetzelfde geldt voor het laboratorium.  

 

III.6.3. Patiënten, medewerkers en logistieke stromen 
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In het programma van eisen is hier een eerste aanzet gegeven. Dit dient nog verder uitgewerkt 

te worden. In het transitieplan zijn deze stromen nog niet uitgewerkt. Dit zou normaliter in de 

deelprojecten tot stand komen. 

 

III.6.4. Bijzondere aandacht voor kritische diensten: SEH, IC, OK 

 

In het programma van eisen is hier een eerste aanzet gegeven. Dit dient nog verder uitgewerkt 

te worden in de toekomst. Dit aspect is echter wel essentieel wil men geen risico hebben op 

discontinuïteit van de zorg. 

 

III.6.5. Processen en procedures 

 

Dit dient nog uitgewerkt te worden in de nabije toekomst via de deelprojecten; Die staan nu 

“on hold”. 

 

III.6.6. Naadloze IT met minimale uitval 

 

Dit dient nog uitgewerkt te worden in de nabije toekomst.  
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Hoofdstuk III.7. Hoofdlijnen van de benodigde veranderingen, kwaliteit 

changemanagement en beheersing van de transitie  

 

III.7.1. Opleiding personeel in tussentijdse opstelling en eindopstelling 

 

Zoals we hiervoor reeds hebben aangegeven is een House of Change (HoC) in aanbouw en 

wordt aanstonds opgeleverd. Echter een opleidingsplan voor het opleiden van personeel van 

HNO in de HoC dient nog uitgevoerd te worden. 

 

III.7.2. Medische materialen en goederen 

 

Het is onduidelijkheid welke materialen kunnen worden meegenomen uit het SEHOS naar 

HNO en welke niet.  

 

III.7.3. Voorraadbeheer van medische materialen en goederen 

 

In het programma van eisen is hier een eerste aanzet gegeven. Dit dient nog verder uitgewerkt 

te worden.  

 

III.7.4. Communicatieplan en PR, welkombrochure, virtuele rondleidingen voor 

patiënten en bezoeker 

 

Dit aspect is goed uitgewerkt. We verwijzen hier naar de fase 4 bij de bespreking van het 

model Kotter. 

 

III.7.5. (Intranet) info voor personeel bij vragen 

 

Er wordt gecommuniceerd met het personeel via de gebruikersgroepen en (sociale) media. Zie 

ook fase 4 bij de bespreking van Kotter. 

 

III.7.6. Uur per uur verhuisplanning voor de dag van de verhuizing zodat kwaliteit 

en patiëntenveiligheid gewaarborgd blijven 

 

Dit aspect dient nog verder uitgewerkt te worden.  

 

III.7.7. Intern en externe rampenplanning tijdens en na verhuizing 

 

Dit aspect wordt doorgaans uitgewerkt tegen de feitelijke verhuizing. Op het ogenblijk van 

tussentijdse evaluatie was een dergelijke planning nog niet gemaakt.  

 

III.7.8. Crisiscentrum ‘problemsolving’ 
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Dit centrum wordt doorgaans opgericht tegen de feitelijke verhuizing. Op het ogenblijk van 

tussentijdse evaluatie was dit nog niet opgericht.  
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Hoofdstuk III.8. De planning en activiteiten in verband met de verwerving en 

installatie van de inrichting 

 

III.8.1. Inleiding 

 

De Beheersovereenkomst van augustus 2011 betrekt twee partijen: het Land Curaçao en 

SONA. Met de ondertekening van de Memorandum of Understanding op 20 september 2013 

is sprake van drie partijen: Land Curaçao, USONA-Berenschot en SEHOS. 

 

In de Beheersovereenkomst van augustus 2011 is vastgelegd dat met betrekking tot Inrichting 

en ICT SONA de rol heeft van opdrachtgever. In de Memorandum of Understanding is 

vastgelegd dat met betrekking tot Inrichting en ICT het de rol van SEHOS is om de nodige 

inbreng te hebben in de aanbestedingen van de (medische) inrichting en ICT.  

 

Vanuit de Memorandum of Understanding is een Tijdelijke Werkgroep HNO ingesteld, 

samengesteld uit vertegenwoordigers van Land Curaçao, USONA-Berenschot en SEHOS. 

Deze werkgroep heeft aan de Raad van Ministers onder andere een voorstel gedaan over de 

taakverdeling en de rollen van USONA en SEHOS in verband met de Inrichting en ICT. In dit 

voorstel staat bij de taakverdeling dat de rol van USONA-Berenschot die van projectleider is 

en de rol van SEHOS die van technische assistentie. Dit voorstel is bij besluit van de Raad 

van Ministers in december 2013 bekrachtigd. Op basis van de bovenstaande taak- en 

rolverdeling gaan USONA-Berenschot en SEHOS hun samenwerking in het Inrichting en 

ICT-traject nader vorm en inhoud geven.  

 

Onder Inrichting valt:  

 

 Vaste Medische Inrichting (VMI); 

 Losse Medische Inrichting (LMI); 

 Medische Inventaris (INV);  

 Overige inventaris (overige INV). 

 

Onder ICT valt: 

 

 Ziekenhuis Informatie Systeem en Elektronisch Patiëntendossier (ZIS-EPD); 

 Ziekenhuis Enterprise Resource Planning (ERP) systeem;  

 Overige ICT, waaronder hardware, software ter ondersteuning van het primaire en 

secundaire proces, en kantoorautomatisering. 

 

Inrichting en ICT zijn een onderdeel van het bouwbudget. Bouw en Inrichting & ICT zouden 

qua realisatie één op één met elkaar verbonden moeten zijn, wat wil zeggen dat de realisatie 
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van de bouw en van de inrichting en ICT zouden moeten gebeuren vanuit een volledig 

afgestemde aanpak en vanuit één planning.  

 

III.8.2. Governance 

 

III.8.2.1. Beheersovereenkomst 

 

Inrichting en ICT maken, conform de Beheersovereenkomst tussen het Land Curaçao en 

SONA van 10 augustus 2011 en het addendum op de Beheersovereenkomst van december 

2013, onderdeel uit van het bouwbudget. 

 

In bijlage 1 van de Beheersovereenkomst staan onder 3.3.4 de deliverables (opleveringen) van 

het deelproject (Medische) inrichting en ICT en de rol van SONA daarin: 

 

In de rol van coördinerend projectgelastigde moet SONA de volgende resultaten opleveren: 

 

 Functionele en technische staat huidige inrichting en ICT inventariseren; 

 Ruimte inrichtingsboek opstellen; 

 Financiële raming (medische) inrichting en ICT; 

 Inrichtingsspecificaties opstellen; 

 Inrichting verwerven; 

 Inrichting in nieuwe gebouw implementeren. 

 

In de rol van technische assistentie en monitoring moet SONA het volgende resultaat 

opleveren: 

 

 (Medische) inrichting en ICT in huidige SEHOS aanschaffen 

 

De beheersovereenkomst vermeldt tevens dat deze eindigt “op het moment waarop alle 

activiteiten samenhangende met deze overeenkomst, inclusief de administratieve afronding, 

zijn afgewikkeld, vooralsnog voorzien in de loop van 2015.” 

 

In diezelfde beheersovereenkomst staat dat “voor de operationalisering van de mandatering 

van bevoegdheden en taken van SONA aan haar uitvoeringsorganisatie zal een 

managementovereenkomst worden opgesteld tussen SONA en haar uitvoeringsorganisatie 

USONA-Berenschot”.  

 

III.8.2.2. Memorandum of Understanding 

 

Met betrekking tot inrichting en ICT staat in de Memorandum of Understanding tussen Land 

Curaçao, USONA-Berenschot en SEHOS van 20 september 2013 in dat de partijen 

overeenkomen dat: 
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 “SEHOS als professionele organisatie de nodige inbreng heeft in de aanbestedingen 

van de (medische) inrichting en ICT” (artikel 15 lid b). 

  “Het gebruikersoverleg met in het toekomstig ziekenhuis werkzame personeel, 

waaronder medische specialisten, moet weer worden opgepakt” (artikel 10).  

  “USONA blijft haar opdracht volgend uit de beheerovereenkomst d.d. 11 augustus 

2011 uitvoeren, met inachtneming van hetgeen vastgesteld is in deze Memorandum of 

Understanding en van de gewijzigde omstandigheden ten aanzien van onder meer 

locatie en doorlooptijd” (artikel 15 lid c). 

 “ten aanzien van het noodzakelijke overleg stellen Partijen vast dat er middels de 

onderhavige Memorandum of Understanding een Tijdelijke Werkgroep Hospital Nobo 

Otrobanda wordt ingesteld waarin zowel van SEHOS als van USONA-Berenschot drie 

vertegenwoordigers zitting zullen hebben. Deze werkgroep zal hierna worden 

aangeduid als Tijdelijke Werkgroep HNO” (artikel 16). 

 

In het eindverslag van de werkgroep van 4 oktober 2013 is de projectstructuur van het HNO-

project, de verdeling van de taken en bevoegdheden van partijen (Raad van Ministers, QPB, 

deeltrajectgroepen) alsmede de bezetting en taken van de deeltrajecten opgenomen. Bij het 

deeltraject Fysieke Inrichting (specificatie en aanbesteding medische apparatuur, inrichting en 

ICT) staat bij de taakverdeling dat de rol van USONA-Berenschot die van projectleider is en 

de rol van SEHOS die van technische assistentie. Het eindverslag is als bijlage 2d onderdeel 

van het addendum op de beheersovereenkomst tussen Land Curaçao en SONA van december 

2013. 

 

III.8.2.3. Uitgangspunten Inrichting en ICT in 2011, Scope 2011 en Investeringsbudget 

2011 

 

Uitgangspunt in 2011 bij het opstellen van de business case voor HNO was dat eind 2015 een 

volledig nieuw ziekenhuisgebouw zou worden opgeleverd. Op het gebied van inrichting en 

ICT zou sprake zijn van een upgrade van het bestaande SEHOS niveau (kwalitatief en 

kwantitatief) naar state of the art. 

 

Deze upgrade is vastgelegd in de 2011 scope Inrichting en ICT. De upgrade (scope) is op 

basis van een database van referentie ziekenhuizen, beperkt beschikbare informatie van 

SEHOS en aannames over hergebruik, toentertijd begroot op een investeringsbedrag van Naf 

75.786.000 (exclusief een post onvoorzien van Naf 5.683.950). 

 

Voor Inrichting is de investeringsbegroting Naf 61.500.000, voor ICT is de 

investeringsbegroting Naf 14.286.000. 
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In onderstaande tabel worden de verschillen tussen het investeringsbudget van 2011 en van 

eind 2015 weergegeven van Inrichting en van ICT. Deze verschillen zijn het gevolg van 

verschillen in scope en verschillen door wisselkoers. 

 

Onderdeel Investering 

budget 

2011 

Scope 

verschil 

2011-2015 

Subtotaal Koers 

verschillen 

2011-2015 

Investering 

budget 

eind 2015 

Inrichting 61.500.000 7.657.031 69.157.031 -11.351.927 57.805.104 

ICT 14.286.000 6.331.866 20.617.866 -2.636.970 17.980.896 

Sub-Totaal  75.786.000 13.988.897 89.774.897 -13.988.897 75.786.000 

Onvoorzien  5.683.950 1.049.167 6.733.117 -1.049.167 5.683.950 

Totaal 81.469.950 15.038.064 96.508.014 -15.038.064 81.469.950 

Realisatie*     -902.735 

 
*De Raad van Ministers heeft in december 2015 (zaaknummer 2015/050735) besloten op 

verzoek van SEHOS om uit HNO investeringsbudget Inrichting en ICT, een bedrag van Naf 

902.735,10 aan SEHOS ter beschikking te stellen voor de aanschaf van apparatuur. 

 

Dit bedrag is in bovenstaand overzicht als realisatie opgenomen. In een later stadium wordt 

beoordeeld welke delen van het bedrag al binnen welke onderdelen van het 

investeringsbudget waren opgenomen teneinde het bedrag te kunnen verrekenen. 

 

III.8.2.4. Inrichting en ICT 

 

Inrichting 

 

De inrichting bestaat uit Vaste Medische Inrichting (VMI), Losse Medische Inrichting (LMI), 

Medische Inventaris (INV) en Overige Inventaris (overige INV).  

 

Vaste Medische Inrichting (VMI)  

 

De belangrijkste wijzigingen in de scope Inrichting eind 2015 ten opzichte van 2011 zijn: 

 

 scope uitbreiding: 2e CT radiologie (als uitkomst van gebruikersoverleggen over het 

ontwerp); 

 scope uitbreiding: nieuwe druktank (in plaats van verhuizen huidige tank);  

 optimaliseren budget apotheek en lab;  

 uitbreiding apparatuur CSA (ultrasoon reiniger);  

 vervallen apparatuur voor specifieke poliklinieken: KNO, kaak, plastische, 

dermatologie en oogheelkunde; 

 extra capaciteit telemetrie;  

 uitbreiding tilliften; 
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 diverse aanpassingen als gevolg van het aanscherpen van de demarcatie (bouw versus 

inrichting). 

 

In bijlage 10 van het onderhavige evaluatierapport wordt in een tabel een overzicht gegeven 

van Vaste Medische Inrichting (VMI) tussen 2011 en eind 2015. Een volledig overzicht van 

de scope en gespecificeerde kostenraming is beschikbaar bij USONA-Berenschot. 

 

De vaste medische inrichting bestaat uit radiologie, spoedeisende hulp, radiotherapie, 

operatiezaal klasse 1, behandelzaal klasse 2, scopieruimte, poliklinieken, functieonderzoek, 

apotheek, centrale sterilisatieafdeling, laboratorium, mortuarium, keuken, kledinguitgifte, 

Intensieve zorgen, neonatologie, dialyse. 

 

Losse Medische Inrichting (LMI) 

 

De 2011 scope is gebaseerd op de apparatuur lijsten van SEHOS en een verondersteld 

vervangingsonderhoud door SEHOS. Het potentiële hergebruik van de LMI was echter niet 

op investeringsniveau te verifiëren, zodoende is een aanname gedaan over het percentage 

hergebruik/verhuizing van de LMI. Dit is uitgekomen op 45% (in tegenstelling tot een 

reguliere situatie waarbij dit ca. 60% is). Er zijn steeds meer signalen dat nog minder 

apparatuur dan de eerdere aanname van 45% verhuisd kan worden vanuit SEHOS naar HNO.  

 

Daarnaast bleek de lijst ook gemankeerd. Het aantal apparaten dat gebruikt wordt in een state-

of-the-art ziekenhuis is groter, dan in gebruik is in SEHOS. Op basis hiervan is de scope 2011 

herzien qua items. Het betreft inmiddels ruim 300 verschillende items. Thans vindt nog een 

laatste verificatie door USONA-Berenschot plaats van de bij de items behorende aantallen.  

 

Op basis van de nu beschikbare gegevens is de aanname dat het investeringsbudget bijna 

zal verdrievoudigen.  

 

Bijlage 11 van het onderhavige evaluatierapport geeft een indicatieve selectie Losse Medische 

Inrichting (LMI) weer van eind 2015. De totale lijst betreft meer dan 1000 items. Een volledig 

overzicht van de scope en gespecificeerde kostenraming is ter inzage beschikbaar bij 

USONA-Berenschot. Het gaat over investeringen in 3 groepen: <  NAf 10.000 ,  ≥ NAf 

10.000 en < NAf 50.000 en ≥ NAf 50.000. Het gaat hier over courante medische apparaten. 

Deze zijn opgenomen in genoemde bijlage. 

 

Medische en niet-medische Inventaris (INV) 

 

Onderstaande tabel geeft een indicatieve selectie van de inventaris (INV en Overige INV) 

eind 2015. Een volledig overzicht van de scope en gespecificeerde kostenraming is 

beschikbaar bij USONA-Berenschot. Ook hier gaat het over courante zaken. Deze zijn 

opgenomen in bijlage 12. 
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III.8.2.5. Ziekenhuisinformatiesysteem, elektronische patiëntendossier en andere 

 

Het voor HNO beoogde geïntegreerd ziekenhuisinformatiesysteem en elektronische 

patiëntendossier bestaat uit:  

 

 een Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS);  

 een basis-Elektronisch Patiëntendossier (basis-EPD);  

 een Specialisme EPD; 

 informatietools om operationele- en managementinformatie te ontsluiten en te 

raadplegen. 

 

Het geïntegreerde ZIS-EPD dient ten minste over de onderstaande functionaliteiten, modules 

en/of applicaties te beschikken. 

 

Ziekenhuisinformatiesysteem 

 

Het ZIS bestaat uit alle (zorg)logistieke en (zorg)administratieve functionaliteiten, modules 

en/of applicaties zoals: 

  

 Afspraken/planningsmodule waarmee zowel de polikliniek als de functieafdelingen 

worden ondersteund;  

 Module patiëntregistratie voor de registratie en vastlegging van de patiëntgegevens, 

verzekeringsgegevens, e-mail en vrij te definiëren gegevens; 

 Module opnameregistratie voor registratie van patiëntgegevens, wachtlijstbeheer, 

opnameplanning, opname- en ontslagregistratie en rapportage van planning en 

bezetting;  

 Ordermanagement module voor het intern genereren, autoriseren, accepteren, toewijzen 

en terug rapporteren van orders zowel bij afdelingen als individuen; 

 Factureringsmodule voor alle declarabele verrichtingen.  

 

Basispakket Elektronische Patiëntendossier (EPD) 

 

Het basis-EPD bestaat uit ten minste de door alle specialismen gedeelde onderstaande set aan 

medisch inhoudelijke patiënt gerelateerde functionaliteiten, modules en/of applicaties 

(basisservices):  

 

 Module diagnose (ICD 10)-, allergie- en complicatieregistratie (bijv. NVvR-registratie) 

voor gebruik ziekenhuis breed en ook door afzonderlijke specialismen en individuele 

zorgverleners;  

 SEH module, die zorgverleners faciliteert in het snel en effectief registreren van 

gegevens en het snel kunnen lokaliseren van patiënten. De SEH module biedt 

ondersteuning bij de bedrijfsprocessen op de afdeling SEH; 
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 Preoperatieve screening (POS) module ter ondersteuning van de verschillende statussen 

en de workflow van de preoperatieve screening;  

 OK-module voor het plannen en registreren van de operatiekamerplanning, inclusief 

Time-out module;  

 Module voor beheer en naslag multimediabestanden zoals patiënten foto’s, gescande 

documenten, beelden van verschillende modaliteiten waaronder radiologische beelden;  

 Module Dossier Registratie, digitaal dossier waarin alle registraties rondom de 

behandeling van een patiënt van opname anamnese tot en met rapportage op 

gestructureerde wijze worden vastgelegd en van waaruit acties kunnen worden gestart 

als het maken van afspraken, het voorschrijven van medicatie en plaatsen van aanvragen 

voor het laboratorium; 

 Module Correspondentie waarmee alle correspondentie en verslaglegging kan worden 

uitgevoerd. Alle in het EPD vastgelegde informatie kan worden verwerkt tot een verslag 

of een brief; 

 Module Episode voor het registreren van de verschillende zorgtrajecten die HNO 

uitvoert; 

 Apotheek module die de logistiek rond het apotheek- en medicatieproces, zoals 

bestellen, doseren en ronddelen, volledig ondersteund;  

 Module Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) waarmee zowel poliklinisch als 

klinisch medicatie kan worden voorgeschreven en dat het gehele medicatieprofiel van 

de patiënt inzichtelijke maakt; 

 Module Toedienings Registratie Systeem (TRS) voor het registreren van de 

daadwerkelijk toegediende medicatie (hoeveelheid); 

 Module Elektronisch Verpleegkundig dossier (EVD) voor het ondersteunen van de 

verpleging bij het registreren en bijhouden van verpleegacties op basis van de in de 

applicatie ingebrachte verpleegplannen; 

 CSA-module voor het ondersteunen van alle processen van de Centrale Sterilisatie 

Afdeling; 

 Module Radiologie informatiesysteem (RIS) voor het ondersteunen van alle 

werkprocessen op de radiologie afdeling en dat de mogelijkheid biedt alle relevante 

organisatieonderdelen en medisch specialisten te koppelen aan het röntgensysteem; 

 Dialyse module waarmee van de pre-dialysefase tot en met de registratie van het 

feitelijk dialyseren en alle daarbij behorende activiteiten gestructureerd kunnen worden 

vastgelegd; 

 Archief module voor naslag gescande historisch status dossier, brieven en verslagen. 

 Module zorgpaden;  

 Module kwaliteitsindicatoren voor het registreren op het niveau van NIAZ 2.4; 

 Module spraakherkenning; 

 PDMS-modules voor HC, MC, OK, IC, NICU, Holding/Verkoever, Dialyse 

Functieafdeling, SEH en EHH; 

 Zorgportaal voor patiënten; 

 Zorgportaal voor zorgverleners; 
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 Supervisie module om arts-assistenten en co-assistenten te kunnen superviseren; 

 PAAZ-module. 

 

Specialisme EPD 

 

Het specialisme-EPD bestaat uit de medische inhoudelijke vragenlijsten, registratie- en 

presentatiemodules van één specifiek specialisme of multidisciplinair zorgpad waarvan de 

functionaliteit niet wordt afgedekt door een generieke service uit het basis-EPD. 

 

Bij HNO gaat het om de volgende specialismen: 

 

 Anesthesiologie 

 Cardiologie 

 Chirurgie 

 Dermatologie 

 Gynaecologie & Verloskunde 

 Intensieve zorg 

 Interne Geneeskunde 

 Kaakchirurgie 

 Kindergeneeskunde 

 KNO 

 Longgeneeskunde 

 Medische Microbiologie 

 Neurochirurgie 

 Neurologie 

 Oogheelkunde 

 Oncologie 

 Orthopedie 

 Pathologie 

 Plastische chirurgie 

 Psychiatrie 

 Radiologie 

 Radiotherapie 

 Urologie 

 

Informatie tools 

 

Bovendien dient het ZIS-EPD te beschikken over informatie tools als een modulair 

opgebouwd datawarehouse (geïntegreerde Business Intelligence (BI) oplossing) waarmee 

zowel operationele- als managementinformatie kan worden ontsloten en geraadpleegd. 
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Enterprise resourceplanning 

 

Het enterprise resourceplanningssysteem (ERP) bestaat uit de talloze losse systemen zoals 

inkoopsystemen, logistieke systemen, HR-systemen etc. en zijn tegenwoordig geïntegreerd en 

zijn in één ERP samengebracht. In toenemende mate is het ERP gekoppeld aan het ZIS-EPD, 

om optimale uitwisseling tussen de twee systemen en daarmee het primaire en secundaire 

proces mogelijk te maken. Er zijn minimaal de volgende modules: financieel-administratief, 

inkoop, logistiek, service-management, applicatie management, HR, klinische logistiek. Een 

detail wordt in bijlage 13 toegevoegd. 

 

Overige informatie en computertechnologie 

 

Er is zowel in hardware als software voorzien. Men voorziet een netwerk, installaties op de 

werkplekken en communicatiemiddelen (telefoon) en back-upsysteem. Er was een scope in 

2011, die in 2015 werd geactualiseerd. Het detail hiervan is te vinden in bijlage 14. 

 

Criteria marktverkenning 

 

Er zijn criteria die beschrijven wat ten aanzien van de inrichting en ICT voor dit project 

specifiek van belang is. De marktverkenning en uiteindelijk de verwervingsaanpak zijn hierop 

toegespitst.  

 

Het bovenliggende uitgangspunt is al omschreven in de Memorandum of Understanding van 

2013: “Een voor het nieuwe ziekenhuis zo gunstig mogelijke verwerving (inclusief 

implementatie) vanuit het oogpunt van kwaliteit en toekomstbestendigheid in relatie tot de 

beschikbare financiële middelen”. Dit uitgangspunt is uitgesplitst in een aantal criteria. 

 

Criteria voor inrichting 

 

 Proven technology: 

o Toepassen van bewezen technologie. HNO is geen proeftuin voor leveranciers. 

o Passende technologie bij de behoeften van een algemeen basisziekenhuis met 

enkele topklinische bovenregionale functies.  

 Continuïteit van zorg: 

o Apparatuur dient minimaal voldoende functionaliteit en mogelijkheden te bezitten 

om de huidige verrichtingen en niveau van zorg te kunnen blijven bieden. 

o Snelle service en voldoende uptime voor apparatuur die wordt toegepast bij 

essentiële zorgfuncties. 

o Effectieve organisatie van onderhoud, reparatie en vervanging van apparatuur.  

 Duurzaam operationeel: 

o Betaalbare organisatie van onderhoud, reparatie en vervanging van apparatuur  

o Training t.a.v. medische apparatuur voor medische professionals en laboranten 

o Kennisopbouw HNO organisatie t.b.v. onderhoud door technische professionals 
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 Inzet lokale capaciteit:  

o Samenwerken met lokale partijen (waar mogelijk) voor levering (m.n. voor low 

tech, high volume apparatuur)  

o Samenwerken met lokale partijen (waar mogelijk) voor diensten (o.a. logistieke 

services en technische expertise) 

 Expert driven vanuit de aanbieder: 

o Kennis van markt/partijen dient benut te worden om vraagspecificatie in 

samenwerking met de opdrachtgever scherp te stellen 

o Kennis van markt/partijen dient benut te worden voor het realiseren van de 

kwalitatief beste oplossing binnen het budget 

 Budget: 

o Volume voordeel moet maximaal worden benut t.a.v. investeringsbudget en 

service/onderhoud 

o Budgetplafond kan niet worden overschreden 

o Kennis van markt/partijen dient benut te worden om waar mogelijk 

kostenbesparende alternatieven aan te dragen 

 Bij de marktverkenning voor Inrichting is gesproken met diverse internationale 

aanbieders zoals producenten en leveranciers (inkooporganisaties en total contractors).  

 

Criteria voor ICT 

 

De criteria voor ICT zijn grotendeels dezelfde criteria als voor inrichting, echter wel specifiek 

voor ICT. Specifiek voor het ZIS-EPD en ERP zijn aanvullende criteria opgesteld: 

 

 Een aantoonbaar ervaren en toekomstbestendige leverancier zijn. 

 Het leveren van een geïntegreerde leading en best practice oplossing die tot volle 

tevredenheid op basis van proven technology draait bij zowel algemene ziekenhuizen 

als bij STZ’s (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) in Nederland.  

 Het leveren van een oplossing in de Nederlandse taal. 

 Het werken met een beproefde en aantoonbaar bewezen succesvolle implementatie 

aanpak. 

 

Bij de marktverkenning voor ICT is gesproken met de toonaangevende leveranciers en/of 

marktleiders van geïntegreerde ZIS-EPD-systemen en geïntegreerde ziekenhuis ERP-

systemen. Bovendien zijn bezoeken gebracht aan diverse referentie ziekenhuizen van de 

leveranciers. De marktverkenning voor de overige ICT moet nog worden afgerond. Gelet op 

het moment van verwerving is aan de marktverkenning overige ICT een enigszins lagere 

prioriteit gegeven. 

 

Uitkomsten marktverkenning inrichting 
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Doel van de marktverkenning is geweest om te toetsen of (voldoende) partijen de gevraagde 

goederen en diensten (scope) kunnen leveren. De marktverkenning heeft plaatsgevonden 

tussen 2015 en begin 2016. In 2015 zijn diverse verkennende gesprekken gevoerd met een 

grote diversiteit van leveranciers. Dit heeft geleid tot nadere deskresearch. Uiteindelijk is in 

januari 2016 een gerichte marktverkenning uitgevoerd met 4 partijen (total contractors). 

 

Op basis van deskresearch en verkennende gesprekken met leveranciers is de conclusie dat 

verwerving van alle medische apparatuur voor HNO in één keer (VMI, LMI en INV) haalbaar 

is en de meest gunstige aanpak vanuit het oogpunt van kwaliteit en toekomstbestendigheid in 

relatie tot de beschikbare financiële middelen. 

 

Verwerving van de medische apparatuur en inventaris in één keer leidt tot volumevoordelen 

die voor een duurzaam operationeel HNO cruciaal zijn. Daarom zijn total contractors 

potentieel interessante partijen. Deze partijen zijn bovendien in staat de inrichting en het 

onderhoud van alle apparatuur in één contract aan te bieden en daarmee kunnen zij levering, 

ingebruikname, onderhoud, uptime en daarmee continuïteit van de zorg garanderen. 

Ervaringen op Curaçao, zowel binnen SEHOS als andere klinieken, hebben uitgewezen dat 

juist zaken als tijdige levering en montage, service en onderhoud garanties, 

vervangingsonderhoud, lokale expertise inkoop en technische dienst op een eiland in deze 

regio van groot belang is.  

 

Er zijn genoeg partijen in de markt die op basis van beperkte specificaties van de medische 

apparatuur een offerte kunnen opstellen of kunnen inschrijven. Daarmee kan de kennis en 

ervaring vanuit de markt benut worden om te komen tot exacte vraagspecificaties en 

omschrijving van functionele eisen en opties. Doel hierbij is te komen tot een goed passend 

aanbod van apparatuur voor HNO, zonder onder- of overvragen. 

 

Meerdere partijen hebben aangegeven dat voor contractering van een dergelijk (groot) volume 

altijd samenwerking wordt gezocht met lokale leveranciers, technisch personeel en logistieke 

services ten behoeve van kostenbesparing en inzet lokale expertise. 

 

Uitkomsten marktverkenning ziekenhuisinformatiesysteem 

 

Met de top 3 leveranciers van geïntegreerde ZIS-EPD systemen is op basis van de scope 

overleg gevoerd. Dit zijn Epic, ChipSoft en Nexus. Hun marktaandeel is bijna 80%. Ook is 

gesproken met de huidige leverancier van SEHOS CSC (iSoft). Voor het EPD heeft CSC 

sinds kort een nieuw systeem. Dat is slechts in één ziekenhuis live.  

 

Met SQlapius, de facto de enige lokale leverancier, zijn meerdere gesprekken gevoerd. De 

wederzijds conclusie was dat het product van SQlapius niet voldoet aan de scope. SQlapius 

zou wellicht wél een rol kunnen vervullen bij onderhoud en ondersteuning. 
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Epic, Chipsoft en Nexus kwalificeren voor de scope op basis van hun implementatie aanpak 

en het track-record van hun oplossing. Epic heeft aangeven dat zij, gelet op de omvang van 

HNO en de ligging in het Caribisch gebied (wat geen onderdeel is van hun sales en marketing 

strategie), geen inschrijving zullen doen als zij daartoe uitgenodigd zouden worden. CSC 

heeft met één implementatie onvoldoende track-record. 

 

De uitkomst van de marktverkenning is dat de twee leveranciers ChipSoft en Nexus resteren 

als potentiële leverancier. Van deze beide leveranciers zijn meerdere referentie ziekenhuizen 

bezocht. Uit deze bezoeken is duidelijk geworden dat de implementatie aanpak van de beide 

leveranciers weliswaar verschillend is, maar beide kwalificeren. 

 

Uitkomsten marktverkenning enterprise resourcesplanningsysteem 

 

Er zijn twee leveranciers toonaangevend en marktleider op het gebied van geïntegreerde 

ziekenhuis ERP-systemen. Dit zijn VCD Healthcare en Avanade, die beide op Microsoft 

draaien.  

 

Naast deze twee leveranciers zijn PinkRoccade HC en Ordina leveranciers van geïntegreerde 

ziekenhuis ERP-systemen. Hun oplossing draait respectievelijk op SAP en Oracle. Dit zijn 

complexe en onderhoud intensieve omgevingen. Ziekenhuizen die niet over specifieke kennis 

van en ervaring met SAP of Oracle beschikken kiezen om die reden (bijna) niet voor 

PinkRoccade HC of Ordina. HNO zal geen SAP of Oracle omgeving worden, daarom is het 

niet logisch om partijen als PinkRoccade HC of Ordina te overwegen. 

 

Andere leveranciers als AFAS en Exact beschikken niet over een geïntegreerd ziekenhuis 

ERP-systeem. Wel leveren zij deelsystemen aan ziekenhuizen. 

 

Met VCD Healthcare en Avanade is op basis van de scope overleg gevoerd. Van beide 

leveranciers zijn meerdere referentie ziekenhuizen bezocht waarvan sommige ook draaien op 

een ZIS-EPD van de top drie leveranciers. 

 

De bezoeken hebben bevestigd dat de beide leveranciers werken met vooraf gedefinieerde 

processen en templates. Een ziekenhuis koopt daarmee zowel een basisinrichting van zijn 

processen als een systeem en realiseert op die manier een aanzienlijke risicoreductie en 

verkorte doorlooptijd. Door uit te gaan van een leading practice van een referentieziekenhuis 

van een leverancier kan naast risicoreductie en doorlooptijd bovendien aanzienlijk worden 

bespaard op de implementatiekosten. 

 

De uitkomst van de marktverkenning is dat zowel VCD Healthcare als Avanade kwalificeren 

voor de scope, hun implementatie aanpak en het trackrecord van hun oplossing.  

 

Verwerving inrichting en ICT  
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De realisatie van de bouw en van de Inrichting en ICT gebeurt normaliter vanuit een volledig 

afgestemde aanpak en vanuit één integrale planning. Op grond hiervan zullen de 

verwervingen op zodanige momenten in 2016 plaatsvinden dat de feitelijke inhuizing en 

installatie, de bouw, conform de vastgestelde planning, zo goed als mogelijk volgt. 

 

Op basis van de marktverkenningen en bouwplanning vindt in 2016 de verwerving voor 

inrichting plaats van VMI, LMI en INV. De verwerving van de overige inventaris vindt plaats 

in 2017. De verwerving van het ZIS-EPD en het ERP vindt plaats in 2016. De verwerving van 

de overige ICT vindt plaats na afronding van de marktverkenning eind 2016/begin 2017. 

 

Verwervingsaanpak vast en los medische inventaris en overige (uitgezonderd druktank, 

sterilisatie en radiotherapie) 

 

De verwerving van dit cluster zal op korte termijn starten en heeft een geschatte doorlooptijd 

van 6 maanden. 

 

Een verwervingsteam vanuit USONA-Berenschot/SEHOS zou worden samengesteld om de 

verwerving uit te voeren. De samenstelling van dit team vindt normaliter plaats op basis van 

de eerder overeengekomen en vastgestelde governance, waarbij SEHOS conform het gestelde 

in de Memorandum of Understanding “de nodige inbreng heeft” en technische assistentie 

verleent en USONA conform het gestelde in de beheersovereenkomst en het addendum “de 

coördinerend projectgelastigde/projectleider” is. Dit is niet schriftelijk gedocumenteerd. 

 

De verwerving van dit cluster vindt plaats middels selectie na openbare inschrijving, volgens 

onderstaande stappen:  

1. Call for Expression of Interest (CEI): leveranciers 

• Openbaar bekend gestelde CEI 

• Total contractors die voldoen aan de inschrijvingseisen kunnen deelnemen 

2. Pre-selectie: van en naar 3 leveranciers 

• De ontvangen inschrijvingen zullen door het verwervingsteam worden beoordeeld 

aan de hand van te voren opgestelde selectiecriteria. 

3. Selectie: van 3 naar 1 leverancier 

• De ontvangen inschrijvingen zullen door het verwervingsteam worden beoordeeld 

aan de hand van te voren opgestelde gunningscriteria. 

4. De beoordeling mondt uit in een voorlopige gunning aan de potentiele leverancier met 

de economisch meest voordelige aanbieding.  

5. Na de voorlopige gunning vindt de contractsluiting plaats leidend tot een door beide 

partijen getekend contract. 

 

Verwervingsaanpak druktank, CSA apparatuur en radiotherapie 

 

Om niet uit de pas te lopen met de bouwplanning moet de verwerving van deze apparatuur 

binnen 3 maanden zijn afgerond. In de overleggen wordt de behoefte in kaart gebracht 
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(specificaties apparatuur) en de verwerving voorbereid. In overleg met de betrokken medisch 

specialisten wordt een keuze gemaakt binnen de budgettaire randvoorwaarden. Deze 

overleggen zijn niet gedocumenteerd. 

 

De verwerving van deze apparatuur vindt plaats door middel van een meervoudige uitvraag 

volgens onderstaande stappen:  

 

1. De ontvangen inschrijvingen zullen door het verwervingsteam worden beoordeeld aan 

de hand van tevoren opgestelde gunningscriteria. 

2. De beoordeling mondt uit in een voorlopige gunning aan de potentiele leverancier met 

de hoogste score.  

3. Na de voorlopige gunning vindt de contractsluiting plaats leidend tot een door beide 

partijen getekend contract. 

 

Verwerving ICT  

 

De verwerving van het ziekenhuisinformatiesysteem, het elektronische patiëntendossier en het 

enterprise resourceplanningssysteem vindt in de eerste helft van 2016 plaats.  

 

Dit gebeurt als volgt voor het ziekenhuisinformatiesysteem en het het elektronische 

patiëntendossier: De twee leveranciers ChipSoft en Nexus kwalificeren als potentiële 

leveranciers. De volgende stap in de selectiefase is een verzoek tot inschrijving aan de beide 

potentiële leveranciers via een gerichte uitvraag: 

 

1. De gerichte uitvraag gebeurt door een USONA/SEHOS team op basis van de eerder 

overeengekomen en vastgestelde governance;  

2. De ontvangen inschrijvingen zullen door het USONA/SEHOS team worden beoordeeld 

aan de hand van tevoren opgestelde gunningscriteria. Dit is niet gedocumenteerd; 

3. De beoordeling mondt uit in een voorlopige gunning aan de potentiele leverancier met 

de hoogste score;  

4. Na de voorlopige gunning vindt de contractsluiting plaats leidend tot een door beide 

partijen getekend contract. 

 

Voor het enterprise resourceplanningssysteem werden de twee leveranciers Avanade en VCD 

Healthcare gekwalificeerd als potentiële leveranciers.  

 

De volgende stap in de selectiefase is een verzoek tot inschrijving aan de beide potentiële 

leveranciers via een gerichte uitvraag.  

 

1. De gerichte uitvraag gebeurt door een USONA/SEHOS team. Dit is niet 

gedocumenteerd. 

2. De ontvangen inschrijvingen zullen door het USONA/SEHOS team worden beoordeeld 

aan de hand van tevoren opgestelde gunningscriteria. 
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3. De beoordeling mondt uit in een voorlopige gunning aan de potentiele leverancier met 

de hoogste score.  

4. Na voorlopige gunning vindt de contractsluiting plaats leidend tot een door beide 

partijen getekend contract. 

 

De verwervingsaanpak van de overige ICT wordt bepaald na afronding van de 

marktverkenning. De verwerving vindt naar verwachting plaats eind 2016/begin 2017. 

 

III.8.2.6. Vaststellingen inrichting en ICT  

 

USONA-Berenschot claimt dat er 12 groepen van Medische Specialisten en de RvB van het 

SEHOS zijn betrokken bij de besprekingen omtrent de VMI. Het is niet duidelijk wanneer en 

op welke manier deze gesprekken tussen USONA-Berenschot en de Medisch Specialisten van 

de betreffende afdelingen plaatsvonden. Daar zou een platform voor SEHOS kunnen zijn, 

conform het gestelde in de Memorandum of Understanding dat “SEHOS de nodige inbreng 

heeft” en technische assistentie verleent en USONA-Berenschot conform het gestelde in de 

beheersovereenkomst en het addendum “de coördinerend projectgelastigde/projectleider” is. 

Er is daar geen schriftelijk verslaggeving over terug te vinden.  

 

Het is eveneens niet duidelijk of de re-integratie van de 5 kleine vakken vanuit het SEHOS 

naar het HNO toe zal lukken en of deze mogelijke stap budgettair gezien meerkosten met zich 

meebrengen voor het voorziene budget Inrichting en ICT.  

 

Uit semi-gestructureerde interviews met personeel van het SEHOS blijkt dat de ICT-afdeling 

van het SEHOS nog geen grondig overleg heeft gehad met USONA-Berenschot. Er is te 

weinig betrokkenheid en transparantie vanuit USONA-Berenschot naar SEHOS toe 

omtrent inrichting en ICT. 

 

Deze bevindingen bevestigen wat we ook reeds rond andere items vaststelden. 

 

Uitgangspunt in 2011 bij het opstellen van de business case voor HNO was dat eind 2015 een 

volledig nieuw ziekenhuisgebouw zou worden opgeleverd. Deze deadline is niet gehaald. De 

verwerving van de Inrichting en ICT zou normaal gezien in 2013 plaatsvinden. Op het gebied 

van inrichting en ICT zou sprake zijn van een upgrade van het bestaande SEHOS niveau 

(kwalitatief en kwantitatief) naar state of the art. De upgrade is gebaseerd op basis van een 

database van referentie ziekenhuizen, beperkt beschikbare informatie vanuit het SEHOS en 

mogelijke aannames over gebruik van inrichting en ICT geprojecteerd naar de toekomst toe. 

 

Uitgangspunt voor de geplande aanschaf van Inrichting en ICT was dat het SEHOS zou 

blijven investeren in het op peil houden van de Inrichting en ICT. (zie Quick scan rapport 

SEHOS van februari 2015). Wegens budgettaire problemen binnen het SEHOS heeft dit niet 

kunnen gebeuren. Het uitblijven van investeringen door SEHOS heeft tot gevolg dat er 
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beduidend minder apparatuur overgaat naar het nieuwe ziekenhuis dan oorspronkelijk 

aangenomen. 

 

Zoals hiervoor is aangegeven moest een verwervingsteam Inrichting en ICT bestaande uit 

leden van USONA-Berenschot /SEHOS worden samengesteld om de verwerving uit te 

voeren. Het is niet duidelijk wie er lid is van dit wervingsteam en of er verslagen zijn van 

eventuele overlegmomenten van dit wervingsteam. 

 

Het is niet gedocumenteerd hoe de ontvangen inschrijvingen voor het 

ziekenhuisinformatieysteem en het elektronisch patiëntendossier door het USONA-

Berenschot/SEHOS team zullen worden beoordeeld aan de hand van tevoren opgestelde 

gunningscriteria. 

 

Wat ook niet uit het oog mag worden verloren, is dat er na de aanschaf van de vaste medische 

inventaris er ook nog altijd jaarlijkse onderhoudskosten moeten worden gerekend die 

ongeveer 20% van de aankoopprijs bedraagt. Afhankelijk van de inhoud van het 

onderhoudscontract zal het bedrag dat onderhandeld wordt voor het jaarlijks 

onderhoudscontract verschillen. Dit moet zeker meegenomen worden in de opmaak van het 

jaarlijks budget. 

 

Het aantal apparaten dat gebruikt wordt in een state-of-the-art ziekenhuis is groter, dan die nu 

in gebruik zijn in het SEHOS. 

 

 Op basis van de nu beschikbare data van USONA-Berenschot is de aanname dat het 

investeringsbudget voor losse medische inventaris zal verdrievoudigen in vergelijking met 

de huidige situatie in het SEHOS. 
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Hoofdstuk III.9.  Conclusies 

 

1. Het Land Curaçao is sinds 10 oktober 2010 een autonoom land. De ziekenhuiszorg in 

het bijzonder, en het gezondheidszorgbeleid, is in volle ontwikkeling. Men heeft de 

ambitie om met de HNO een nieuwe ziekenhuisactiviteit te ontplooien op het eiland, 

naar internationale standaard. De verhuizing is voorzien voor mei 2018; dat is binnen 

minder dan 2 jaar. 

 

2. Deze tussentijdse evaluatie vond plaats in de periode 13 mei 2016 – 19 augustus 2016. 

Het is dan ook een momentopname. Er vonden 85 interviews plaats met betrokken 

organisaties en hun vertegenwoordigers. Waar mogelijk werden stellingen 

gedocumenteerd en deden we een dubbelcheck.  

 

3. Voor de transitie zijn volgende partijen vermeldenswaardig: Het Land Curaçao, de 

verschillende Kabinetten en de administratie, SONA, USONA-Berenschot, SEHOS, 

Transitie Management Board, Quality and Performance Board, Vereniging Medisch 

Specialistisch Bedrijf en de CBV.  

 

4. Het change-managementmodel van Kotter hebben we getoetst aan het HNO-project. De 

urgentie is tot op heden in onvoldoende mate gecreëerd. Het Land Curaçao wenst dat de 

verandering naar een nieuwe infrastructuur ook een hoger niveau in werking van de 

ziekenhuiszorg zal teweegbrengen. Bij de stakeholders gaat het eigenbelang voor op het 

gemeenschappelijk belang van het HNO-project. Een krachtige leidende coalitie 

ontbreekt doordat de transitiemanagers onvoldoende mandaat hebben vanuit hun 

organisatie. Er ontbreekt een fundamenteel vertrouwen tussen de stakeholders die deel 

uitmaken van de leidende coalitie.  

 

5. Er is tevens een gebrek aan eigenaarschap. Het is niet duidelijk wie welke taak heeft. Er 

is een permanente onduidelijkheid over elk zijn rol. “Hete aardappelen” worden 

verschoven naar de andere partij. 

 

6. Op gebied van visie en strategie is een transitieplan gemaakt, waar de stakeholders het 

niet eens geraakt over de essentiële punten. Er is bijgevolg geen gezamenlijke 

toekomstvisie voor het HNO; iedere stakeholder blijft voor eigen rekening rijden. Het 

belang van het Land Curaçao en de bevolking komt hierdoor op een tweede plaats. Ook 

rond het tijdskader is er nog onduidelijkheid. Men slaagt er niet in om een coalitie te 

creëren en de zorgvisie voor HNO ontbreekt nog. Bij toepassing van het model van 

Kotter kunnen we stellen dat er in verschillende fases niet tot het gewenste doel is 

gekomen. 

 

7. Onafhankelijk van het gekozen model stellen we vast dat de transitie nog in een 

beginfase zit. Normaliter voorziet men dat er 18 maanden voor de feitelijke verhuizing 

dient gestart te worden met de uitvoering van het transitieplan. Echter indien een 
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transitie ook een transformatie inhoudt, dient er vroeger gestart te worden. De komst 

van HNO dient zeker de ziekenhuisactiviteit op Curaçao op een hoger niveau te brengen 

dan in het huidige SEHOS. Dit betekent dat de transformatie van het SEHOS misschien 

wel even belangrijk is dan de feitelijke verhuizing.  

 

8. Er is sprake van een conflict tussen de stakeholders. Een doordachte actie is nodig om te 

vermijden dat dit conflict niet verder escaleert en in een onomkeerbare fase terecht 

komt. 

 

9. We zijn minder dan 2 jaar voor de verwachte oplevering van het nieuwe ziekenhuis. Het 

transitieproces is niet ver gevorderd. Gezien de transformatie die het bestaande SEHOS 

nog dient te maken om te voldoen aan de nieuwe eisen, dient het transitieproces in een 

hogere versnelling te komen. Het huidige transitieplan kwam met enige moeite tot 

stand, maar liep vast op 11-oneenspunten. De deelprojecten die normaal volgden in de 

operationele concretisering van het transitieproces zijn bijna allemaal gestrand en 

gestopt omwille van dit dispuut. 

 

10. Er is de voorbije jaren veel tijd gestoken in het opmaken van transitieplanning. Met 

name zijn er verschillende transitieplannen. Er is geen consensus over de laatste versie 

van dit plan. Deze laatste versie is nog onvoldoende concreet uitgewerkt om ook in de 

laatste 2 jaar voor verhuizing als effectieve leidraad te kunnen worden gebruikt.   

 

11. Voor het HNO-project heeft men gekozen om de uitvoering en regie van de transitie 

door USONA-Berenschot te laten doen. Duidelijke communicatie en richting ontbreken 

tussen USONA-Berenschot en SONA.  

 

12. Er zijn vele stakeholders betrokken bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de 

daaraan gekoppelde transitie. De rol en de taken van de vele stakeholders is niet altijd 

even duidelijk. Er is ook een wantrouwen tussen de partijen. Ondanks de vele partijen 

en overlegorganen zijn taken en bevoegdheden niet helder.  

 

13. Het ziekenhuis is geconcipieerd volgens internationale standaarden. USONA-

Berenschot ontwikkelde een programma van eisen naar het model van 

referentieziekenhuizen, waaronder het Deventerziekenhuis in Nederland.  

 

14. De meerderheid van alle geïnterviewde partijen gaven aan “verheugd” te zijn met de 

tussentijdse evaluatie door het Land Curaçao. Alle gesproken organisaties drukten de 

wens uit dat het HNO er zou komen. Toch stellen we vast dat eenieder vooral het eigen 

belang wenst te verdedigen. De meerderheid van de gesproken instanties gebruikten 

spontaan het woord “wantrouwen” of gebrek eraan om de situatie te beschrijven. Na 

afloop van de tussentijdse evaluatie zien we een verdere escalatie van het conflict. 
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15. Stakeholders voelen zich onvoldoende betrokken en gehoord bij de transitie tot op 

heden. Rond bepaalde functies (o.a. kleine vakken, laboratorium) is nog discussie of 

deze een plaats krijgen in het nieuwe ziekenhuis. 

 

16. Om de kloof tussen de gewenste competenties bij de medewerkers te bereiken zal een 

House of Change worden gebouwd dat het opleidingscentrum dient te worden voor het 

HNO. Op het moment van de tussentijdse evaluatie was het House of Change nog in 

aanbouw. De beoogde functies zijn nog niet ingevuld. Er heeft nog geen opleiding van 

medewerkers plaatsgevonden. Dit centrum is momenteel nog niet operationeel. 

 

17. Het voorziene budget voor transitie is ondertussen zo goed als bijna opgebruikt om 

diverse redenen. Dit betekent ook dat de verderzetting van de transitie in het gedrang 

dreigt te komen.  

 

18. De Quality and Performance Board is het controleorgaan van het HNO-project. Het 

ontbreekt de QPB aan actiegerichtheid, duidelijke doelstellingen en mandaten.  

 

19. Er zijn 8 van de 19 deelprojecten van het Transitieplan 3.0 opgestart maar finaal toch 

weer gestopt omwille van diverse redenen. Zo ligt het meningsverschil met het SEHOS 

omwille van de zorg- en organisatiefilosofie aan de basis van het niet kunnen 

verderzetten van deze deelprojecten. En ook de beslissing van SONA op 5 juli 2016 om 

de transitie “on hold” te zetten, heeft ertoe geleid dat de deelprojecten zijn gestopt. 

 

20. Doordat de transitie nog maar in de beginfase zit, kunnen heel wat elementen van de 

transitie nog niet geëvalueerd worden. We denken hierbij aan het leiderschap van de 

transitie, het resultaat van de opleiding en training van medewerkers, de uitwerking van 

zorg en logistieke processen en procedures van hoe er in het nieuwe ziekenhuis zal 

gewerkt worden. Deze elementen zijn echter wel vitaal voor een succesvolle transitie en 

zullen de komende jaren nog uitgewerkt dienen te worden.  

 

21. Ook de inrichting van vast en los medisch materiaal staat nog in de beginfase. Men is 

bezig met een marktverkenning voor een geselecteerd aantal inrichtingsonderdelen. We 

zien dat het budget voor los medisch materiaal sterk is gestegen (driemaal). De 

geneesheer-specialisten zijn in dit proces ook onvoldoende betrokken geworden. Er is 

evenmin duidelijkheid over welke materialen er uit het SEHOS kunnen worden 

meegenomen naar het nieuwe ziekenhuis. 

 

22. De ontvangen versies van de business case van USONA-Berenschot hebben een datum 

tot 2014. Dit betekent dat er geen recente actualisatie is gebeurd van de business case.  

 

23. De opleiding van de huidige en toekomstige medewerkers dient samen met de 

opleidingsinstituten op Curaçao, het SEHOS en de geneesheer-specialisten te worden 

uitgewerkt. 
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Hoofdstuk III.10. Aanbevelingen 

  

1. De transitie is momenteel vastgelopen en tijdelijk stopgezet. Een gebrek aan vertrouwen 

tussen de partijen is een belangrijke vaststelling. Vertrouwen is een basisvoorwaarde 

om een zo belangrijk project als een transitie van een ziekenhuis is goede banen te 

leiden. Er is een duidelijk conflict, maar het conflict is nog niet zover dat er geen 

aanpassing meer mogelijk is.  

 

2. Er dient duidelijk vastgelegd te worden wie eigenaar is van welk proces en waarvoor. 

Dit dient ook duidelijk gecommuniceerd te worden aan alle partijen.  

 

3. We bevelen aan om het veranderingsproces van voor af aan te starten bij fase 1. 

Aangezien de opleveringsdatum van de bouw wellicht uitgesteld zal worden, is dit voor 

het transitieproces een zegen. Dit start met de communicatie aan de stakeholders vanuit 

de opdrachtgever dat de transitieproces gestrand is. Dit moet een nieuwe urgentie 

creëren. Het zal het mogelijk maken om een nieuwe leidende coalitie te maken, 

bijvoorbeeld door de toekomstige exploitatiestructuur gestalte te geven en op die manier 

de feitelijke exploitant mee te betrekken bij de voorbereidingen. Samen met deze 

exploitant kan ook de zorgstrategie bepaald worden voor de komende jaren. Een plan 

met kort en lange termijnacties kan worden voorbereid. 

 

4. Het is vijf voor twaalf om te starten met de uitvoering van het transitieplan als men in 

mei 2018 wil starten met de verhuizing. Echter er is geen gedragen transitieplan. Er zit 

niets anders op dan de stappen in een veranderingsproces opnieuw te doorlopen. Het 

start met de urgentiecreatie. De leidende coalitie dient opnieuw samengesteld te worden. 

Een transitieteam met mandaat dient in versneld tempo het laatste beschikbare 

transitieplan en de deelprojecten terug op de sporen te zetten met als doel de verhuizing 

van SEHOS naar HNO te concretiseren zonder daarbij aan continuïteit te verliezen 

inzake dienstverlening. De tussentijdse evaluatie heeft mee geholpen om de sense of 

urgentie te verhogen. Dit kan helpen om de stappen die men in een veranderingsproces 

met succes dient te doorlopen te herhalen.  

 

5. De uitwerking van de visie en zorgstrategie kan de exploitant in samenspraak met het 

Land Curaçao bepalen. Nadat dit is gebeurd zal men loskomen uit de oude cultuur van 

het SEHOS en is het tijdperk voor de introductie van een nieuwe cultuur aangebroken. 

 

6. We raden het Land Curaçao aan om die aspecten waarop men het project wil gaan 

evalueren vooralsnog vast te leggen.  

 

7. Wij raden aan om de criteria voor eindbeoordeling van het project nauwkeurig vast te 

leggen. Niet enkel de oplevering van het gebouw is immers belangrijk. Ook rond de 

finaliteit van de transitie en vooral rond de verwachtingen welke rol het ziekenhuis op 
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het eiland dient te spelen, is een uitgewerkte en gedragen visie een belangrijk gegeven 

dat nog uitgewerkt dient te worden.  

 

8. Het Land Curaçao dient duidelijkheid te scheppen rond de 11 oneens-punten in de 

laatste versie van het transitieplan. Er is uitgebreid de mogelijkheid geboden om één 

ieders standpunt kenbaar te maken. Het moment van keuzes maken is aangebroken. Dit 

moet het mogelijk maken om het transitieplan verder te verfijnen en de deelprojecten in 

de praktijk concreet uit te werken. Het is noodzakelijk om het tempo van het 

transitieproces op te drijven wil men de verhuizing degelijk voorbereiden.  

 

9. Er is een conflictsituatie tussen de stakeholders. Een doordachte actie is nodig om te 

vermijden dat dit conflict niet verder escaleert en in een onomkeerbare fase terecht 

komt. 

 

10. De werking in een nieuw ziekenhuis met hightech informatietechnologie zoals een 

enterprise resourceprogramsysteem zal ongetwijfeld voor een vermindering van de inzet 

van kortgeschoolde medewerkers (en mogelijks meer IT- of geschoolde medewerkers) 

leiden. Het lijkt ons belangrijk om dit geleidelijk in te voeren, zodat er een 

wedertewerkstelling kan worden voorzien voor de kortgeschoolde medewerkers. 

 

11. Daaraan gekoppeld is het noodzakelijk dat er duidelijkheid komt rond de exploitant van 

het toekomstig ziekenhuis. Het betrekken van de toekomstige exploitant bij de 

voorbereidingen is een noodzakelijke voorwaarde wil men de transitie versneld kunnen 

uitvoeren. Het dichten van de kloof tussen het huidige SEHOS en het toekomstige HNO 

is een zaak van Landsbelang. Het ziekenhuis is een belangrijke pijler in de 

ziekenhuiszorg op het eiland, nu en in de toekomst. Er zijn hier verschillende scenario’s 

mogelijk. Ofwel gelooft men in de huidige raad van toezicht en raad van bestuur van het 

SEHOS om de bestaande organisatie samen naar het nieuwe HNO te leiden. Ofwel 

gelooft men er niet in; en dan dient men te zoeken naar een andere exploitant. De 

alternatieve kandidaten zijn echter ook niet dik gezaaid. Op Curaçao kan men kijken 

naar aanbieders van zorg in de 1e, 2e of 3e lijn op het eiland. Aangezien SEHOS het 

enige algemene ziekenhuis is, is dit geen evidentie, maar ook niet onmogelijke keuze. 

Het ziekenhuis heeft vooral nood aan een goed bestuur en management. De 

zorgverleners zijn beschikbaar. Ofwel kijkt men over de landsgrenzen heen naar andere 

ziekenhuisactiviteiten. Dit kan zowel naar naburige eilanden zijn als naar het vaste land. 

In een land met 150.000 inwoners zijn de middelen (ook de menselijke middelen) 

beperkt en schaars. Wie de exploitant ook wordt, de enige weg zal de weg van 

samenwerking zijn. 

 

12. We pleiten voor een performant opvolgings- en controleorgaan dat niet alleen instaat 

voor de opvolging van de bouw, maar ook voor opvolging van alles wat met de transitie 

te maken heeft. Voor transitie is er nog een hele weg te gaan. Vertegenwoordigers van 

de Regering en de administratie dienen samen met experten nauwgezet controle uit te 
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oefenen op de regisseur en de uitvoerders van de transitie. De controles op de 

projectplanning en op het budget lijken noodzakelijke mee te nemen elementen, evenals 

ook het streven naar het gewenste resultaat als het gaat over het kwaliteitsniveau van het 

toekomstige ziekenhuis, voorbereiding van IT tijdens verhuizing, testing nieuwe ruimtes 

en materialen, bijzondere aandacht voor de kritische diensten tijdens transitie, in het 

bijzonder rampenplanning, oprichting van een crisiscentrum voor probleem. 

 

13. Met betrekking tot de overlegstructuren pleiten wij voor een vereenvoudiging. We 

verwijzen hier naar succesvolle transitieprocessen waarbij er één werkbare stuurgroep is 

die instaat voor alle praktische en operationele werkzaamheden en één controle-orgaan 

dat instaat voor budgettaire controle en bewaken van de timing. We pleiten ervoor om 

voor alle organen en betrokken partijen vast te leggen welke hun exacte rol is en aan 

wie men dient te rapporteren.  

 

14. Het is duidelijk dat de QPB er niet in slaagt om een vinnig instrument te zijn om ’s 

Lands belangen bij het HNO te dienen. We pleiten ervoor om een afgevaardigde aan te 

duiden vanuit het Land Curaçao die permanent toeziet op resultaten en 

voortgangsbewaking. Deze afgevaardigde dient te bewaken dat iedere speler betrokken 

in het proces zijn of haar taak naar behoren uitvoert.  

 

15. Het betrekken van de leidinggevende ambtenaren is noodzakelijk gezien zij de stabiele 

en continuerende factor zijn in een democratie met wisselende regeringen. Ook de 

opvolging van budget is hier een belangrijke taak. 22 miljoen Naf is een enorm budget 

voor een transitie. 

 

16. SEHOS ontwikkelde een eigen verbeterplan voor de eigen werking. Dit plan dient nog 

afgestemd te worden op het transitieplan in wording.  

 

17. Wat het operationele vlak betreft is er nog een gans traject te gaan. In dit verslag is een 

overzicht te vinden van zaken die normaliter noodzakelijk zijn in een transitieproces. 

We geven hier een niet-limitatieve lijst van aandachtspunten waaraan nog gewerkt dient 

te worden. Deze lijst kan in een verdere fase gebruikt worden als afpuntlijst voor de 

eindevaluatie. 

 

18. Het betrekken van de huidige medewerkers SEHOS zal ook enig realisme veroorzaken 

bij de planners. Verwachtingen dat verpleegkundigen op welke afdeling dan ook 

kunnen worden ingezet, lijkt toch wel heel ver weg van de praktijk te zijn.  

 

19. Rond de religieuze oriëntatie van het HNO doen wij in deze tussentijdse evaluatie geen 

uitspraak. Wij zijn echter van mening dat het organiseren van goede geneeskunde de 

eerste doelstelling dient te zijn van het ziekenhuis. Dit is wellicht ook de eerste 

bekommernis van de Curaçaose bevolking. Het is hierbij belangrijk dat alle inwoners, 
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ongeacht hun godsdienst een gelijke behandeling krijgen en met het nodige respect voor 

hun geloof of overtuiging kunnen verblijven in het ziekenhuis.  

 

20. Het House of Change dient samen ontwikkeld te worden met de bestaande 

opleidingscentra voor artsen en verpleegkundigen op het eiland.  

 

21. De geneesheer-specialisten dienen als partner te worden gezien voor de opleiding van 

verpleegkundigen en verzorgenden. Opleiding on-the-job is een beproefde methode om 

snel medewerkers te upgraden. Voor de geneesheer-specialisten is dit een investering in 

de toekomst, die op termijn rendement kent voor iedereen, in het bijzonder voor de 

globale kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis.  

 

22. Tot slot, tijdens onze visitatie in het kader van deze evaluatie hebben wij met vele 

stakeholders gesproken. Bij de meesten stelden wij een sterk geloof in het HNO project 

vast. Velen beseffen dat HNO een mijlpaal zal zijn in de ziekenhuiszorg, en de 

algemene gezondheidzorg op Curaçao. Dit geloof dient de dynamiek te zijn om een land 

met een bevolking van ca. 150.000 inwoners finaal een hoogstaande kwalitatieve 

ziekenhuisactiviteit te geven, die bovendien voor het Land Curaçao met zijn specifieke 

kenmerken ook betaalbaar blijft. Wie denkt dat de verhuizing van SEHOS naar HNO 

een eindpunt is, heeft het mis. Het begint dan nog maar. De Curaçaose bevolking kan er 

alleen maar wel bij varen. We hopen dat dat vele stakeholders die mee werken aan de 

voorbereidingen van dit project de tijd die nu nog rest gebruiken om de rangen te sluiten 

en via samenwerking HNO op de rails te zetten. We wensen te eindigen met de wens 

die de Curaçaose auteur Boeli van Leeuwen reeds in 1990 uitte in zijn boek “De geniale 

anarchisten”. Namelijk dat men van dit project ook iets wonderbaarlijks kan maken 

voor Curaçao. Samenwerking is dan ook de enige mogelijk weg om dit te doen. 
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DEEL IV DE BEGELEIDING EN HET TOEZICHT IN HET KADER VAN HET 

HNO-PROJECT. 

 

 

In de deel II en deel III hebben we de bouw en de transitie van het HNO-project behandeld 

welke hun grondslag vinden in het BDM-bouwcontract tussen SONA en Ballast Nedam 

respectievelijk in de MOU tussen het Land en SEHOS en Berenschot. 

 

In dit deel komen de begeleiding van en het toezicht op het HNO-project aan de orde welke 

zijn geregeld in (a) de Beheersovereenkomst tussen het Land en SONA, (b) de 

Managementovereenkomst tussen SONA en Berenschot en (c). 

 

Voor een goede en verantwoorde uitvoering van de begeleidings- en toezichttaken is men 

afhankelijk van tijdig aangeleverde en op de juiste feiten gebaseerde informatie. Hiervoor is 

nodig een efficiënt opgezette rapportage en monitoring structuur. 

 

We zullen daarom in deel IV als eerste bespreken in hoeverre in het kader van het HNO-

project sprake is van een doelmatige rapportgage- en monitoringstructuur en vervolgens de 

begeleiding van en het toezicht op het HNO-project aan een nadere analyse onderwerpen. 
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Hoofdstuk IV.1.  Monitoring- en Rapportagestructuur 

 

Samenvattend kunnen de relaties tussen de diverse stakeholders in het HNO project als volgt 

worden weergegeven: 

 

 

 

Er is een ingewikkelde overleg- en beslissingsstructuur rond het HNO-project. Dit is voor een 

klassieke bouw- en transitie meestal eenvoudiger. Het feit dat de opdrachtgever SONA een 

derde heeft aangesteld voor de regie van de bouw en de transitie en dit naast een bestaande 

ziekenhuisactiviteit maakte dit niet eenvoudig.  

 

Het heeft het evaluatieteam meer dan een maand gekost om inzicht te krijgen in de “global 

view”. Zelfs tijdens de laatste interview dagen dook plotseling nog een nieuwe orgaan op. 

 

Tijdens de interviews bleek er onduidelijkheid over opdracht en taakverdeling in het HNO-

project. We zien een wissel van belangrijke keypersons bij de belangrijkste organisaties. Van 

de politici kan men dit verwachten, aangezien dit gekoppeld is aan de democratische 

inbedding. Echter ook bij USONA-Berenschot, SONA als SEHOS zien we een wissel van 

key-personen in de voorbije recente periode. Ook de QPB verandert van samenstelling en 

voorzitter.  
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We geven een overzicht van wat ons bekend is: 

 

- USONA-Berenschot: door de samenwerking met het moederbedrijf in Nederland zien 

we een over en weer halen van medewerkers. Dit biedt op zich wel het voordeel dat 

men zich kan beroepen op specialisten in Nederland, maar is niet bevorderlijk voor de 

continuïteit. Met name het vertrek van de directeur van USONA/Berenschot, dhr. Doran 

naar SONA per 1 januari 2016 is een opmerkelijk feit.  

 

- SEHOS: we zien wisselingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht en Raad 

van Bestuur. 

 

- QPB: deze zou een cruciale rol spelen inzake controle en opvolging van het HNO-

project. Hoewel er verslaggeving en voortgangsrapporten zijn gemaakt, geven diverse 

stakeholders aan niet geïnformeerd te worden. Ook hier zien we een kloof tussen wat 

meent gerapporteerd te zijn en wat men begrepen heeft. 
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Hoofdstuk IV.2.  Projectdocumentatie en – verslaggeving 

 

Dit hoofdstuk tracht een overzicht te bieden in de verschillende vergadermomenten en de 

manier van rapportering. De financiële rapportage hebben we besproken in het financiële luik 

waardoor dit hoofdstuk uiteenvalt in een 3-tal onderdelen: 

 

- Bouw gerelateerde momenten (progress, voortgang, omgeving, kwaliteit en controle); 

- Transitie momenten (TMB en evaluatiecommissie); 

- Toelichtingsrapportage (gericht naar GMN en QPB). 

 

Voorts willen we niet nalaten te melden dat er naast de diverse genummerde 

verslagenreeksen, ook een groot aantal presentaties bestaan die de diverse aspecten verder 

toelichten en die blijk geven van toelichtingsmomenten.  

 

Ongetwijfeld heeft het realiseren van deze presentaties de nodige tijd in beslag genomen en 

dienden de presentaties om verschillende groepen, instanties en personen te informeren of te 

overtuigen. Naast de verslagen en presentaties zijn een enorm aantal brieven en e-mails 

uitgewisseld. 

 

IV.2.1.  Bouw gerelateerde momenten en verslaggeving 

 

IV.2.1.1. Progress reports 

 

Op quasi maandelijkse regelmaat wordt een “progress meeting” gehouden. We hebben alle 

genummerde verslagen mogen ontvangen, 25 stuks in totaal. Deze verslagen starten bij de 

toewijzing eind 2013, kennen dan in 2013 even een “stand still” periode tot midden 2014 

(twijfel omtrent het project en locatiewijziging naar Otrobanda) om daarna onder een 

gewijzigd en uitgebreider format opnieuw te starten.  

 

De verslagen zijn genummerd, gedateerd en bevatten een distributielijst. De verslagen zelf 

worden door BNI opgemaakt. 

 

De aanwezigen worden niet genotuleerd Het is niet duidelijk of USONA op alle meetings 

aanwezig is. Op een gegeven moment vraagt BNI de aanwezigheid van USONA. USONA 

formuleert zijn opmerkingen in een aanvullende repliek. De verslagen zijn zeer uitgebreid en 

bevatten een groot aantal objectieve bijlages. Zoals de benaming aangeeft, beschrijven deze 

verslagen in eerste instantie de voortgang van het project met alle aspecten hieraan gekoppeld. 

De verslagen zijn telkens op eenzelfde manier als volgt opgebouwd: 

 

1. Inleiding 

2. Algemene stand van zaken 

3. Project Management 
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4. Kansen, bedreigingen en voortgang (bevat ook commentaar over de 

wijzigingen/variations) 

5. Omgevingsmanagement (met ondermeer de eventuele klachten) 

6. Technisch management (voortgang en status van de toetsing) 

7. Projectbeheersing (stavaza werf, stavaza voorbereiding en werktekeningen, acceptaties, 

top 10 risisco’s, etc) 

 

Als bijlage worden onder meer toegevoegd: 

 

 Algemeen tijdschema incl. standlijn 

 12-wekenplanning 

 Werktekeningen incl. standlijn 

 Wijzigingen 

 Vergunningenregister 

 Risicolijst 

 PVA functionaliteit 

 Overzicht afwijkingen 

 Overzicht material flow chart 

 QA/QC rapportage 

 Fotoreportage 

 Dashboard toetsingen 

 

Kortom, zowel het verslag zelf als de bijlagen zijn zeer uitgebreid en professioneel en geven 

toelichting bij diverse aspecten die hun invloed hebben op de voortgang van de werf. 

 

IV.2.1.2. Voortgangsrapportage van BNI of voortgangsoverleg 

 

Er kan verwarring bestaan met de voorgangsrapportage HNO aan QPB. We vragen ons af of 

dat wellicht de reden is waarom de naam van deze laatste rapportage in 2016 is gewijzigd in 

factsheet. 

 

Met maandelijkse regelmaat wordt een voortgangsrapportage meeting gehouden. We hebben 

de verslagen mogen ontvangen vanaf verslag 8. Het is voor ons niet duidelijk waarom we de 

verslagen 1 tot en 7 niet hebben mogen ontvangen. Dit zelfs na ons uitdrukkelijk verzoek 

daarnaar. Het betreft hier verslagen uit de periode 2013. Dit resulteert in 33 verslagen tot op 

heden ontvangen.  

 

Deze rapporten beschrijven de volledige periode van 2013 tot op heden en bespreken 

discussiepunten tussen BNI en USONA. Ze worden opgebouwd volgens een standaard 

format. Het voorzitterschap werd enige tijd door BNI waargenomen waardoor tijdens die 

periode de lay-out wat wijzigde. 
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Op deze meetings zijn mensen van BNI en USONA aanwezig. De verslaggeving wordt 

georganiseerd door USONA (en tijdelijk BNI). Deze verslagen zijn weergaven van de 

feitelijk officiële momenten tussen USONA en BNI. Gezien het belang van deze momenten 

geniet het de aanbeveling dat ook iemand van QPB of SONA of derden hierop worden 

afgevaardigd om enerzijds een oogje in het zeil te houden en anders dringende vragen 

onmiddellijk te kunnen beantwoorden. Op die manier kunnen een groot aantal dringende 

zaken snel worden beantwoord en beslissingen worden genotuleerd in dit verslag. 

 

De verslagen kunnen gelezen worden als een algemeen bouwverslag waarin de standaard 

zaken worden besproken: 

 

- Algemene mededelingen 

- Ingekomen stukken 

- Actielijst 

- Bespreking Variations 

- Verwijzingen naar de directiemeetings 

 

Wanneer bepaalde zaken niet uitgeklaard raken, worden deze punten een niveau hoger in de 

directiemeeting besproken. 

 

IV.2.1.3. Directiemeeting 

 

We hebben een 7-tal directieverslagen mogen ontvangen. Het betreft hier meetings in 

beperkte kring tussen USONA en BNI, die door USONA worden opgemaakt. 

 

data Onderwerpen 

9 juni 2015 Claim – diverse ontwerppunten 

9 juli 2015 Indexering – façade – gefaseerd bouwrijp maken 

1 september 2015 Interim claim - UTS trench 

13 oktober 2015 Pva samenwerking 

27 oktober 2015 Discussie manier van samenwerken – stijl BNI 

8 december 2015 Update interim claim - dakbedekking 

26 januari 2016 Interim claim DAB – kliphakken – constructieve veiligheid 

 

Deze verslagen zijn eerder bondig – to the point te noemen. De verslaggeving start midden 

2015 en heeft tot doel een aantal blijvende discussiepunten uit te klaren en tot een compromis 

te komen. De laatste verslagen zijn genummerd en een distributielijst is toegevoegd. 

 

IV.2.1.4. VAR-overleg 

 

Op 2-wekelijkse à maandelijkse regelmaat wordt sedert eind 2014 een VARiance meeting 

gehouden. Dit resulteert in 20 verslagen tot op heden ontvangen. De verslagen zijn 
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genummerd. Op deze meeting zijn mensen van BNI en USONA aanwezig. De verslaggeving 

wordt georganiseerd door BNI. 

 

Dit overleg is gestart eind 2014 en loopt tot op heden. Aanwezigen worden genoteerd – 

distributielijst is niet beschikbaar. Het format is constant. 

 

Het doel van deze meetings is de verschillende variances te bekijken en tot een onderling 

akkoord te komen. Variances zijn mogelijk meer- of minprijzen ten gevolge van wijzigingen 

(bijkomende wensen, locatiewijziging, planning, …). Elk variation punt vormt een 

aandachtspunt op zich. 

 

Uit deze verslaggeving blijkt duidelijk dat er wordt gediscussieerd over de variances. Dit is de 

normale gang van zaken bij dergelijk bouwproces. 

 

Ondertussen vertegenwoordigen de variances een totale waarde van 31 miljoen USD. Het 

getal op zich duidt al het belang van deze verslaggeving.  

 

IV.2.1.5. QC-overleg 

 

Met een 2-wekelijkse tot maandelijkse regelmaat wordt sedert april 2015 een Quality 

Control meeting gehouden. Dit resulteert in 16 verslagen welke wij hebben ontvangen. Op 

deze meeting zijn mensen van BNI en USONA aanwezig. De verslaggeving wordt 

georganiseerd door BNI. 

 

Het doel van deze meetings is de bouwkwaliteit in zijn verschillende aspecten aan bod te laten 

komen. Onderwerp van deze verslagen zijn tot op heden voornamelijk de betonwerken van 

het ziekenhuis geweest. Deze verslagen nemen op overzichtelijke wijze steeds een aantal 

specifieke middelen van controle op: kwaliteitsronde, bespreking ITP’s (inspectie- en 

testplan, keuringen BNI, Stop en Bijwoonpunten met USONA, Afwijkingen, Planning, 

Bemonstering, Risicoanalyse etc). 

 

Uit deze verslagen blijkt duidelijk dat tot op heden (ruwbouwfase) de bouw wordt 

onderworpen aan een kwaliteitsanalyse. De gekende middelen die hiervoor kunnen worden  

ingezet, komen duidelijk aan bod in de verslaggeving. Zo is er ondermeer sprake van het 

registreren van stop en bijwoonpunten, het organiseren van inspectierondes, het opsommen 

van afwijkingen. Deze onderwerpen worden ook gestaafd door foto’s opgenomen in de 

verslaggeving.  

 

Op die manier krijgen we duidelijk een overzicht van de klassieke problematiek die op de 

werf kan voorkomen en welke maatregelen er worden genomen. Tot op heden behandelt dit 

verslag uiteraard voornamelijk betonwerken (grindnesten, betondekking, betonkwaliteit, …). 

Zeer binnenkort wordt deze activiteit uitgebreid met de andere disciplines. Het verdient 

aanbeveling erop toe te zien in welke mate dit verslag zich daarop aanpast. 
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IV.2.1.6. QA-overleg 

 

Met een 2-wekelijkse tot maandelijkse regelmaat wordt sedert februari 2015 een Quality 

Assurance meeting gehouden. Dit resulteert in 26 verslagen die wij hebben ontvangen. Op 

deze meeting zijn mensen van BNI en USONA aanwezig. De verslaggeving wordt 

georganiseerd door BNI. 

 

Deze Kwaliteitsborging in de bouw heeft betrekking op alle geplande en systematische 

handelingen die nodig zijn om het vertrouwen te bieden dat het ziekenhuis naar behoren zal 

presteren in de toekomst. In deze vergadering worden onder andere de toetsingsformulieren, 

documentenplanning, procedures en andere besproken. 

 

Als typerend voorbeeld van good practice noteren wij hier een mooie anekdote uit QA-

verslag 01: “… 4.5 BN stelt dat de opmerkingen die gemaakt worden in de toetsformulieren 

erg ver gaan. USONA reageert hierop door te stellen dat … het toetsformulier daarmee het 

enige communicatiemiddel is om zorg te uiten.” Dit soort zinnen toont voor ons duidelijk aan 

dat er een gezonde spanning heerst tussen aannemer en projectbeheerder. 

 

Naast deze ontvangen verslagen is een voorts sprake van werkoverleg (o.a. PvE’s), VO-

overleg, Coördinatievergaderingen op 2-wekelijkse basis. Dit duidt erop dat over alle bouw 

gerelateerde zaken terdege wordt onderhandeld en getracht tot een solide samenwerking te 

komen. 

 

Er vinden tweewekelijkse coördinatie overleggen met de aannemer plaats. In deze overleggen 

wordt vastgesteld wat de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de aannemer en 

USONA zijn in de verschillende fasen van het project. Specifieke aandacht is er voor de 

processen rondom de oplevering van ruimten door de aannemer, de inhuizing en installatie 

van medische apparatuur door leveranciers en de planning van deze drie onderwerpen. 

 

IV.2.2.  Transitiemomenten 

 

Met betrekking tot de transitie en besprekingen van het programma van eisen zijn een aantal 

verslagen beschikbaar. Alvorens hierop in te gaan willen we niet nalaten dat er ook de nodige 

presentaties hieromtrent bestaan en dat er een activiteiten hierover zijn ingericht: 

 

 Beyond my dreams 2014 

 Beyond Building Blocks 2015 

 

Voor deze activiteiten is ook alvast een House of Change ingericht – een echt huis waarin de 

transitie gestalte krijgt en delen van HNO worden nagebouwd, de plek waar samenwerking 

centraal staat. 
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IV.2.2.1. Transition Management Board 

 

Sinds november 2015 tot maart 2016 zijn er 18 vergadermomenten geweest door de 

Transition Management Board (TMB). Hiervan zijn er verslagen opgemaakt door USONA. 

 

De leden hierop aanwezig zijn mensen van USONA en SEHOS. 

 

De verslagen zijn niet genummerd, vermelden wel de aanwezigen. Aanvullend aan dit verslag 

wordt er ook een lijst met actiepunten opgemaakt. Deze meetings bieden voornamelijk een 

platform om te spreken over de stand van zaken en de voortgang in diverse transitie aspecten 

zoals communicatie, opleiding, training, bij en omscholing. 

 

IV.2.2.2.  Evaluatiecommissie 

 

Er hebben een aantal meetings plaatsgevonden om de plannen ofwel het programma van eisen 

met diverse eindgebruikers door te nemen. Sedert eind 2013 hebben een aantal rondes 

plaatsgevonden zoals ook vermeld in het overzicht van 4 maart 2016 met betrekking tot de 

presentatie omtrent afronding gebruikersoverleggen. 

 

 Data gebruikersoverleg/afstemming 

plattegronden 

 

1 November 

2013 

Alle gebruikersgroepen Gedurende een week hebben alle 

partijen zich gedurende meerdere 

meetings gebogen over de plannen en 

hebben de gebruikers hun ideeën 

geformuleerd. Het betreft hier een 30-

tal Excels die per item/eisenvraagstuk is 

opgebouwd. De aanwezigen zijn 

genoteerd. Het betreft hier mensen van 

EGM/BNI/USONA/SEHOS waarbij 

ook vele eindgebruikers   

2 Februari 2014 Aantal gebruikersgroepen 1 nieuwe lijst – geen verslag 

3 Mei 2014 Afstemmingsoverleg 

vakgroepen 

Lege folder ontvangen 

4 Juni 2014 Akkoord 

gebruikersgroepen – doel: 

sign off 

20-tal tekstuele verslagen – aanwezigen 

worden niet vermeld 

5 September 

2014 

Klein aantal 

gebruikersgroepen (op 

verzoek 

SEHOS/USONA) 

3-tal verslagen – aanwezigen sporadisch 

vermeld 

6 November Klein aantal 4-tal verslagen – geen aanwezigen 
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2014 gebruikersgroepen (op 

verzoek USONA) 

vermeld 

7 April 2015 Polikliniek afstemming Aantal plannen – geen verslag 

8 Oktober 2015 Sign-off ronde op 

initiatief RvB 

Plattegronden en overzichtslijst 

resterend GBO’s 

 December 

2015 

Overzichtslijst resterende 

gebruikerswensen 

 

 

Het is belangrijk te melden dat deze gebruikersoverleggen wel zijn gestart op basis van een 

expertmodel. Begin 2013 heeft USONA ervoor gekozen niet te werken met gebruikersoverleg 

maar vanuit een expertmodel177 omdat het niet mogelijk bleek voor USONA om de 

gebruikers in te schakelen. 

 

De input van gebruikers en het bijhorende overleg beperkt zich tot een 30-tal tekstuele 

verslagen en een 30-tal Excel overzichten. 

 

Voorts hebben er ook een aantal klankbordgroepen plaatsgevonden: 

 

 Klanbordgroepen  

1 201510 KBG ronde 1 1 presentatie 

2 201512 KBG ronde 2 1 verslag 

3 201603 KBG ronde 3 1 verslag 

 

IV.2.2.3. Domein Inrichting en ICT HNO 

 

Met betrekking tot inrichting en overleg omtrent ICT, medische uitrusting hebben we geen 

verslaggeving ontvangen. Het is belangrijk om nu vast te stellen hoever deze studies zijn 

gevorderd. We hebben hierin geen inzage gekregen van USONA. 

Er bestaat een startdocument Roadmap naar een ingericht HNO - Versie 1.1, 31 januari 2016 

waarin wordt opgestart. 

 

IV.2.3. Kwartaalrapportage aan GMN 

 

Tot op heden bestaan er 7 kwartaalrapportages. Deze zijn telkens op dezelfde manier 

opgebouwd en bevatten 30-tal pagina’s. De verslagen blijven vrij algemeen en zijn 

voornamelijk beschrijvend opgebouwd. Aan de hand van foto’s, tijdschema’s wordt geschetst 

op welke manier het project evolueert. 

 

2014 2 rapportages 

2015 4 rapportages 

2016 1 rapportage 

                                                           
177 Progress report 04 dd. 2 mei 2013 
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De rapporten lezen aangenaam en blijven op een algemeen niveau.  

 

IV.2.4.  Toezicht en controle op het ganse proces 

 

De Tijdelijke Werkgroep Nieuwbouw Ziekenhuis in 2013 was initieel bedoeld als controle en 

opvolgingsorgaan bij het opstellen van de MOU (2013). Deze tijdelijke werkgroep 

rapporteerde op 4 oktober 2013 via haar eindverslag aan de regering. Op 9 oktober 2013 werd 

dit gewijzigd in het QPB. 

 

De opdracht van de QPB (Tijdelijke werkgroep HNO) bestaat erin de agenda te bepalen van 

de belangrijkste onderwerpen in het kader van de realisatie van het nieuwe algemeen 

ziekenhuis, de transitie van de ziekenhuiszorg van het oude naar het nieuwe algemeen 

ziekenhuis onder regie van USONA-Berenschot, de inpassing van het algemeen ziekenhuis in 

de zorgstructuur van het Land Curaçao, en hoe de garantie voor de werkgelegenheid van het 

in dienst van het SEHOS zijnde personeel uitgevoerd kan worden, terwijl daarnaast de 

project- en overlegstructuur voor het project nieuw algemene ziekenhuis Otrobanda moet 

worden vastgelegd, waaronder begrepen de taken en bevoegdheden van Partijen op 

hoofdlijnen en escalatieprocedure.  

 

SEHOS krijgt een permanente vertegenwoordiging, evenals de secretaris-generaal van het 

Ministerie van Financiën, die optreedt als voorzitter. 

 

Er wordt verslaggeving opgemaakt, die uiterlijk 2 werkdagen na de bijeenkomst wordt 

bezorgd aan de Minister van Volksgezondheid, Milieu en Natuur. 

 

IV.2.5.  Rapportering aan de QPB 

 

Deze rapportering werd eerst als “Voortgangsrapportage HNO” aangeduid en vanaf 2016 als 

“Factsheet”. Tot op heden bestaan er zo’n 20 documenten. Het eerste rapport dateert van 7 

april 2014. Het rapport verzamelt een aantal relevante informatie die ook aan bod komen in de 

kwartaalrapportage GMN en de financiële rapportage. De verslagen zelf zijn tot zo’n 10 

pagina’s lang. Er wordt niet beschreven hoe deze rapporten worden samengesteld en op welke 

manier er feedback wordt genoteerd. 

 

Gezien de huidige benaming van factsheet is het onze aanbeveling dat de feiten ook 

objectiever worden weergegeven middels globale tabellen, duidelijke planning, ed. 

 

IV.2.5.1. QBP rapportage 

 

De ontvangen documenten met betrekking tot de vergaderingen van de QPB werden 

onderverdeeld per jaartal. Dit is niet slecht gezien het groot aantal documenten. De 
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vergaderingen vonden in eerste plaats met de ministeries en USONA. SONA was 

vertegenwoordigd door de directeur. SEHOS was pas vanaf eind 2013 aanwezig. 

 

We geven u hierbij een overzicht van de documenten per jaartal: 

 

2011  Verschillende presentaties (15-tal) 

 10-tal adviezen 

 5-tal verslagen 

 Actie en besluitenlijst (25-tal) aanwezigheden zijn opgenomen – door 

USONA opgemaakt 

2012  Actie en besluitenlijst (25-tal) aanwezigheden zijn opgenomen – door 

USONA opgemaakt 

2013  5 verslagen door QPB (inclusief aanwezigheden) 

 2 actiebesluitlijsten 

2014  44 verslagen door QPB (inclusief aanwezigheden) met in bijlage een 

actie- en besluitenlijst 

2015  44 verslagen door QPB (inclusief aanwezigheden) met in bijlage een 

actie- en besluitenlijst, hierbij een aantal dubbele versies 

2016  17 verslagen door QPB (inclusief aanwezigheden) met in bijlage een 

actie- en besluitenlijst, tot op heden 

 

De algemene teneur is dat de verslagen redelijk verhalend zijn opgesteld – specifieke of 

bouwtechnische vraagstukken worden hier eerder niet aangekaart. De actie- en besluitenlijst 

vormt een belangrijk en onontbeerlijk instrument om slagkracht te tonen. 

 

Opmerking bij opdracht archiveringsopdracht USONA: momenteel wordt er gewerkt op het 

projectportaal van BNI … (QC 04). Het is niet duidelijk wat hiervan geworden is. 

 

IV.2.6.  Organogram overlegstructuren 

 

Voor het HNO zijn er overlegstructuren in overvloed. USONA-Berenschot die instaat voor de 

regie en dus ook de overlegstructuren uitbouwde, ziet dit zo:  
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Contracten

Regering SEHOS

Ballast/ 
Ronesans

Berenschot 
international

AT OSB

• Beheersovereenkomst
• Addendum
• “duurzaam operationeel”

Managementovereenkomst
“UAV-GC contract”

• MOU/ USONA
• Transitie – House of change
• schuifplan

“Directievoerder”

QPB

SONA

 

 

Aansturing/ communicatie in het praktijk

Regering

QPB

SEHOS

Ballast/ 
Ronesans

Berenschot 
international

AT OSB

IFC

SONA

 



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        238 

Integrale Projectorganisatie HNO Hoofdstructuur met namen

Bestuur SONA
RH/ MA

Domeinmanagers Bouw
Wim & Dito (plv)

Domeinmanagers Transitie
Jacques & 

Franke

Projectdirecteur
Luc

Projectmanager
Hein

Project Controller
Richard

Stakeholder mgt.
Dynamische groep

Vertegenwoordiger 
SONA

Reginaldo/ Tonnie

Onderhoud bus. Case 
Mahalia

Communicatie
Brigitte (?)

Administratie Curacao 
(namens BINT)

Contractbeheer
(op Curacao)

Administratie NL Carla

Plv. Projectmgr
Nadine

• Grijs-opdrachtnemer
• Rood-topmanagement
• Dk blauw-staff
• Lichtblauw-uitvoering
• Wit-lijn
• Lichtroze-expertise

Domeinmanager inrichting
Adriaan/ Ronald

Secretariaat
Paula

Expertiseteam
Zorgprocessen
Ondersteunende processen
Functioneel en ruimtelijk
Arbo, veiligheid, infectiepreventie.

 

SONA Toezicht structuur

SONA Bestuur
RH/ MA

Procuratiehouders
/”directie”

Technische 
ondersteuning

Communicatie

Secretariaat

Juridische 
ondersteuning

SecretarisJuridisch Inhuur naar behoefte

• Financieel
• Bestuurlijk
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Structuur Verbeterplan SEHOS 7 juli 2015

Commissie Toezicht (Sehos, leden 
GMN, SVB, FIN, USONA, SOAB)

Medisch Stafbestuur 
Sehos

Raad van Toezicht 
Sehos

Projecten + 
Projectleiders 

(overleg/rapp??)

Raad van Bestuur 
Sehos (wekelijks rapp.)

Gezant met 
bevoegdheid 

beheerder 30 MIL ANG

Transitie HNO (bouw, 
inrichting, transitie)

Gezant met 
bevoegdheden in 

Sehos

Implementatieteam 3 leden: 1 RvB, 
1 RvT, 1 MsB (maandelijks overleg 

Gezant)

Min GMN

 

Plenaire overlegstructuur – Bestuur

Bestuur SONA

Projectdirecteur 
HNO

Projectmanager 
HNO

Vertegenwoordigers 
SONA

periodiek
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Rapportagestructuur/ monitoring/ toezicht

Bestuur 
SONA

Domeinmanagers Bouw Domeinmanagers Transitie

Projectdirecteur 
HNO

Projectmanager 
HNO

Project Controller

Stakeholder management.

Vertegenwoordigers 
SONA

Onderhoud business case 

Communicatie

Administratie 
CuracaoContractbeheer Administratie NL

Assistent 
Projectmanager

Domeinmanager inrichting

Projectleiders inrichting Projectleiders Bouw Projectleiders Transitie

kwartaal

maandelijks

Regering

QPB

 

 

Belangrijkste financiële stromen
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Deze structuren geven de onderlinge relatie en de stromen weer. Voor de evaluatoren komen 

deze schema’s als ingewikkeld en niet altijd duidelijk over. Tijdens de gesprekken met de 

stakeholders merkten wij ook een eigen invulling rond taken, opdrachten en 

verantwoordelijkheden van de diverse partijen. Deze complexiteit staat niet in relatie tot de 

grootte van het project. 
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Hoofdstuk IV.3. De begeleiding van en het toezicht op het HNO-project in het kader 

van de Beheersovereenkomst 

 

Het Land heeft de bouw en inrichting van het HNO gedelegeerd aan SONA. Er is hierbij 

sprake van delegatie. Dit kan worden geconcludeerd uit paragraaf 3.5.1. van bijlage 1 van de 

Beheersovereenkomst178. SONA (de delegataris) heeft de verantwoordelijkheid op zich 

genomen voor zowel de bouw van het HNO als de inrichting en personele invulling van het 

HNO.  

 

In de Beheersovereenkomst van 11 augustus 2011 en in het Addendum van 17 december 2013 

op de Beheersovereenkomst zijn de taken en bevoegdheden omschreven welke aan SONA 

zijn toegekend met betrekking tot de bouw en de transitie van het HNO179.  

 

Ingevolge artikel 4.1 van het Addendum op de Beheersovereenkomst180 en artikel 3 lid 1 van 

de Algemene Voorwaarden in bijlage 4 van de Beheersovereenkomst181 oefent SONA (de 

delegataris) de aan haar opgedragen taken en bevoegdheden uit in eigen naam en onder haar 

eigen verantwoordelijkheid.  

 

Het Land (de delegans) verliest zijn bevoegdheid met betrekking tot de bouw en transitie van 

het HNO doch behoudt wel twee sturingsmogelijkheden. Ten eerste heeft het Land in de 

Beheersovereenkomst bedongen dat SONA aan het Land uitvoerig en regelmatig rapporteert 

over de uitoefening van die bevoegdheid. En ten tweede kan het Land de 

Beheersovereenkomst te allen tijde beëindigen door middel van opzegging182.  

 

De organisatie en mankracht van SONA laten het echter niet toe dat SONA de aan haar 

gedelegeerde taken en bevoegdheden zelf kan uitvoeren. Voor de bouw van het HNO heeft 

SONA daarom een DBM-bouwcontract met Ballast Nedam afgesloten. In dit contract is 

SONA de formele opdrachtgever en Ballast Nedam de opdrachtnemer/bouwer. 

 

                                                           
178 Paragraaf 3.5.1. van bijlage 1 van de Beheersovereenkomst, eerste volzin luidt: “Opdrachtgever van het aan 

SONA gedelegeerde project is de openbare rechtspersoon: het land Curaçao in dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de Minister President en de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur.” (onderstreping 

Evaluatiecommissie) 
179  zie bijlage 1 en bijlage 4 van de Beheersovereenkomst 
180 Artikel 4.1. van het Addendum op de Beheersovereenkomst luidt: "Aan SONA zullen de financiële middelen 

als bedoeld onder artikel 3.2 gefaseerd ter beschikking worden gesteld voor het (doen) uitvoeren van de 

activiteiten die krachtens deze Overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van SONA vallen.” En artikel 3.2. 

van het Addendum op de Beheersovereenkomst luidt: “De in artikel 3.1 genoemde kosten onder A 

(Transitiebudget) en B (Bouwbudget) worden gefinancierd vanuit de begroting van het Land Curaçao, zal in zijn 

geheel dan wel hoofdzakelijk met financiële middelen betrokken uit een of meerdere leningen, aan te gaan door 

het Land Curaçao, via de begroting van het Land Curaçao.” 
181 Artikel 3 lid 1 van de Algemene Voorwaarden in bijlage 4 van de Beheersovereenkomst zegt duidelijk “De 

ontvanger heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen binnen 

de voorwaarden van deze Overeenkomst”. In de Algemene Voorwaarden is SONA de ontvanger en het Land de 

verstrekker. 
182 Artikel 7 lid 1 van de Algemene Voorwaarden in bijlage 4 van de Beheersovereenkomst. 
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In deel II hebben we aangegeven dat een DBM-contract een geïntegreerd bouwcontract is 

welke wordt beheerst door de UAV-GC 2005. Dit houdt in dat het gehele ontwerpproces, de 

uitvoering en onderhoud van het HNO-project voor rekening en verantwoording komt van de 

opdrachtnemer Ballast Nedam.  

 

Maar het feit dat Ballast Nedam op grond van het geïntegreerd DBM-contract het gehele 

ontwerpproces en de uitvoering van de bouw van het HNO voor haar rekening neemt, wil nog 

niet zeggen dat de opdrachtgever SONA geen bemoeienis meer met het bouwproces heeft. 

Aan SONA zijn in de UAV-GC 2005 mogelijkheden toegekend om controle en toezicht op de 

bouw te houden. Deze mogelijkheden zijn aangegeven in hoofdstuk 9 van de UAV-GC 2005 

getiteld Kwaliteitsborging (Paragrafen 19 t/m 23 van de UAV-GC 2005). Deze paragrafen 

bevatten de toetsings- en acceptatiebevoegdheden waarvan de opdrachtgever SONA gebruik 

kan maken. 

 

Maar ook hier heeft SONA, vanwege haar gebrek aan mankracht en organisatie, deze controle 

en toezichttaken en bevoegdheden aan anderen uitbesteed. In de Beheersovereenkomst is 

daarom ook overeengekomen dat SONA deze taken en bevoegdheden aan de 

uitvoeringsorganisatie zal opdragen en dat voor de operationalisering van de mandatering van 

bevoegdheden en taken van SONA een Managementovereenkomst zal worden opgesteld 

tussen SONA en haar uitvoeringsorganisatie, overeenkomstig het bepaalde in de Statuten van 

SONA183. 

 

De uitvoeringsorganisatie met wie SONA op 16 augustus 2011 een 

managementovereenkomst is aangegaan, is Berenschot International B.V.  

Daarnaast is er de uitvoeringsorganisatie USONA. USONA is de handelsnaam van NAO 

N.V. NAO N.V. is de dochter van Berenschot Groep B.V. En Berenschot Groep B.V. heeft 

nog een andere dochter, Berenschot International B.V. genaamd.  

USONA wordt dan ook vaak vereenzelvigd met Berenschot International B.V. (hierna 

genoemd: “Berenschot”). 

 

Nu SONA voor de bouw van het HNO een bouwcontract heeft afgesloten en vervolgens de 

begeleiding van en het toezicht op het bouwproject aan Berenschot heeft gemandateerd, zal 

SONA wel voortdurend door Berenschot van de voortgang van de bouw van het HNO op de 

hoogte moeten worden gebracht. Immers, uit hoofde van de Beheersovereenkomst dient 

SONA aan de materiele opdrachtgever en geldverstrekker van het HNO-project, het Land 

Curacao, regelmatig te moeten rapporteren met betrekking tot de voortgang van het project. 

Het Land heeft geen contractuele relatie met Berenschot en kan derhalve van laatstgenoemde 

niet eisen dat deze regelmatig aan het Land rapporteert over de ontwikkelingen binnen het 

HNO-proces. 

 

                                                           
183 Artikel 5.1. van de Beheersovereenkomst 
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Hoofdstuk IV.4.  De bevindingen betreffende de begeleiding van en het toezicht op 

het HNO-project in het kader van de Beheersovereenkomst. 

 

In het deel over het juridische kader van het HNO-project hebben gezien dat SONA in het 

kader van de Beheersovereenkomst een groot aantal verplichtingen is opgelegd welke als 

volgt kunnen worden gegroepeerd: 

a) het regelmatig rapporteren van de stand van zaken aan het Land Curacao; 

b) het regelmatig toezenden van financiële verslagen naar het Land Curacao; 

c) het verrichten van betalingen voor het HNO project. 

 

Tijdens de evaluatie hebben we onderzocht of SONA jegens het Land deze verplichtingen 

ook is nagekomen. 

 

IV.4.1.  De rapportage over de voortgang van het bouwproject 

 

Uit de aan de evaluatiecommissie verstrekte informatie blijkt dat SONA niet altijd tijdig het 

Land heeft geïnformeerd over de voortgang van het bouwproject. 

 

Op 29 januari 2016184 reageert het Ministerie van Algemene Zaken op de brieven van SONA 

van 1 december 2015185 en van 22 december 2015186. Het betreft hier brieven van SONA 

waarin het Land wordt geïnformeerd over de hoger uitgevallen bouwkosten van het HNO-

project en de meerkosten in verband met het omleggen van de infrastructuur van de 

Hamelbergweg, het schuifplan van het SEHOS en de interim claim van Ballast Nedam. 

 

In haar brief van 29 januari 2016 schrijft de Minister van Algemene Zaken o.a. het volgende: 

 

“Zo plaatst het Land, in beginsel, vraagtekens bij de volledigheid en tijdigheid van uw 

rapportage….” 

 

Op 2 maart 2016187 reageert SONA op de brieven van de MinAZ van 29 januari 2016188. 

Eerst in deze brief doet SONA sinds 11 augustus 2011 (de datum van de totstandkoming van 

de Beheersovereenkomst) een dringend beroep op de Minister President als aanvoerder van de 

                                                           
184 Brief van 29 januari 2016 van MinPres aan SONA zaaknr 2016/004394 inzake Hogere bouwkosten en latere 

oplevering HNO. 
185 Brief van 1 december 2015 van SONA aan Minister van Algemene Zaken ref.nr. SONA/20151201/01/gl 

inzake Hogere bouwkosten HNO 
186 Brief van 22 december 2015 met referentie SONA/20151222/02 gericht aan de Raad van Ministers inzake 

Omleggen infrastructuur Hamelbergweg, Schuifplan Sehos en Interim Claim Ballast Nedam. 
187 Brief van 2 maart 2016 van SONA aan MinPres ref 20160302/01 inzake Antwoord op brief van 29 januari 

2016 met zaaknr 2016/004394. 
188 Brief van 29 januari 2016 van MinPres aan SONA zaaknr 2016/004394 inzake Hogere bouwkosten en latere 

oplevering HNO. 
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Regering, om op korte termijn een gezamenlijk overleg te plannen van de betrokken 

Ministers, SG’s en SONA, over de in de brief van 29 januari 2016 genoemde punten.  

 

En in de genoemde brief van 2 maart 2016 benadrukt SONA het feit dat het Land en SONA 

ieder de rechten en plichten uit hoofde van de overeengekomen Beheersovereenkomst moet 

nakomen. Echter, in de brief neemt SONA nergens enige verantwoordelijkheid met 

betrekking tot de onderwerpen: (i) Hamelbergweg, (ii) Schuifplan, (iii) Interim Claim van 

US$ 13.4 mln, (iv) Omzetbelasting en invoerrechten, (v) Meerkosten, (vi) Volledigheid en 

tijdigheid van de rapportages. Verder stelt SONA dat zij het Land altijd tijdig heeft 

geïnformeerd in de vergaderingen van QPB. 

 

In de genoemde brief van 2 maart 2016 geeft SONA verder niet aan welke factoren hebben 

geleid tot een verhoging van de begrote kosten voor de omlegging van de Hamelbergweg van 

NAf 2.3 mln naar NAf 10.3 mln.  

 

Op 21 maart 2016189 en op 18 april 2016190 stuurt SONA aan MinPres een sommatiebrief om 

de 2de en 3de tranche te betalen met vervaldata van respectievelijk 31 maart 2015 en 31 maart 

2016 

 

Op 28 april 2016191 heeft de MinPres een brief gestuurd naar SONA in antwoord op haar 

brieven van 21 maart 2016 en 18 april 2016. In zijn antwoord schrijft de MinPres onder 

andere het volgende:  

 

“De beide tranches zijn tot op heden nog niet uitbetaald, omdat SONA zich niet aan 

haar verplichtingen houdt zoals overeengekomen in het eerdergenoemde addendum en 

de Beheersovereenkomst. Zo is in paragraaf 3.3 van bijlage 1 van de 

Beheersovereenkomst opgenomen dat SONA om de drie maanden, of zo veel eerder als 

het Land verzoekt, de nodige voortgangsrapportages zal indienen met inachtneming van 

de aangepaste bouwplanning en het Transitieplan, een en ander conform het 

overeengekomen rapportageformat.  

 

Verder is in artikel 11, eerste lid van bijlage 4 (de Algemene Voorwaarden) van de 

Beheersovereenkomst bepaald dat SONA uiterlijk op 1 maart van elk kalenderjaar een 

separate jaarrekening ter zake van het Bouwfonds opstelt. Tevens moet SONA, 

ingevolge het tweede lid van genoemd artikel, uiterlijk per 1 juni van enig kalenderjaar 

de jaarrekening, inclusief de daarop betrekking hebbende accountantsverklaring, aan 

het Land aanbieden.  

 

                                                           
189 Brief van 21 maart 2016 ref SONA/20160321/02 van SONA aan MinFin inzake Verzoek storting 2de tranche 

HNO project. 
190 Brief van 18 april 2016 ref SONA/20160418/01 van SONA aan MinPres inzake Achterstallige betaling 

tranche 2 en 3 HNO project 
191 Brief van 28 april 2016 ref 2016/017247 van MinPres aan SONA inzake uitbetaling tweede en derde tranche 

project HNO Otrobanda. 



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        245 

Echter tot op heden heeft SONA onvoldoende inzicht in de financiële gang van zaken 

rondom het HNO-project aan het Land verstrekt. Daardoor heeft het Land geen inzicht 

kunnen verkrijgen in de besteding van de gelden en de geraamde bestedingsbedragen 

middels de vereiste financiële rapportages van de zijde van SONA. De door SONA tot 

nog toe aangeleverde informatie vertoont gebreken en roept bij het Land eerder vragen 

op dan dat het duidelijk aangeeft hoe de middelen van de eerste tranche zijn besteed en 

hoe het verloop is van de nog te besteden bedragen. Al in 2014 werd door het Land 

geconstateerd dat de rapportage van SONA slechts een globaal beeld geeft van de 

besteding van de middelen. Deze constatering zou destijds door een onafhankelijk 

consultant van de overheid met SONA worden besproken. Echter zonder 

noemenswaardige resultaat, gezien het feit dat het Land nog steeds geen duidelijk 

inzicht heeft in de besteding van de door haar verstrekte geldmiddelen. 

 

De gebrekkige informatie over de besteding van de geldmiddelen wordt mede versterkt 

door het feit dat tot op heden de door de externe accountant gecontroleerde 

jaarrekeningen niet aan het Land zijn overgelegd. Bij deze verzoekt het Land u dan ook 

om de definitieve jaarrekeningen over de jaren 2013 tot en met 2015 vóór 31 juli 2016 

aan haar te doen toekomen.” 

 

Het Land heeft hiermee aan SONA schriftelijk tot uitdrukking gebracht dat bij het Land zo 

langzamerhand de overtuiging heeft postgevat dat de overeenkomst tussen het Land en SONA 

niet meer op een effectieve en behoorlijke wijze kan worden uitgevoerd. 

 

Tijdens het evaluatie onderzoek werd de evaluatiecommissie regelmatig geconfronteerd met 

feiten welke de conclusie schragen dat de rapportage en informatie van SONA naar het 

Ministerie GMN en het Land Curacao niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. 

 

Zo valt in een brief van de Directeur Financieel Beleid Begrotingsbeheer aan Minister van 

Financiën192 het volgende te lezen: 

 

“Bij brief van de Minister-president van 28 april jl., kenmerk 2016/017247 aan SONA, 

is afgesproken dat vanaf de rapportagemaand april 2016 de financiële rapportages 

door SONA worden opgesteld en aangeboden cf de bestaande beheersovereenkomst. 

Het is praktijk dat USONA/Berenschot International (afgekort BINT) de rapportages 

opstelt, echter het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van SONA, als contractpartij 

voor het Land gebaseerd op de beheersovereenkomst HNO om de rapportages te 

redigeren en aan te bieden. Wegens diverse redenen is het niet mogelijk gebleken bij de 

april, mei en juni rapportages voor SONA om de rapportages cf. afspraak op te 

leveren.” 

                                                           
192  Brief Sector Directeur Financieel Beleid Begrotingsbeheer aan Minister van Financiën van 14 september 

2016 zaaknr 2016/036303 
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IV.4.2.  De vaststelling van de jaarrekeningen 

 

Een belangrijke bron van informatie voor het Land om zich omtrent de voortgang van het 

HNO-project te kunnen informeren, zijn de jaarrekeningen van SONA. 

 

Na de brief van 28 april 2016193 van de MinPres aan SONA (zie hoofdstuk IV.3.), verwijt 

SONA vervolgens in haar brief van 17 juni 2016194 Berenschot dat de jaarrekeningen 2013, 

2014 en 2015 nog niet zijn afgerond. Volgens Berenschot is de vaststelling van de 

jaarrekeningen van SONA geen verantwoordelijkheid van Berenschot International, maar van 

SONA. 

 

Wie voor de vaststelling van de jaarrekeningen verantwoordelijk is, is voor het Land echter 

niet van belang. Het Land heeft een contractuele relatie met SONA en ingevolge artikel 11 lid 

2 van de Beheersovereenkomst dient SONA uiterlijk 1 juni van enig kalenderjaar de 

jaarrekening inclusief de accountantsverklaring aan het Land aan te bieden.  

 

Wel heeft de evaluatiecommissie het geschil tussen SONA en Berenschot nader geëvalueerd 

teneinde te kunnen aangeven of in de nog niet vastgestelde jaarrekeningen, bedragen 

voorkomen die SONA nog aan Berenschot zijn verschuldigd. Dit betekent immers dat het 

Land deze bedragen uiteindelijk zal moeten betalen.  

 

Dat de jaarrekening 2013 van SONA nog altijd niet is vastgesteld, heeft te maken met een 

technisch probleem. Voor de jaren 2011 en 2012 werd de vergoeding berekend op basis van 

een in de beheersovereenkomst van 2011 afgesproken fixed fee van 7,45% van de bouwsom 

inclusief inrichting en onvoorzien. Voor 2013 gingen SONA en Berenschot International uit 

van de vigerende “fixed price” afspraak uit de originele Beheersovereenkomst van 2011 en 

heeft Berenschot International haar financiële huishouding daar dan ook op ingericht.  

 

Echter op 13 december 2013 werd het Addendum op de Beheersovereenkomst ondertekend 

met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. In het Addendum is afgesproken om de kosten 

van 2013 eenmalig af te rekenen op basis van werkelijke kosten en voor de jaren daarna 

(2014, 2015 en 2016) uit te gaan van een fixed fee van 5,1% van de bouwsom inclusief 

inrichting en onvoorzien. Deze afspraak betekende dan ook dat voor het jaar 2013 een andere 

financiële huishouding benodigd was. Dit was een nieuw feit.  

 

Deze afspraak gold ook voor Berenschot International. Immers artikel 5 lid 1 van de 

Managementovereenkomst tussen SONA en Berenschot luidt: 

“De vergoeding voor de door de Uitvoeringsorganisatie geleverde diensten is zoals 

vastgelegd in artikel 3.1 van de Beheersovereenkomst, waarbij hier genoemde vergoeding 

                                                           
193 Brief van 28 april 2016 ref 2016/017247 van MinPres aan SONA inzake uitbetaling tweede en derde tranche 

project HNO Otrobanda. 
194 Brief van 17 juni 2016 met referentie SONA/20160617/01 gericht aan Berenschot inzake geschonden 

vertrouwensrelatie 
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verminderd wordt met de door het SONA bestuur te maken kosten in verband met de 

Beheersovereenkomst en de Managementovereenkomst.” 

 

Als gevolg van het feit dat een huishouding die vanaf het begin ingericht was op een 

afrekening van een “fixed fee” en niet op een afrekening van de werkelijke kosten, is het voor 

de externe accountant van SONA onmogelijk gebleken om een oordeel te vellen over de 

juistheid en rechtmatigheid van de verantwoorde kosten. Als gevolg van de niet vastgestelde 

cijfers van 2013, is ook de jaarrekening 2014 nog niet vastgesteld. En ook de jaarrekening 

2015 kan niet vastgesteld worden zonder vaststelling van de jaarrekeningen van 2013 en 

2014. 

 

Overigens moet worden vastgesteld dat het addendum is ondertekend op 17 december 2013 

en dat in het addendum niet wordt gesproken van terugwerkende kracht. Dus voor bijna het 

gehele jaar 2013 gelden de bepalingen van de Beheersovereenkomst aangegaan op 11 

augustus 2011. Het lijkt de evaluatiecommissie dan ook terecht dat Berenschot voor het jaar 

2013 uitgaat van de vigerende “fixed price” afspraak uit de originele Beheersovereenkomst 

van 2011. 

 

Onjuist is dan ook de stelling van SONA in haar reactie van 1 augustus 2016195 welke als 

volgt luidt:  

 

“Het door u in deze alinea gestelde dat SONA -logischerwijze uit(ging) van de 

vigerende fixed price afspraak uit de originele beheersovereenkomst is tevens onwaar. 

SONA is namelijk sinds 2013 enkel uitgegaan van bepalingen die in het addendum op 

de beheersovereenkomst zijn opgenomen.” 

 

Als SONA namelijk sinds 2013 enkel is uitgegaan van de bepalingen die in het addendum van 

de Beheersovereenkomst zijn opgenomen, dan moet SONA, gezien het feit dat het addendum 

eerst op 17 december 2013 is overeengekomen, voor het hele jaar 2013 zijn uitgegaan van de 

oorspronkelijke Beheersovereenkomst. En in de oorspronkelijke overeenkomst is de fixed 

price overeengekomen.  

 

De fixed fee voor 2013 is becijferd op een vast bedrag van NAf 8,7 miljoen. Op basis van een 

afrekening van de werkelijke kosten bedragen de over 2013 verantwoorde kosten NAf 8,5 

miljoen. Berenschot heeft voorgesteld om het verschil van NAf 0,2 miljoen niet te verrekenen 

en het bedrag van 8,5 miljoen als fixed price voor 2013 vast te stellen in een separaat 

Landsbesluit. Hiermee kan dan de externe accountant van SONA de jaarrekening over 2013 

vaststellen. Volgens Berenschot heeft SONA op dit voorstel nimmer gereageerd. SONA stelt 

dat zij eind 2014 samen met KPMG een voorstel heeft gedaan tot afwaardering van de fee 

2013 van Berenschot International. Berenschot International heeft namelijk eind 2014 

                                                           
195 Zie blz. 2 van Bijlage 1 bij de brief van 1 augustus 2016 van SONA aan Berenschot met kenmerk 

SONA/20160801/01 betreffende Reactie op brief en repliek van Berenschot van 29 juni 2016 betreffende de 

Reactie SONA op de repliek van Luc Steenhorst van Berenschot van 29 juni 2016 
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absoluut geen enkel voorstel van SONA en KPMG ontvangen om de fee 2013 af te 

waarderen. 

 

SONA zet in haar schrijven van 17 juni 2016196 ook nog "grote vraagtekens" bij de 

samenstelling van het door Berenschot International in rekening gebrachte bedrag van NAf 

8.509.255,- over 2013 waarvan SONA reeds een bedrag van NAf 8.176.419,- heeft 

voorgeschoten. 

 

De fee-bedragen voor 2013 ad NAf 8.509.255,- heeft SONA nog niet met Berenschot volledig 

willen afrekenen omdat volgens SONA de jaarrekening over 2013 met goedkeurende 

verklaring nog niet beschikbaar is en omdat SONA vraagtekens plaatst bij de samenstelling 

van het bedrag van NAf 8.509.255,-.  

 

Volgens SONA zijn er geen afspraken gemaakt over: 

 (1)  de opslagkosten derden van 30% (een bedrag van NAf 712.488,-); 

 (2)  de in rekening gebrachte rente (een bedrag van NAf 536.701,-): 

 (3) de doorberekening van werkzaamheden door de heer N. Pattiasina, die voor het 

ministerie van GMN heeft gewerkt (een bedrag van NAf 593.125,-); 

 (4) de extreem hoge doorberekening voor de technisch adviseur / area manager (een 

bedrag van NAf 465.000,-); 

 (5)  de extreem hoge reiskosten (een bedrag van NAf 983.795,-). 

 

Het gaat hier dus om een aanzienlijk bedrag van in totaal NAf 3.291.109,- over de betaling 

waarvan de partijen SONA en Berenschot een geschil hebben. 

 

Op 29 juni 2016 197) reageert Berenschot op de brief van SONA van 17 juni 2016 en stelt dat 

de door SONA aangereikte feiten als feitelijke onjuistheden dienen te worden aangemerkt. 

Volgens Berenschot zorgen deze feitelijke onjuistheden voor zeer grote risico's. Risico's 

primair voor de totstandkoming van het ziekenhuis, voor de prestatie van het bestuur van 

SONA, voor de reputatie van SONA, voor de reputatie van Berenschot, voor de correcte 

(financiële) afwikkeling van lopende zaken, voor alle betrokken personen individueel, maar 

vooral ook voor de realisering van het nieuwe ziekenhuisproject te Otrobanda. 

 

In haar brief van 29 juni 2016 betwist Berenschot puntsgewijs hetgeen SONA in haar brief 

van 17 juni 2016 naar voren heeft gebracht. Hieronder volgt de betwisting door Berenschot en 

de reactie van SONA daarop: 

 

(1) Volgens Berenschot zijn de opslagkosten van 30% benodigd om de kosten die 

Berenschot maakt om derden in te kunnen zetten, te kunnen terugverdienen. Daarnaast 

                                                           
196 Brief van 17 juni 2016 van SONA aan Berenschot met referentie SONA/20160617/01 inzake geschonden 

vertrouwensrelatie 
197 Brief van 29 juni 2016 van Berenschot aan SONA met referentie 20160629/LS inzake Reactie op brief SONA 

van 17 juni 2016 
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is in de marge ook een (geringe) winstcomponent opgenomen, zoals deze ook is 

verdisconteerd in de tarieven die Berenschot voor de inzet van de eigen mensen (niet-

derden) hanteert. 

  

SONA betwist dit. In de bijlage van haar antwoordbrief van 1 augustus 2016198 schrijft 

SONA dat het Berenschot bekend is dat het gebruikelijk is dat externe consultants in 

hun tarieven reeds marges opnemen ter dekking van dezelfde door Berenschot 

genoemde bijkomende kosten. Deze kosten zijn al ingebouwd in hun tarief. En in het 

geval Berenschot aan een consultant haar kantoorfaciliteiten ter beschikking stelt, dan 

lijkt het in de rede te liggen dat Berenschot de kosten hiervoor in rekening brengt bij de 

betreffende consultant. 

 

(2) Volgens Berenschot is de in rekening gebrachte rente 6%. overeenkomstig het door de 

huisbankier van Berenschot in 2013 gehanteerde tarief dat bij Berenschot International 

in rekening werd gebracht op kredietlijn van Berenschot. De wettelijke rente (zoals 

vastgesteld door de Nederlandsche Bank) bedroeg in 2013 overigens 7,2 %. 

 

Volgens SONA wordt de rente berekend over bedragen die door Berenschot zijn 

voorgeschoten. Als dit het geval is geweest dan wil SONA de bewijzen daarvoor zien 

met onderbouwing. Tevens verzoekt SONA bewijs dat dit bedrag door Berenschot 

gedurende 2013 aan SONA is gefactureerd en niet is betaald. 

 

(3) Volgens Berenschot is de codering "inzet liaison bij ministerie GMN" onterecht 

gebruikt, want het betreft feitelijk de kosten van inzet van dhr. Pattiasina in zijn rol van 

stakeholdermanager in het kader van het HNO project. Dhr. Pattiasina was in 2012 

liaison bij het Ministerie GMN en abusievelijk is voor 2013 dezelfde codering voor de 

werkzaamheden van dhr. Pattiasina gebruikt. 

 

Volgens SONA gaat het hier om niet kwantificeerbare werkzaamheden, die niet 

voldoende en van tevoren afgestemd waren met SONA. Deze werkzaamheden zijn ook 

niet met SONA zijn overeengekomen. SONA weigert dan ook deze kosten te betalen. 

 

(4) Volgens Berenschot gaat het met betrekking tot de kosten van de technisch adviseur om 

een marktconform tarief van NAf 2.500,- dag voor 170 dagen (Naf 425.000,-) voor een 

senior adviseur met kennis en ervaring. Overigens, de uren zijn in 2013 opgesteld door 

de heer Doran, tot 1 januari 2016 directeur van Berenschot en na 1 januari 2016 

directeur van SONA. 

 

Volgens SONA gaat het hier om dezelfde technisch adviseur die in voorgaande jaren 

soortgelijke werkzaamheden heeft verricht gedaan op alle eilanden van voormalige 

                                                           
198 Zie blz. 4 laatste alinea van Bijlage 1 bij de brief van 1 augustus 2016 van SONA aan Berenschot met 

kenmerk SONA/20160801/01 betreffende Reactie op brief en repliek van Berenschot van 29 juni 2016 



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        250 

Nederlandse Antillen voor een totaaltarief van NAf 275.000 per jaar. Ervan uitgaande 

dat het salaris en de overheadkosten voor deze adviseur niet veel hoger waren in 2013 

dan voorgaande jaren, brengt het door Berenschot gedeclareerde bedrag met zich mee 

dat de winstmarge van Berenschot op de werkzaamheden van de genoemde adviseur 

ongeveer 55% bedraagt. Dat is volgens SONA onacceptabel 

 

(5) Volgens Berenschot zijn de reis- en verblijfskosten de werkelijke kosten die 

gerealiseerd zijn in 2013. Hierbij is de reisregeling van Berenschot International 

gehanteerd.  

 

Volgens SONA heeft Berenschot de afgelopen 10 jaar de SONA-reisregeling bij het 

beheer van de BZK samenwerkingsmiddelen steeds toegepast. SONA is ervan uit 

gegaan dat Berenschot voor het ziekenhuisproject dezelfde reis regeling zou toepassen. 

Dit is niet het geval geweest, af te leiden van het bedrag van meer dan NAf 900.000,- 

dat Berenschot voor reis- en verblijfkosten in een enkel jaar declareert. Een dergelijk 

bedrag is excessief en onacceptabel volgens SONA. 

 

Op grond van het bovenstaande adviseert de evaluatiecommissie het Land aan SONA op te 

dragen om in overleg met haar accountant het geschil met Berenschot over de vergoeding van 

het jaar 2013 binnen een te stellen korte termijn op te lossen en de jaarrekeningen van 2013, 

2014 en 2015 door de accountant te laten vaststellen en goedkeuren. 

 

De genoemde vergoeding over 2013 van NAf 8.509.255,- heeft de evaluatiecommissie reeds 

als meerkosten in haar berekening van de budgetoverschrijding meegenomen (zie deel VI van 

dit rapport).  

 

Mocht echter uit de door de accountant vast te stellen en goed te keuren jaarrekening over 

2013 blijken dat SONA het gelijk aan haar zijde heeft met betrekking tot de hierboven door 

Berenschot in rekening gebrachte en door SONA betwiste bedragen, dan zullen de 

meerkosten met deze bedragen verminderd moeten worden. 

 

IV.4.3. De eigenaarschap van het gebouw en de organisatie/exploitatie van het HNO  

 

In onderdeel 3.3.3. van bijlage 1 van de Beheersovereenkomst wordt aan SONA als 

coördinerend projectgelastigde de rol toebedeeld om de eigenaarschap van het HNO gebouw 

en het toezicht op en het beheer van de exploitatie van het HNO in een juridisch structuur te 

verankeren. De taken van bijlage 1 zijn door SONA uitbesteed aan Berenschot op grond van 

de Managementovereenkomst (zie artikel 2 lid 1 van de managementovereenkomst).  

 

Tot op heden is de eigenaarschap van het gebouw en de organisatie/exploitatie van het HNO 

nog steeds niet juridisch verankerd. Voor deze niet tijdige levering van het resultaat is SONA 

uiteindelijk verantwoordelijk. 

 



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        251 

Hoofdstuk IV.5. De begeleiding van en het toezicht op het HNO-project in het kader 

van de Managementovereenkomst 

 

De overheidsstichting SONA heeft de aan haar gedelegeerde taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden in een Managementovereenkomst van 16 augustus 2011 overgedragen 

aan Berenschot (de uitvoeringsorganisatie).  

 

Artikel 5.1. van de Beheersovereenkomst heeft het over: 

 

  “....de mandatering van bevoegdheden en taken van SONA aan haar 

uitvoeringsorganisatie....” 199.  

 

Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van de mandaatverlener (of: 

mandans) besluiten te nemen of rechtshandelingen te verrichten. Anders dan bij delegatie 

blijft de bevoegdheid dus bij de mandaatverlener. Dat is dus SONA in de 

Managementovereenkomst. De mandaatontvanger (of: mandataris) oftewel Berenschot 

verricht de rechtshandelingen namens de mandaatverlener. De mandaatverlener blijft aldus 

verantwoordelijk en juridisch aanspreekbaar voor de genomen besluiten. Besluiten genomen 

door Berenschot gelden als besluiten door SONA zelf genomen.  

 

De verantwoordelijkheid van de mandaatverlener blijkt ook uit het feit dat het voor de 

mandaatverlener altijd mogelijk blijft om de bevoegdheid zelf uit te oefenen. De 

mandaatverlener heeft bovendien vele sturingsmogelijkheden. Allereerst kan het mandaat te 

allen tijde worden ingetrokken en verder kan de mandaatverlener per geval of in het algemeen 

instructies geven over de uitoefening van de bevoegdheid200. De mandaatontvanger is ook 

verplicht om de mandaatverlener op diens verzoek inlichtingen te verschaffen201. 

 

Berenschot heeft zich op grond van de Managementovereenkomst jegens SONA verbonden 

tot het toezicht op en het beheer en de begeleiding van de bouw van het HNO.  

 

Met betrekking tot de projectuitvoering rapporteert Berenschot aan SONA in de vorm van 

periodieke voortgangsrapportages en concept besluitvormende documenten. De vorm, 

frequentie en inhoud van deze rapportages en de benoeming van de besluitvormende 

documenten worden in de Managementovereenkomst opgenomen202. 

 

                                                           
199 Art. 5.1 van de Beheersovereenkomst luidt: “Voor de operationalisering van de mandatering van 

bevoegdheden en taken van SONA aan haar uitvoeringsorganisatie zal een Managementovereenkomst worden 

opgesteld tussen SONA en haar uitvoeringsorganisatie, overeenkomstig het bepaalde in de Statuten van SONA.” 
200  Vergelijk artikel 10:6, eerste lid, Awb. Op Curaçao, Aruba, St-Maarten en de BES-eilanden bestaan evenmin 

als voor delegatie algemene regels voor mandaat. De Nederlandse Algemene Wet Bestuursrecht wordt derhalve 

in dat opzicht analoog toegepast (zie L.J.J. Rogier: Beginselen van Caribisch Bestuursrecht, BJU Den Haag, blz. 

31).  
201 Vergelijk artikel 10:6, tweede lid, Awb (zie verder noot 36). 
202 Zie paragraaf 3.5.3. van bijlage 1 van de Beheersovereenkomst. 
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Andere rapportageverplichting zijn verwoord in artikel 3 lid 1 sub i en artikel 3 lid 8 van de 

managementovereenkomst. Artikel 3 lid 1 sub i luidt als volgt: 

 

“De Uitvoeringsorganisatie heeft tot taak en is verantwoordelijk voor het opstellen van de 

jaarrekening en het jaarverslag, zoals beschreven in de Beheersovereenkomst”.  

 

En artikel 3 lid 8 van de Managementovereenkomst luidt als volgt: 

 

“De jaarrekening en het jaarverslag en het rapport van de registeraccountant van het 

Bouwfonds worden jaarlijks vóór 1 juni door de Uitvoeringsorganisatie ingediend bij 

SONA.” 

 

Deze artikelen houden een verplichting in van Berenschot jegens SONA. Maar tegenover het 

Land Curacao heeft niet Berenschot doch SONA de verplichting tot het aanleveren van de 

jaarrekening. Dit volgt uit reeds eerder aangehaalde artikel 11 lid 2 van bijlage 4 Algemene 

Voorwaarden van de Beheersovereenkomst203. 

 

 

 

                                                           
203 Artikel 11 lid 2 van bijlage 4 Algemene Voorwaarden van de Beheersovereenkomst luidt: “Uiterlijk 1 juni 

van enig kalenderjaar wordt de jaarrekening, inclusief de accountantsverklaring aan de verstrekker 

aangeboden”. Met verstrekker wordt hier bedoeld de verstrekker van de geldmiddelen voor het HNO-project 

oftewel het Land Curaçao. 
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Hoofdstuk IV.6.  De bevindingen betreffende de begeleiding van en toezicht op het 

HNO-project in het kader van de Managementovereenkomst. 

 

Ook hier hebben we geëvalueerd of Berenschot regelmatig naar SONA heeft geïnformeerd 

omtrent het HNO-project waarop SONA dan in de mogelijkheid verkeerde om op haar beurt 

het Land te informeren. 

 

Uit de correspondentie tussen SONA en Berenschot welke onder de aandacht van de 

evaluatiecommissie werd gebracht, blijkt dat tussen SONA een Berenschot diepgaande 

geschillen zijn ontstaan over de wijze waarop partijen de verplichtingen uit hoofde van de 

Managementovereenkomst zijn nagekomen. Deze geschilpunten worden hieronder behandeld.  

 

IV.6.1. Geschonden vertrouwen 

 

Zo heeft SONA op 17 juni 2016204 aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in de 

projectdirecteur van het HNO-project, en dat SONA ook geen vertrouwen meer heeft in de 

manier waarop de heer Steenhorst de belangen van SONA in het kader van het 

ziekenhuisproject behartigt. SONA komt tot haar conclusie op grond van 12 aangereikte 

feiten. Ook werd in deze brief het transitietraject van het ziekenhuisproject tijdelijk “on hold” 

gezet. 

 

Op 29 juni 2016205 reageert Berenschot op de brief van SONA van 17 juni 2016 en stelt dat de 

door SONA aangereikte feiten als feitelijke onjuistheden dienen te worden aangemerkt. 

Volgens Berenschot zorgen deze feitelijke onjuistheden voor zeer grote risico's. Risico's 

primair voor de totstandkoming van het ziekenhuis, voor de prestatie van het bestuur van 

SONA, voor de reputatie van SONA, voor de reputatie van Berenschot, voor de correcte 

(financiële) afwikkeling van lopende zaken, voor alle betrokken personen individueel, maar 

vooral ook voor de realisering van het nieuwe ziekenhuisproject te Otrobanda. 

 

Op 5 juli 2016206 heeft SONA aan Berenschot International B.V. schriftelijk verzocht om het 

transitietraject van het HNO project tijdelijk on hold te zetten op straffe van dat alle 

betalingen die Berenschot in het kader van het transitietraject na 5 juli 2016 zal voorschieten, 

niet door SONA zal worden goedgekeurd.  

 

Volgens de evaluatiecommissie handelt SONA met het versturen van de brieven van 17 juni 

2016 en 5 juli 2016 in strijd met de Beheersovereenkomst. Ten eerste heeft SONA niet met 

het Land overleg gepleegd alvorens deze beslissing te nemen207 en ten tweede wordt hiermee 

                                                           
204 Brief van 17 juni 2016 met referentie SONA/20160617/01 gericht aan Berenschot inzake geschonden 

vertrouwensrelatie tussen de directeur van Berenschot en SONA. 
205 Brief van 29 juni 2016 van Berenschot aan SONA met referentie 20160629/LS inzake Reactie op brief SONA 

van 17 juni 2016. 
206 Brief van 5 juli 2016 van SONA aan Berenschot met referentie SONA/20160706/01 
207 In onderdeel 3.5.2. van bijlage 1 van de Beheersovereenkomst staat dat SONA het Land dient te raadplegen 

met betrekking tot alle in de ogen van SONA spoedeisende zaken. Hiertoe behoren volgens het genoemde 
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de realisatie van HNO project vertraagd. Ten tweede heeft Berenschot de regie over de 

transitie208 van het oude naar het nieuwe ziekenhuis. 

 

Opmerkelijk is verder de reden die SONA aanvoert voort het “on hold” zetten van de 

transitie. Tijdens de QPB vergadering van 23 juni 2016 geeft SONA aan dat zij de transitie 

“on hold” heeft gezet voornamelijk vanwege de mededeling van het Land dat het Land 

voornemens is om het transitiebudget met Naf 14 miljoen te korten. In de brief van 5 juli 2016 

gericht aan Berenschot gaf SONA voor het “on hold” zetten van de transitie als reden het feit 

dat SONA geen vertrouwen meer te hebben in de projectdirecteur van Berenschot. Dit laatste 

wordt nog een keer bevestigd door SONA in haar brief van 1 augustus 2016 209 in reactie op 

de brief van Berenschot van 29 juni 2016.  

 

Eerst op 26 augustus 2016210 in haar brief aan de Minister van GMN en de Minister van 

Financiën heeft SONA duidelijk aangegeven waarom SONA het vertrouwen in Berenschot 

heeft opgezegd. In deze brief schrijft SONA o.a. het volgende: 

 

“De afgelopen maanden is de werkrelatie met Berenschot International zodanig verstoord 

dat SONA thans stappen onderneemt in de richting van ontbinding. Oorzaken hiervan zijn: 

 Het bestuur van Stichting SONA heeft het vertrouwen in Berenschot International en 

in projectdirecteur de heer Steenhorst verloren. Aan de basis hiervan ligt diens wijze 

van handelen naar SONA toe, in het bijzonder met betrekking tot de claim van 

Ballast Nedam; 

 Berenschot International informeert Stichting SONA net voldoende en/of niet tijdig 

als het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor SONA in de uitoefening van 

haar toezichtstaken, ondanks herhaalde verzoeken en waarschuwingen; 

 Berenschot heeft zich bevoegdheden toegeëigend die hen niet toekomen, zonder 

hierover in overleg te treden met SONA. 

 Zoals u weet wacht SONA reeds 2 jaar op een onderbouwde jaarrekening 2013 van 

Berenschot International met een goedkeurende verklaring van de accountant. SONA 

heeft laatstelijk een termijn ingesteld veer het aanbieden hiervan uiterlijk op 29 juni 

2016. Berenschot International is deze termijn niet nagekomen. Intussen verkeert 

Berenschot International in verzuim. 

 Na veler verzoeken is bet Berenschot International ook nog niet gelukt om een 

adequate/dekkende toelichting te geven op de gedane uitgaven voor de Transitie.” 

 

De reactie van SONA in haar brief van 5 augustus 2016 roept bij de evaluatiecommissie de 

vraag op waarom SONA nu eerst en dan nog ruim drie maanden nadat de tussentijdse 

                                                                                                                                                                                     
onderdeel in ieder geval (dreigende) substantiële wijzigingen in projectinhoud, projectplanning of projectbudget 

en -begroting; 
208 Art 15 lid c van de MOU 
209 Brief van 1 augustus 2016 met referentie SONA/20160801/01 gericht aan de heer Steenhorst  
210 Brief van SONA aan Min GMN en Min Financiën van 26 augustus 2016 met referentie SONA/20160826/01 

inzake Managementovereenkomst Ziekenhuisproject. 
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evaluatie is gestart, de materiele opdrachtgever (het Land) informeert over bovenstaande 

tekortkomingen van Berenschot. 

 

Immers, uit de correspondentie van SONA valt op te maken dat SONA reeds begin 2015 van 

de tekortkomingen van de zijde van Berenschot op de hoogte was. Zo staat er in de bijlage bij 

de brief van SONA van 1 augustus 2016 het volgende211:  

 

“Het bezwaar van SONA bestaat uit de constatering dat een aantal gefactureerde 

werkzaamheden niet in verhouding staat met de uitgevoerde werkzaamheden. Dat is SONA 

duidelijk geworden in het document dd. 15 maart 2015 waarin Berenschot de facturering 

van werkzaamheden verdedigde.”  

 

En in diezelfde bijlage constateert SONA het volgende212 :  

 

“Thans is er echter sprake van geschonden vertrouwen hetgeen van de zijde van SaNA 

voornamelijk is ingegeven door het optreden van Berenschot en in het bijzonder Luc 

Steenhorst, vanaf 2015.” 

 

SONA laat vervolgens op 31 augustus 2016213 in haar brief aan de Minister van GMN weten 

dat zij overweegt om de Managementovereenkomst met Berenschot te ontbinden om redenen 

zoals in haar brief van 26 augustus 2016 aangegeven. 

 

IV.6.2. Informatie naar SONA toe 

 

SONA behoort als opdrachtgever in het kader van de Managementovereenkomst op de hoogte 

te worden gebracht van alle belangrijke handelingen van Berenschot naar buiten toe wanneer 

het gaat over het ziekenhuisproject.  

 

Volgens SONA is zij niet of niet tijdig geïnformeerd over een aantal belangrijke onderwerpen 

zoals de overname van aannemer Ballast Nedam en hun toen potentiele koper, de 

kennismaking en de contacten met de nieuwe eigenaren van Ballast Nedam, Rönesans, over 

de open dagen van het bouwterrein, de interim claim, de transitie, facturering voor 

werkzaamheden in het kader van de Taamskliniek, persberichten over gevoelige 

onderwerpen. 

 

Volgens Berenschot heeft SONA vanaf de start van het project medio 2011 tot aan 31 

december 2015 een formele vertegenwoordiger op de werkvloer van Berenschot gehad, 

namelijk dhr. Doran, tevens directeur van Berenschot. In deze periode verliep de 

                                                           
211  Zie blz. 14 regel 21 van onderen van Bijlage 1 bij de brief van 1 augustus 2016 van SONA met kenmerk 

SONA/20160801/01 gericht aan de heer Steenhorst 
212  Zie blz. 14 regel 13 van boven van Bijlage 1 bij de brief van 1 augustus 2016 van SONA met kenmerk 

SONA/20160801/01 gericht aan de heer Steenhorst 
213 Brief van SONA aan Min GMN van 31 augustus 2016 met referentie SONA/20160831/01 inzake 

Managementovereenkomst Ziekenhuisproject 
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informatieverschaffing in principe via dhr. Doran, die regulier tenminste tweewekelijks 

contact met het SONA bestuur onderhield. In de loop van 2014 heeft het SONA bestuur de 

secretaris van het bestuur, dhr. Lichtveld, aangesteld om de secretariële en juridische 

ondersteuning van het bestuur te versterken. Tevens heeft het SONA bestuur aan het einde 

van 2014 dhr. Rossen aangesteld als additioneel ondersteunend medewerker/beleidsadviseur 

van het bestuur. 

 

Volgens Berenschot hebben SONA en Berenschot afgesproken een informatieprotocol op te 

stellen. Berenschot heeft een voorstel voor het informatieprotocol op 24 april 2016 aan SONA 

opgestuurd. Hierop is geen enkele reactie van SONA gekomen 

 

SONA is periodiek geïnformeerd over de transitie. Zo heeft SONA bijvoorbeeld de concept 

versie van het transitieplan ontvangen, waarin op hoofdlijnen het hele transitietraject uiteen is 

gezet. SONA had de gelegenheid om hier in een vroeg stadium commentaar op te leveren 

maar heeft dat niet gedaan. 

 

SONA beschuldigt Berenschot ervan SONA niet of niet tijdig te hebben geïnformeerd over de 

koper van Ballast Nedam. Dit is een beschuldiging waarin Berenschot zich niet kan vinden. 

Het is SONA die het Bouwcontract heeft afgesloten met Ballast Nedam. Ingevolge het 

Bouwcontract zijn de voorwaarden UAV-GC 2005 op het Bouwcontract van toepassing. 

Daarbij luidt paragraaf 5 van de UAV-GC 2005 als volgt:  

 

“Behoudens het bepaalde in § 37 mag de Opdrachtnemer zijn rechten en verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst noch geheel noch ten dele aan een ander overdragen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever”.  

 

Echter, voor zover het de evaluatiecommissie bekend is, is de contractor van het HNO-project 

nog steeds Ballast Nedam en zijn alleen de aandelen van Ballast Nedam door de Turkse 

bouwfirma Rönesans overgenomen. In dat geval zal SONA waarschijnlijk niet eerder dan 

Berenschot op de hoogte zijn gebracht van de aandelenovername.  

 

IV.6.3. De jaarrekeningen 

 

Zoals we in het hoofdstuk IV.2. reeds hebben aangegeven verwijt SONA in haar brief van 17 

juni 2016214 Berenschot dat de jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015 nog niet zijn afgerond. 

Volgens Berenschot is de vaststelling van de jaarrekeningen van SONA geen 

verantwoordelijkheid van Berenschot International, maar van SONA. 

 

De verwijten met betrekking tot de aanlevering van de jaarrekeningen hebben waarschijnlijk 

ook te maken met de verschillen in de tekst van het Handboek Administratieve Organisatie en 

                                                           
214 Brief d.d. 17 juni 2016 met referentie SONA/20160617/01 gericht aan Berenschot inzake geschonden 

vertrouwensrelatie 
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Interne Controle (Handboek AO&IC) welke beide organisaties hebben opgesteld voor het 

HNO-project.  

 

Zo staat in het Handboek AO&IC – Project Hospital Nobo Otrobanda Versie 2015.02 van 

Berenschot het volgende: 

 

“Tevens zijn de administrateurs BINT en SONA verantwoordelijk voor de opstelling van de 

maandelijkse realisatieoverzichten, kwartaal realisatieoverzichten en de jaarrekening 

inzake het HNO project.” 

 

In het Handboek AO&IC – Project Hospital Nobo Otrobanda Versie 1-9-2014 van SONA 

staat echter dat de administratie van Berenschot op Curacao en in Utrecht verantwoordelijk 

zijn voor het opstellen van de jaarrekening. Dit is als volgt verwoord: 

 

“Tevens zijn de administrateurs verantwoordelijk voor de opstelling van de maandelijkse 

realisatieoverzichten, kwartaal realisatieoverzichten en de jaarrekening inzake het HNO 

project. De administratie rapporteert direct aan de project controller en is aanwezig bij 

het volgende overleg: Het maandelijkse overleg met de project controller over 

budgetrealisaties en overige administratieve aangelegenheden” 

 

IV.6.4. De vergoeding aan Berenschot  

 

Volgens SONA is per juni 2016 een bedrag van NAf 36,7 miljoen aan Berenschot voldaan. 

Dit is exclusief de derde tranche fee 2016 van NAf 6.312.054,00 welke vooralsnog niet door 

SONA zal worden betaald. Volgens Sona heeft Berenschot daar geen recht op.  

 

Volgens SONA heeft dhr Luc Steenhorst van Berenschot in december 2013 met de regering 

van Curacao onderhandeld over een maximale all-in fee ten behoeve van Berenschot voor het 

totale ziekenhuisproject. SONA verwijst hierbij naar een vertrouwelijke notitie d.d. 28 

november 2013 215) aan de Minister van Financiën. De totale maximale all-in fee bedraagt 

volgens deze notitie NAf 37.537.683,00. Dat is minder dan de genoemde NAf 43 miljoen. 

 

Samen met de door Berenschot opgeëiste derde tranche fee zou het totaal van aan Berenschot 

International betaalde fees uitkomen op NAf 43 miljoen. Dit is meer dan 10% van de totale 

projectbegroting hetgeen volgens SONA niet is overeengekomen. 

 

Volgens Berenschot is de berekening van SONA pertinent onjuist. Dit blijkt zowel uit de 

Beheersovereenkomst en de addendum op de Beheersovereenkomst als uit talloze andere 

documenten die in het kader van het HNO-project zijn geproduceerd. Berenschot verwijst 

daarbij naar een notitie welke door dhr. Richard Born van Berenschot aan dhr Rossen van 

SONA is verstuurd begin 2015, met daarbij de toelichting dat in die notitie de te verwachten 

                                                           
215 Zie bijlage 1 bij brief van SONA aan Berenschot van 17 juni 2016 met kenmerk SONA/20160617/01. 
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all-in-fee voor Berenschot voor het ziekenhuisproject zou zijn beschreven. SONA stelt niet 

bekend te zijn met het bestaan van deze notitie noch met het bedrag dat daarin is opgenomen 

als all-In-fee216.  

 

SONA stelt zich verder op het standpunt dat de "fee" ook bedoeld zou zijn voor de kosten van 

Berenschot inzake de transitie naar het HNO. Ook dit is volgens Berenschot pertinent onjuist. 

De transitieactiviteiten worden namelijk gefinancierd uit het speciaal daartoe ingestelde 

"transitiebudget". Dit is een bedrag dat SONA additioneel van het Land Curaçao heeft 

ontvangen dan wel nog dient te ontvangen om de met de transitie gemoeide activiteiten te 

financieren. In de oorspronkelijke Beheersovereenkomst d.d. 11 augustus 2011 staat immers 

onder artikel 3.1 dat de kosten uiteenvallen in een viertal hoofdcomponenten. Een van die 

componenten is de kosten samenhangend met de overgang van het huidige ziekenhuis naar 

het nieuwe ziekenhuis.  

 

In het addendum worden de termen "Bouwbudget" en "Transitiebudget" geïntroduceerd (zie 

de wijzigingen ten aanzien van artikelen 3.1 en 3.2). Specifiek wordt aangegeven dat de tekst 

van artikel 3.1.2 wordt vervangen door: 

 

"Voor zover door of onder regie van SONA werkzaamheden worden verricht in het kader 

van hel Transitiebudget, worden de kosten van deze werkzaamheden vergoed uit het 

Transitiebudget". 

 

Verder stelt Berenschot geen honoraria te hanteren oplopend tot NAf 3.500,- per dag. In de 

uitvoering van haar werkzaamheden maakt Berenschot International gebruik van buitenlandse 

experts die periodiek invliegen voor het project. De bedragen die SONA aangeeft zouden 

volgens Berenschot ten hoogste de honoraria inclusief reis- en verblijfkosten kunnen zijn 

maar zijn dan alsnog lager dan gemiddeld. Volgens Berenschot zijn haar tarieven exclusief 

reis- en verblijfkosten veel lager dan NAf 3.500,- en ook veel lager dan het dagtarief van de 

adviseur van SONA zelf van NAf 4.000,- per dag, exclusief kosten. 

 

IV.6.5. De administratie van Berenschot 

 

SONA concludeert in haar brief van 17 juni 2016 dat het Berenschot niet lukt om de 

administratie van het ziekenhuisproject op een deugdelijke en tijdige manier te laten 

functioneren, conform hetgeen is afgesproken in de Managementovereenkomst. Betalingen 

aan aannemers en onderaannemers worden veelal te laat uitgevoerd. 

 

Per brief van 12 april 2016 van Ballast Nedam Infra vernam SONA dat een groot aantal 

facturen van zowel de aannemer als diens onderaannemers in het kader van het 

ziekenhuisproject, sommige daterend uit 2015, lange periodes onbetaald bleven. Uit de 

                                                           
216 Zie blz. 6 regel 16 van boven van Bijlage 1 bij de brief van 1 augustus 2016 van SONA met kenmerk 

SONA/20160801/01 gericht aan de heer Steenhorst. 



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        259 

informatie is op te maken dat de betalingstermijnen door toedoen van Berenschot 

International opliepen tot meer dan 70 dagen, in een paar gevallen tot meer dan 120 dagen. 

Het ging om bij elkaar meer dan USD 7 miljoen aan openstaande facturen. 

 

Volgens Berenschot gaat het hier niet om niet-betaalde facturen. Een bedrag van US$ 4 

miljoen van de opgevoerde 'betalingsachterstand' bestaat uit de twee facturen voor de interim 

claim. Deze claim wordt niet door Berenschot erkend, de facturen zijn vooralsnog 

onrechtmatig en worden dus door Berenschot niet in behandeling genomen. Ballast Nedam is 

hierover in een brief geïnformeerd welke brief door de bestuursleden va SONA (de heren 

Alexander en Hart) is ondertekend. 

 

Voor de betalingsachterstand van de overige US$ 3 miljoen geldt dat deze in april inderdaad 

bestond. Deze betalingsachterstand had echter niets te maken met de ondeugdelijkheid van de 

administratievoering, maar met twee zeer tijdelijke situaties, namelijk de verhuizing van 

Berenschot International naar een nieuw kantoor (waardoor de systemen tijdelijk onderbroken 

moesten worden en procedures opnieuw moesten worden ingeregeld) en tijdelijke personele 

onderbezetting op de administratie als gevolg van ziekte en uitdiensttreding. 

 

Berenschot stelt verder dat SONA zelf onderdeel is van de betalingsprocedures van het 

ziekenhuis project. Uit een interne evaluatie van Berenschot International (n.a.v. de brief van 

12 april 2016 van Ballast Nedam) bleek dat SONA zelf een belangrijke oorzaak vormde voor 

de vertragingen in de betalingen aan Ballast Nedam. Om vaak onduidelijke redenen werden 

betalingsopdrachten door SONA of haar procuratiehouders aangehouden of teruggestuurd met 

opmerkingen en/of vragen. Dit leidde tot veelal onnodige vertragingen in verband met de 

extra afstemmings- en controlewerkzaamheden. 

  

IV.6.6. Communicatie inzake Erkenning claim van Ballast Nedam 

 

Volgens Sona heeft Berenschot op 5 december 2015 een brief gestuurd aan Ballast Nedam, 

met als onderwerp “Voorlopige erkenning Interim Claim”. Volgens SONA is zij als formele 

opdrachtgever van Ballast Nedam Infra als enige bevoegd om erkenningen of andere 

toezeggingen te doen richting de aannemer die ingrijpende, niet-gebudgetteerde (financiële) 

gevolgen kunnen hebben voor het ziekenhuisproject. Volgens SONA heeft Berenschot SONA 

stelselmatig onvoldoende geïnformeerd. 

 

Volgens Berenschot betreft de brief van 5 december 2015 een voorlopige berekening van 

eventueel te lijden schade op basis van een herziene planning op basis van aannames en 

prognoses van doorlooptijden van de activiteiten. Het traject is steeds afgestemd met SONA 

en medewerkers van SONA 

 

SONA houdt vast aan haar stelling dat Berenschot niet de bevoegdheid had om eigenhandig 

de brief van 5 december 2915 gericht aan Ballast Nedam inzake de claim van Ballast Nedam, 

te mogen schrijven en versturen. 
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Deze stelling komt niet overeen met artikel 3 lid 1 sub j van de Managementovereenkomst 

waarin is bepaald dat Uitvoeringsorganisatie (Berenschot) tot taak heeft en verantwoordelijk 

is voor het behandelen van klachten en geschillen c.q. bezwaren. En een claim van Ballast 

Nedam kan worden aangemerkt als een geschil. 

 

IV.6.7. Verantwoordelijkheden 

 

SONA verwijt Berenschot geen verantwoordelijkheid te willen dragen, maar wel volledige 

beslissingsbevoegdheid te willen dragen binnen het ziekenhuisproject. Ook verwijt SONA 

Berenschot International dat zij geen gevolg geeft aan beslissingen van SONA. 

 

Berenschot op haar beurt stelt dat sinds de ontvlechting van SONA en Berenschot begin 2016, 

het meerdere malen is voorgekomen dat de procuratiehouders van SONA zelfstandig hebben 

gehandeld, of beslissingen hebben genomen, zonder afstemming met Berenschot te zoeken. In 

sommige gevallen heeft dit geleid tot directe risico's voor het zieken huis project. 

 

Zo heeft de procuratiehouder van SONA dhr. Rossen namens SONA bestuur willen ingrijpen 

om de werkzaamheden in het domein Inrichting en ICT stop te zetten tot de benoeming van 

een intermediair heeft plaatsgevonden. Het stopzetten zou volgens Berenschot een enorme 

kostenoverschrijding (ca. NAf 5 miljoen) en ernstige gevolgen voor planning (ca. 1 jaar 

vertraging) tot gevolg hebben217. 

 

En verder was er tijdens de sloop van het gebouw naast het Cathlab gebouw, een incident 

waarbij mogelijk waterschade was ontstaan als gevolg van de sloopwerkzaamheden. SONA 

had de verzekering met AON voor het incident ter discussie gesteld en de premie niet 

betaald218. Volgens SONA is dit niet juist. SONA heeft de CAR verzekering wel betaald 219 

 

Ook heeft Berenschot kennisgenomen van het feit dat SONA rechtstreeks contact opneemt 

met Ballast Nedam Infra, zonder afstemming met of advies van de experts die hiervoor door 

het projectmanagement van Berenschot zijn ingehuurd. Hierdoor ondermijnt SONA de positie 

van de heer Wim Hoosemans, domeinmanager en expert voor het bouwproject. 

 

IV.6.8. Het “on hold” zetten van de transitie activiteiten 

 

SONA heeft in haar brief van 17 juni 2016 het transitietraject “on hold” gezet, met als 

aanleiding dat er vrijwel geen voortgang zou zijn geboekt met het transitietraject. Tijdens de 

bespreking van de tijdelijke stopzetting van de transitie in de QPB blijkt dat de actie van 

                                                           
217 Zie blz. 46 van de bijlage bij brief van 29 juni 2016 van Berenschot aan SONA betreffende reactie op brief 

SONA .d.d. 17 juni 2016. 
218 Zie blz. 47 van de bijlage bij brief van 29 juni 2016 van Berenschot aan SONA betreffende reactie op brief 

SONA .d.d. 17 juni 2016. 
219Zie blz. 19 van boven van Bijlage 1 bij de brief van 1 augustus 2016 van SONA met kenmerk 

SONA/20160801/01 gericht aan de heer Steenhorst. 
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SONA niet met het Land is afgestemd en ook dat de voorzitter QPB de actie niet steunt. 

Volgens Berenschot heeft SONA een zeer ingrijpende beslissing genomen die niet bijdraagt 

aan het behalen van de doelen van het transitietraject. 

 

Met het “on hold zetten” van het transitietraject handelt SONA ook in strijd met de opdracht 

die door het Land aan SONA is verstrekt. Het Land heeft in de slotzin van haar brief 220) van 

29 januari 2016 het volgende aan SONA opgedragen:  

 

”Tot slot zij voor de volledigheid vermeld dat, lopende de tussentijdse evaluatie, de met het 

project gemoeide werkzaamheden, volgens de daarvoor bestaande planning, onverkort 

zullen (moeten) doorgaan, tenzij door de daartoe bevoegde autoriteiten anders wordt 

beslist.” 

 

Uit een brief van 27 juni 2016 van SOAB aan SONA blijkt dat SONA voornemens is aan 

SOAB een opdracht te verstrekken tot het in kaart brengen van wat Berenschot heeft gedaan 

binnen het HNO transitie project221. 

 

Hierboven is aangetoond dat het Land SONA reeds schriftelijk erop heeft gewezen dat SONA 

haar werkzaamheden niet naar behoren heeft verricht. Met het verstrekken van genoemd 

onderzoekopdracht aan SOAB wekt SONA bij de evaluatiecommissie de indruk dat SONA 

met de resultaten van het SOAB onderzoek zich tracht te vrijwaren van de verwijten van het 

Land dat SONA haar verplichtingen niet is nagekomen.  

 

IV.6.9.  Instemming met intreding en inhuur 

 

SONA verwijt Berenschot International verschillende personen in dienst te hebben genomen 

en organisaties te hebben ingehuurd, zonder instemming van het SONA bestuur. Artikel 10.1 

van de Managementovereenkomst luidt:  

 

“De Uitvoeringsorganisatie is na totstandkoming van deze overeenkomst niet bevoegd 

zonder schriftelijke toestemming van SONA, personen aan te stellen of in dienst te nemen 

die betrokken zullen zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, noch met derden een 

overeenkomst van opdracht aan te gaan met betrekking tot de uitvoering van deze 

overeenkomst.” 

 

Berenschot International heeft verschillende personen in dienst genomen en organisaties 

ingehuurd, zonder instemming van het SONA bestuur. Zo is op 30 juni 2014 een 

detacheringovereenkomst getekend tussen Berenschot International B.V. en AT Osborne B.V. 

Noch uit de door SONA, noch uit de door Berenschot aangeleverde informatie blijkt dat 

SONA hiervoor een schriftelijke toestemming heeft verleend. 

                                                           
220 Brief van 29 januari 2016 van de Minister-President aan het Bestuur van SONA (zaaknr 2016/004394). 
221 Brief van 27 juni 2016 van SOAB aan SONA met referentie 16/0555C/SF inzake Inventarisatie stand van 

zaken HNO Transitie Project  
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IV.6.10.  Participatie lokale bedrijven 

 

Er is een afspraak tussen de Regering, Berenschot en SONA dat lokale bedrijven maximaal 

zullen worden ingezet voor het project, onder andere via aanbesteding of een simpele drie 

offerte procedure, afhankelijk van de aard en omvang van de te verrichten activiteit. Het is 

een simpele en duidelijke afspraak en SONA vertrouwde er op dat Berenschot International 

deze conform zou uitvoeren. Echter bleek recent dat dit niet het geval is. Dit komt het 

duidelijkst tot uiting in het Transitietraject. Het grootste gedeelte van de tot nu toe 

uitgevoerde werkzaamheden is door Berenschot zelf uitgevoerd of door buitenlandse 

leveranciers/organisaties 

 

Volgens Berenschot is van alle inzet in het Transitietraject slechts 10% niet lokaal gevestigd. 

Berenschot heeft proactief op 15 maart 2016 schriftelijk een voorstel aan SONA gedaan om 

de inbreng van het SEHOS en lokale onderaannemers voor zover mogelijk verder te vergroten 

dan thans al het geval is. SONA heeft in het geheel niet gereageerd op dit voorstel. 
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Hoofdstuk IV.7.  Impasse tussen SONA en USONA/Berenschot 

 

De impasse die tussen SONA en USONA is ontstaan met als gevolg dat het HNO-project 

voor wat betreft de transitie nagenoeg tot stilstand is gekomen, moet het Land Curacao 

duidelijk hebben gemaakt dat de Beheersovereenkomst niet meer op een effectieve of 

behoorlijke wijze uitgevoerd kan worden. Immers de Beheersovereenkomst kan alleen 

effectief en behoorlijk worden uitgevoerd als ook de werkzaamheden in het kader van de 

Managementovereenkomst tussen SONA en USONA/Berenschot worden uitgevoerd. En dat 

is op grond van de impasse voorlopig niet het geval. 

 

Uit de correspondentie van SONA en USONA/Berenschot van de laatste paar weken vóór de 

afsluiting van de tussentijdse evaluatie is namelijk gebleken dat zowel SONA als 

USONA/Berenschot voornemens zijn een gerechtelijke procedure tegen de ander te 

entameren omdat beiden van mening zijn dat de ander de verplichtingen uit hoofde van de 

Managementovereenkomst niet is nagekomen. De animositeit die weliswaar reeds voor de 

aanvang van de tussentijdse evaluatie bestond, is tijdens de tussentijdse evaluatie wel 

schrijnend duidelijk naar boven gekomen.  

 

De impasse tossen SONA en Berenschot is als volgt ontstaan. 

 

In de Beheersovereenkomst van 10 augustus 2011 is overeengekomen dat met betrekking tot 

de gemaakte kosten voor het nieuwe ziekenhuis (NHN) zal worden afgerekend op basis van 

overeengekomen “fixed fee”. De “fixed fee” hield in dat de gemaakte kosten per jaar 7,45% 

van de bouwsom inclusief inrichting en onvoorzien voor projectleiding, technische 

assistentie en monitoring zullen bedragen. Dit percentage kwam overeen met een gangbare 

Europese norm voor soortgelijke projecten. 

 

Op 16 augustus 2011 is tussen SONA en Berenschot een Managementovereenkomst 

gesloten. Berenschot zal de als projectdirectie voor de bouw van het HNO optreden en 

daarvoor een vergoeding ontvangen op basis van de “fixed fee”. Dit houdt in dat Berenschot 

een bepaald bedrag een managementvergoeding ontvangt en daaruit zijn kosten betaald. 

 

Op 17 december 2013 werd het Addendum op de Beheersovereenkomst ondertekend. Hierin 

werd in plaats van de eerder afgesproken “fixed fee” van 7,45% van de bouwsom inclusief 

inrichting en onvoorzien, afgesproken om (a) de kosten over het hele jaar 2013 eenmalig af 

te rekenen op basis van de werkelijke kosten en (b) voor de jaren 2014 en daarna uit te gaan 

van een “fixed fee” van 5,1% van de bouwsom inclusief inrichting en onvoorzien. 

En het is deze wijziging in de afrekening van de kosten voor 2013 welke aan de problemen 

tussen SONA en Berenschot ten grondslag ligt. 

 

Voor 2013 worden de vergoeding aan Berenschot afgerekend op basis van de werkelijke 

kosten. SONA plaatst thans vraagtekens bij de door Berenschot opgevoerde werkelijke 

kosten voor 2013. Zo is er bijvoorbeeld een discussie ontstaan over de rechtmatigheid en 
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validiteit van de door SONA extreem geachte hoge reiskosten. Waarschijnlijk heeft 

Berenschot kosten voor “businessclass” reizen gemaakt terwijl SONA van mening is dat 

deze kosten op basis van “economy class” hadden moeten worden opgevoerd. Kortom, er 

zijn voor 2013 geen duidelijke afspraken gemaakt tussen SONA en Berenschot over wat wel 

en wat niet als werkelijke kosten mogen worden doorberekend. 

 

Het had hier echter op de weg van SONA gelegen als opdrachtgever van Berenschot om na 

de ondertekening van het Addendum op de Beheersovereenkomst duidelijke afspraken met 

Berenschot te maken over de invulling van het begrip “werkelijke kosten”. Dat heeft SONA 

nagelaten. Het gevolg hiervan is dat de jaarrekening van 2013 van Berenschot niet is 

goedgekeurd. En dat betekent dat ook de jaarrekening van SONA nog niet kan worden 

vastgesteld alsmede de jaarrekeningen van 2014 en 2015. 

 

SONA wenst thans dat Berenschot het HNO-project aan SONA overdraagt per 31 december 

2016. SONA dreigt daarbij dat als partijen niet tot een overeenstemming komen tot 

afwikkeling van de managementovereenkomst, SONA de afwikkeling aan de rechte wenst 

over te laten. 

 

De evaluatiecommissie is van mening dat SONA hiermee haar bevoegdheden die haar op 

basis van de Beheersovereenkomst zijn toegekend, te buiten gaat. SONA neemt beslissingen 

en voert correspondentie met Berenschot over het geschil zonder daarbij het Land voldoende 

op de hoogte te stellen. De evaluatiecommissie voelt zich in zijn mening gesterkt door het 

feit dat SONA met haar voren omschreven handelen het verzoek van 30 augustus 2016 van 

de Minister van GMN terzijde heeft geschoven. Op 30 augustus 2016 heeft de Minister van 

GMN naar aanleiding van de voorgenomen ontbindeng door SONA van de 

Managementovereenkomst, aan zowel SONA als Berenschot opgeroepen dat de continuïteit 

van de werkzaamheden met betrekking tot het HNO-project, voorlopig gewaarborgd moet 

blijven met volledige medewerking van zowel SONA en BINT. Aan deze oproep heeft 

SONA zich aldus niet gehouden. 

 

De evaluatiecommissie acht dit een zorgwekkende situatie die niet in het belang is van het 

HNO-project. De evaluatiecommissie voorziet verder dat een aantal van deze ontwikkelingen 

na de tussentijdse evaluatie waarschijnlijk verder zullen escaleren in meer rechtszaken en 

beschuldigingen over en weer tussen de actoren in het HNO-project. 

 

De eindconclusie van de evaluatiecommissie is dan ook dat het Land Curacao de 

Beheersovereenkomst met SONA dient te beëindigen. Hiertoe biedt artikel 7 lid 1 van bijlage 

4 behorende bij de Beheersovereenkomst de mogelijkheid. Dit artikel luidt als volgt: 

 

“Afgezien van ontbinding op grond van wanprestatie kan deze Overeenkomst op de 

navolgende wijze worden opgezegd in alle gevallen waarin één van beide partijen tot de 

overtuiging komt dat de Overeenkomst niet meer op een effectieve of behoorlijke wijze 

uitgevoerd kan worden. De betreffende partij informeert de andere partij over een 
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voornemen tot opzegging. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over 

voortzetting van de Overeenkomst, heeft elk der partijen het recht deze schriftelijk en 

met redenen omkleed, op te zeggen, met een opzegtermijn van 2 maanden. In dergelijke 

gevallen heeft de ontvanger slechts het recht om uitgaven in het kader van de 

Overeenkomst te doen, voor zover betrekking hebbend op die verplichtingen, welke 

voorafgaande aan de schriftelijke opzegging werden aangegaan, alsmede het recht op 

vergoeding van de door haar verrichte activiteiten met betrekking tot de uitvoering van 

de Overeenkomst voor zover verricht tot het moment waarop de Overeenkomst formeel 

is beëindigd.” 
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Hoofdstuk IV.8. De begeleiding van en het toezicht op het HNO-project in het 

kader van de Memorandum of Understanding (MOU) 

 

De MOU is overeengekomen tussen drie partijen, te weten het Land, SEHOS en USONA.  

 

Zoals hiervoor in het deel betreffende het juridisch kader van het HNO-project reeds is 

opgemerkt, bevreemdt het de evaluatiecommissie enigszins dat SONA die in feite de 

eindverantwoordelijkheid draagt voor het welsagen van het HNO-project, niet als partij deel 

uitmaakt van de MOU. De reden hiervoor is de evaluatiecommissie niet bekend. 

 

In de MOU zijn USONA/Berenschot en het SEHOS met werkzaamheden belast waarin de 

taken van begeleiding en toezicht min of meer besloten liggen. 

Zo draagt artikel 15 lid c van de MOU de volgende werkzaamheden aan USONA op:  

 

“USONA blijft haar opdracht volgend uit de beheersovereenkomst d.d. 11 augustus 2011 

uitvoeren, met inachtneming van hetgeen vastgesteld is in deze Memorandum of 

Understanding en van de gewijzigde omstandigheden ten aanzien van onder meer locatie 

en doorlooptijd. Dit houdt onder meer in dat USONA de regie voert over de transitie van 

het oude naar het nieuwe ziekenhuis.” 

 

Het artikel 15 lid c MOU verwijst naar de Beheersovereenkomst. Als derde overweging in het 

Addendum op de Beheersovereenkomst is het volgende vermeld: 

 

“USONA op basis van de tussen het Land en SONA getekende beheersovereenkomst d.d. 

11 augustus 2011 belast is met de realisatie van alle voorbereidende én uitvoerende 

werkzaamheden met betrekking tot het project nieuwbouw algemeen ziekenhuis en dit 

project reeds in een vergevorderd stadium is.” 

 

Deze werkzaamheden houden begeleiding en toezicht in. Voor deze activiteiten heeft 

Berenschot dan ook een begeleidingsvergoeding in rekening gebracht. 

 

Ook het SEHOS heeft uit hoofde van de MOU enige begeleidingstaken en toezichttaken 

toebedeeld gekregen. Artikel 15 lid b MOU: 

 

“SEHOS is en blijft, in nauwe samenwerking met het Land, verantwoordelijk voor de 

continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening in het algemeen ziekenhuis; speelt een rol in 

de voorbereiding van de ziekenhuis organisatie alsmede in de transitie en de feitelijke 

verhuizing van het oude naar het nieuwe ziekenhuis en heeft als professionele organisatie 

de nodige inbreng in de aanbestedingen van de (medische) inrichting en de ICT.”  

 

Ook hier vormen begeleiding en toezicht een essentieel onderdeel om de continuïteit en 

kwaliteit van het nieuwe ziekenhuis te waarborgen. 
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Hoofdstuk IV.9. De bevindingen betreffende de begeleiding van en het toezicht op 

het HNO-project in het kader van de MOU 

 

Voor wat betreft de werkzaamheden van USONA verwijst de MOU naar de 

Beheersovereenkomst. Op basis van de Beheersovereenkomst is met USONA/Berenschot een 

Managementovereenkomst aangegaan en de hieruit voortvloeiende taken zijn reeds hierboven 

hoofdstuk IV.6. besproken. 

 

Voor wat betreft het Land en SEHOS is in artikel 4 en artikel 8 van de MOU aangegeven 

welke inspanningsverplichtingen SEHOS respectievelijk het Land hebben, doch nergens in de 

MOU is geregeld aan wie partijen verantwoording verschuldigd zijn en aan wie de 

begeleiding van en het toezicht op de uitvoering van de MOU is opgedragen.  

 

In de MOU zijn verder geen sancties opgenomen die kunnen worden opgelegd indien een der 

partijen hun verplichtingen niet nakomt. Verder is SONA als eindverantwoordelijke partij 

voor de realisering van het HNO-project, zoals eerder is aangegeven, niet als partij in de 

MOU opgenomen.  

 

Voor de transitie is in nauwe afstemming met het SEHOS door Berenschot een Transitieplan 

HNO versie 3.0 opgesteld. Dit plan bevat nog wel een aantal “oneenspunten” die tot op heden 

niet zijn opgelost. De transitie wordt aangestuurd door de Transitie Management Board 

(TMB). Verder gaat het plan uit van 18 deelprojecten. Uit de evaluatie blijkt dat slechts met 

een zevental deelprojecten van de in totaal 18 deelprojecten een begin is gemaakt met het 

uitvoeren van de deelprojecten.  

 

De evaluatiecommissie constateert een zekere belemmering in de voortgang van het 

transitieproject. De oorzaak daarvoor kan met name worden gevonden bij de RvT van het 

SEHOS die via de RvB van het SEHOS vaak toezeggingen doet aan de TMB waarop 

vervolgens later wordt teruggekomen dan wel aan de RvB van het SEHOS instructies geeft 

die de voortgang van de transitie belemmert.  

 

Van uit het SEHOS is er onvoldoende steun voor het transitieproces.  

 

Daarbij komt nog het feit dat het Land het transitiebudget heeft gekort. Op 1 februari 2016 

geeft het Ministerie van Financien in een vergadering van de QPB aan dat het HNO 

transitiebudget wordt gekort met NAf 14 miljoen om met dat geld de liquiditeitspositie van 

het SEHOS te verbeteren.  

 

En op 17 juni 2016 zet SONA het transitietraject “on hold”. De reden hiervoor is zoals SONA 

dat in haar brief aan Berenschot verwoord, dat zij thans heeft geconcludeerd dat in het 

transitietraject nog vrijwel niets is bereikt. Daar komt SONA als uiteindelijke 

verantwoordelijke voor de Transitie van het HNO wel rijkelijk laat achter.



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        268 

Hoofdstuk IV.10. Conclusies 

 

1. Uit de door het Land, SONA, Berenschot en Ballast Nedam aangegane contracten kan 

worden vastgesteld dat de overeengekomen informatiestroom voornamelijk loopt van 

Ballast Nedam naar Berenschot, van Berenschot naar SONA en van SONA naar het 

Land. 

 

2. SONA is ten opzichte van het Land verantwoordelijk voor de realisatie van het HNO 

project. Het had op de weg van SONA gelegen om bij niet dan wel niet tijdige 

aanlevering van de informatie door Berenschot, van Berenschot te eisen dat SONA op 

regelmatige basis wordt geïnformeerd over het kritieke pad222 van de planning van de 

bouw op straffe van een ontbinding van de Managementovereenkomst.  

 

3. Eerst nadat het Landsbesluit van 13 mei 2016 is genomen voor een tussentijdse 

evaluatie van het HNO project, heeft SONA schriftelijk aan Berenschot laten weten dat 

Berenschot haar rapportageverplichtingen niet is nagekomen en dat SONA het 

vertrouwen in Berenschot in het algemeen en in haar directeur in het bijzonder heeft 

verloren. 

 

4. SONA heeft Berenschot, aan wie zij haar taken in het kader van Beheersovereenkomst 

heeft uitbesteed, in de voorgaande jaren niet voldoende aangespoord en aangemaand om 

de rapportageverplichtingen jegens SONA na te komen. Als gevolg hiervan heeft 

SONA in het kader van het HNO-project het Land niet voldoende op de hoogte kunnen 

brengen van de budgetoverschrijdingen, meerkosten, de werkelijke hoogte van de claim 

etc. en heeft het Land op zijn beurt niet tijdig de nodige beslissingen kunnen nemen en 

de nodige bijsturingen kunnen verrichten met als gevolg onnodig verlies van 

gemeenschapsgelden. 

 

5. Sommige bevoegdheden zijn niet duidelijk en eenduidig beschreven in de Management- 

en Beheersovereenkomst. Zo schrijft SONA in de bijlage bij haar brief van 1 augustus 

2016 223): “SONA wil nogmaals duidelijk maken dat de tekenbevoegdheid die SONA aan 

Berenschot voor het ziekenhuisproject heeft toegekend, verbonden was aan de 

voorwaarde van gezamenlijke ondertekening, samen met de procuratiehouder van 

SONA. Die bewuste brief van 5 december 2015 is echter niet mede ondertekend door de 

procuratiehouder van SONA.” Het betrof hier de brief over de vermeende erkenning 

van de claim van Ballast Nedam door Berenschot. Echter, nergens in de 

Managementovereenkomst is aangegeven dat alle brieven die door Berenschot in het 

kader van het HNO project de deur uitgaan, mede dienen te worden ondertekend door 

SONA. Artikel 6 lid 1 van de Managementovereenkomst welke de volmacht behandelt, 

                                                           
222 Onder kritieke pad wordt in dit verband verstaan de opeenvolging van de activiteiten die kritisch zijn voor de 

voortgang van het HNO-project. 
223 Zie blz. 11 regel 4 van onderen van Bijlage 1 bij de brief van 1 augustus 2016 van SONA met kenmerk 

SONA/20160801/01 gericht aan de heer Steenhorst 
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geeft dit niet expliciet aan. Dit artikellid maakt alleen melding van het feit dat uiterlijk 

twee weken na storting van de eerste bijdrage van opdrachtgever SONA een 

schriftelijke volmacht verleent aan ten hoogste twee procuratiehouders van de 

Uitvoeringsorganisatie om naast SONA als enige te beschikken over deze middelen. 

Het artikel zegt niets over de ondertekening van brieven. Artikel 2 lid 1 van de 

Managementovereenkomst224) daarentegen geeft wel aan dat Berenschot in naam van 

SONA brieven mag ondertekenen. Dus zonder de mede-ondertekening door een 

procuratiehouder van SONA. 

 

6. SONA had als professionele instelling niet blind mogen varen op de toezeggingen van 

Berenschot. Het Land heeft de uitvoering van het HNO project formeel uitbesteed en 

opgedragen aan SONA door middel van een Beheersovereenkomst. SONA heeft haar 

opdracht vervolgens uitbesteed aan USONA/Berenschot. Het vertrouwen van SONA in 

Berenschot en met name in de huidige directeur van Berenschot welke volgens SONA 

danig is geschaad, is dan voor risico van SONA en kan niet op het Land Curacao 

worden afgewenteld. Het was SONA immers geweest die het vertrouwen aan 

Berenschot heeft gegeven voor het opstellen van de Beheersovereenkomst en de 

Managementovereenkomst225). Het was SONA die haar vertrouwen heeft gestoeld op de 

toezegging van Berenschot dat alles in goede handen was en dat Berenschot de 

belangen van SONA tot het uiterste zou behartigen. Dat SONA blind heeft gevaren op 

de toezeggingen van Berenschot en daarmee schipbreuk heeft gelden kan en mag het 

Land niet worden aangerekend. 

 

7. SONA had Berenschot veel eerder op de figuurlijke vingers moeten tikken voor het niet 

verstrekken van de jaarcijfers. De correspondentie tussen SONA en 

USONA/Berenschot waarin men elkaar beschuldigd van het niet naar behoren voldoen 

aan de verplichtingen die hen op grond van de Beheersovereenkomst en 

Managementovereenkomst zijn opgedragen, vond weliswaar eerst plaats na 13 mei 

2016, de dag waarop de tussentijdse evaluatie een aanvang heeft genomen, maar uit de 

correspondentie kan echter worden opgemaakt dat het voor partijen reeds lang bekend 

was dat bepaalde rapportageverplichtingen niet werden nagekomen (bijv. de 

jaarrekeningen sinds 2013). Geconcludeerd kan worden dat beide partijen zijn tekort 

geschoten in hun verplichting om elkaar vroegtijdig te wijzen op tekortkomingen in het 

nakomen van de verplichtingen uit hoofde van zowel de Managementovereenkomst als 

de Beheersovereenkomst. Het komt nogal vreemd en amateuristisch over dat SONA 

eerst nu het vertrouwen in Berenschot en de heer Steenhorst heeft verloren terwijl de 

                                                           
224 Artikel 2 lid 1 van de Managementovereenkomst luidt: “De Uitvoeringsorganisatie voert in naam van, voor 

rekening van en ten behoeve van SONA de taken uit die aan haar bij deze overeenkomst zijn uitbesteedt, 

overeenkomstig de "beschrijving van de doelstelling en de gedelegeerde taken in het kader van het project nieuw 

ziekenhuis Curaçao", welke als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van de Beheersovereenkomst en welke als bijlage 2 

is toegevoegd aan deze Managementovereenkomst en geacht wordt daarvan deel uit te maken.” 
225  Zie blz. 2 bovenaan van Bijlage 1 bij de brief van 1 augustus 2016 van SONA met kenmerk 

SONA/20160801/01 gericht aan de heer Steenhorst 
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oorzaken die voor dat verlies in vertrouwen verantwoordelijk zijn, zich reeds lang 

hebben gemanifesteerd. 

 

8. Er zijn teveel tussenschakels tussen de materiele opdrachtgever het Land en de 

opdrachtnemer/bouwer Ballast Nedam Infra BV om het project op een efficiënte en 

tijdige manier te kunnen afronden. Deze tussenschakels zijn de formele opdrachtgever 

SONA, USONA/Berenschot, QPB, TMB. In een email van 27 februari 2016226) schrijft 

SONA dat zij voornemens is om nog een extra tussenschakel in te voeren. En op 21 

maart 2016227) informeert SONA aan Berenschot dat SONA heeft besloten om een 

adviseur-vertegenwoordiger te benoemen, die namens SONA de contactpersoon van 

Berenschot zal zijn in het HNO project, domein Inrichting en ICT. Deze adviseur-

vertegenwoordiger zal belast zijn met het optreden als contactpersoon en 'linking-pin' 

namens SONA met de HNO projectleider, projectmanager en met de toekomstige 

gebruikers van het ziekenhuis. 

 

9. Tussen SONA en Berenschot bestond geen duidelijke scheidslijn tussen de bestuurders 

op directie niveau. De heer Doran was tot 1 januari 2016 zowel de directeur van 

Berenschot als de Linking Pin. Zo schrijft USONA/Berenschot in haar brief van 29 juni 

2016 228 het volgende: “Er is bij de start van het project doelbewust gekozen voor een 

structuur waarbij de heer Doran zowel bij SONA als USONA de rol van de linkingpin 

was toebedeeld.” En verderop in dezelfde brief schrijft USONA/Berenschot “Wederom 

wijzen we hier op het feit dat dhr Doran tot en met december 2015 volledig op de 

hoogte was van alle aspecten van het project. Als linkingpin tussen SONA en USONA 

had hij dit gevraagd of ongevraagd kunnen melden bij het bestuur van SONA”. En na 1 

januari 2016 werd dhr Doran vervolgens tot directeur van SONA aangesteld. Een 

situatie waarbij de scheidslijn tussen twee bedrijven bijna niet aanwezig is, is niet 

bevorderlijk voor een zakelijke verstandhouding waarbij men elkaar op een zakelijke 

manier op de nakoming van de verplichtingen jegens elkaar kan wijzen.  

 

10. De bestuursleden van SONA zijn niet full-time beschikbaar voor SONA. Zij oefenen 

ook andere activiteiten uit buiten SONA. Als gevolg daarvan kan vaak niet adequaat en 

snel gereageerd worden op beslissingen die nodig zijn om een mega bouwproject als het 

HNO te kunnen leiden. Zo schrijft Berenschot over Rossen die door het bestuur van 

SONA als additioneel ondersteunend medewerker/beleidsadviseur van het bestuur is 

aangetrokken, het volgende: “Dhr. Rossen zou hier ongeveer 5 uren per week aan 

dienen te besteden. In de praktijk heeft het handelen van dhr. Rossen al tot risico's voor 

het project geleid, nog los van het feit dat dhr. Rossen als Financieel verantwoordelijke 

bij de SGR groep en bij Maria Daal, hem beletten zich volledig, tijdig en geheel 

                                                           
226 Email d.d. 27 februari 2016 van Tony Rossen van SONA aan Hein Vloet van Berenschot waarin Tony 

Rossen schrijft: “SONA is voornemens om op korte termijn iemand aan te trekken die dit dossier gaat trekken. 

Een intermediator tussen SONA en BINT.” Het gaat hier om het dossier “Concept document domein Inrichting 

en ICT HNO. Startdocument Roadmap naar een ingericht HNO versie 1.1 van 31 januari 2016” 
227  Brief d.d. 21 maart 2016 met referentie SONA/20160321/04 gericht aan de heer Steenhorst van Berenschot 
228 Brief d.d. 29 juni 2016 van Berenschot aan SONA in antwoord op brief d.d. 17 juni 2016 van SONA  
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toegewijd te wijden aan de aan hem toebedeelde taak bij een zo omvangrijke en 

dynamisch en steeds groter wordend project als HNO. Een voorbeeld hiervan is het 

incident met de CAR verzekering, dat gelukkig nog net goed afliep, maar grote risico's 

voor het project met zich meebracht.” 

 

11. De conclusie van de evaluatiecommissie is dan ook dat SONA haar verplichtingen 

jegens het Land uit hoofde van de Beheersovereenkomst betreffende de 

informatieverstrekkingen en de administratieve vastleggingen welke noodzakelijk zijn 

voor een efficiënte en behoorlijke uitvoering van zowel de begeleiding van als het 

toezicht op de bouw en transitie van het HNO-project, niet of nauwelijks is nagekomen.  

 

12. En ten aanzien van de MOU concludeert de evaluatiecommissie dat deze memorandum 

van overeenstemming tussen het Land, SEHOS en USONA als gevolg van zijn 

formulering nauwelijks een bijdrage heeft geleverd aan de voortgang en realisatie van 

het HNO-project. 
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DEEL V  FINANCIËLE ANALYSE VAN HET HNO-PROJECT 

 

De financiële analyse is opgesteld aan de hand van informatie welke is ontvangen van SONA 

en USONA229/Berenschot. Deze informatie is door het accountantsbureau PwC uiteengezet in 

een financiële rapportage in Excel (hierin zijn alle details opgenomen) waarvan een geprinte 

versie als bijlage 15 bij dit rapport wordt gevoegd.   

 

De ontvangen en gebruikte informatie betreft voornamelijk alle correspondentie welke er is 

geweest tussen SONA en USONA/Berenschot en Ballast Nedam. Verder heeft de 

evaluatiecommissie informatie ontleend aan de financiële rapportage opgesteld door USONA 

en interne memo’s. Ook heeft PwC een aantal interviews gehouden met SONA en 

USONA/Berenschot en een lid van de informele financiële rapportage “Tonni Rossen”. In 

bijlage # 17 is een lijst met vermelding van de gebruikte informatie opgenomen. 

 

De financiële analyse is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 

- Hoofdstuk V.1.: Structuur / Budget 

- Hoofdstuk V.2.: Meerkosten in het blok Bouw 

- Hoofdstuk V.3.: Meerkosten in het blok Inrichting en ICT 

- Hoofdstuk V.4.: Meerkosten in het blok Begeleiding  

- Hoofdstuk V.5.: Meerkosten in het blok Omgeving 

- Hoofdstuk V.6.: Meerkosten in het blok Transitie 

- Hoofdstuk V.7.: Totale meerkosten voor het HNO-project 

- Hoofdstuk V.8.: Ruimte in begroting ter overleg 

- Hoofdstuk V.9.: Conclusie 

 

                                                           
229 USONA is de handelsnaam van NAO N.V. NAO N.V. is evenals Berenschot International B.V. een 100% 

dochter van Berenschot Groep B.V.-Nederland. Met USONA wordt dan ook Berenschot International B.V. 

bedoeld. 
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Hoofdstuk V.1. Structuur / Budget 

 

De bouw van het HNO wordt uitgevoerd door BNI op grond van het DBM contract welke 

tussen SONA en BNI is aangegaan op 4 januari 2013. De overeengekomen bouwsom 

waarvoor BNI het HNO zal bouwen is vastgesteld op US$ 111.200.000 230. De bouwsom is 

overeengekomen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis op het Amstelterrein. 

 

Op 11 april 2013 nam het Parlement van Curacao een motie aan dat het nieuwe ziekenhuis te 

Colon, Otrobanda diende te komen. In het deel over de Bouw is reeds uitvoerig ingegaan op 

bouwtechnische gevolgen van de bouwlocatiewijziging. Deze keuze voor een andere 

bouwlocatie bracht echter ook meerkosten met zich mee welke hieronder nader zullen worden 

belicht. 

 

Het HNO-project bestaat uit een vijftal blokken: 

 

 

 

 

 

Ieder blok kent zijn eigen budget.  

 

In totaal bedraagt het huidige budget NAf 421,8 mln.231, waarvan per eind juli 2016 reeds 

NAf 139,3 mln uitgegeven is. 

Het totale budget van NAf 421,8 mln. voor het HNO-project is als volgt opgebouwd: 

                                                           
230 De US$ 111.200.00 komt overeen met de bouwsom US$ 108,0 mln. ( NAf 194,4 mln.) en bouwrijp maken 

US$ 3,2 mln. (NAf 5,8 mln.), 
231 Exclusief aankopen van terreinen; dit valt buiten de scope van SONA/Usona. 

Transitie Bouw  Begeleiding 

(Fee) 

Omgeving Inrichting en 

ICT 
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 Budget in NAf 
Betaald in NAf 

t/m juli 2016 

 Bouw 285,4 mln. 111,8 mln. 

 Inrichting en ICT 89,8 mln. 1,0 mln. 

 Begeleiding (zie ook hoofdstuk IV.6.4.) 18,9 mln. 12,6 mln. 

Initiële bouwkosten 394,1 mln. 125,4 mln. 

 Omgeving  5,7 mln. 8,0 mln. 

 Transitie 22,0 mln. 5,9 mln. 

Totaal 421,8 mln. 139,3 mln. 

 

De evaluatiecommissie heeft tijdens de evaluatie geen document aangetroffen waaruit 

expliciet blijkt dat het Land zijn goedkeuring heeft verleend aan het budget van NAf 421,8 

mln. Maar uit de overgelegde documenten kan wel worden aangenomen dat het Land aan het 

budget van NAf 421,8 mln voor de bouw van het HNO zijn goedkeuring heeft gegeven. 

 

Zo zijn tussen de Regering van Curaçao en SONA afspraken gemaakt over de betaling aan 

SONA voor de uitvoering van het HNO project. Deze afspraken zijn gebaseerd op het 

addendum op de Beheersovereenkomst van 17 december 2013, overeengekomen tussen het 

land en SONA en komen tot uiting in het volgende stortingsschema232 ten laste van het Land 

en ten gunste van SONA: 

 

Totaal storting eerste tranche 31 maart 2014:  NAf 131.763.256 

Totaal storting tweede tranche 31 maart 2015  NAf 127.383.256 

Totaal storting derde tranche 31 maart 2016  NAf 162.660.324 + 

Totaal       NAf 421.806.836 

 

Deze drie tranches bij elkaar opgeteld vertegenwoordigen een totale waarde van NAf 

421.806.836,--. 

 

Hieronder wordt van ieder blok het budget aangegeven. 

                                                           
232  Brief van 21 maart 2016 van SONA aan de Minister van Financien met ref.nr. SONA/20160321/02 inzake 

verzoek storting 2e tranche HNO project 
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V.1.1.  Blok Bouw 

 

Het budget voor het blok Bouw is als volgt: 

 

(in mln. NAf) Budget                               
Betaald t/m juli 

2016 

Bouwkosten Contract Ballast Nedam 236,1 mln.  98,0 mln. 

Bouw Bouwrijp maken 233 5,8 mln. 6,9 mln. 

Bouw rentekosten 15,1 mln. - 

Bouw Loon- en prijsstijging + dollarkoers 6,6 mln.  1,5 mln. 

Bouw Onvoorzien 16,7 mln.  5,1 mln. 

Bouw Startkosten 5,1 mln. - 

Voorschot Seawings (betaling invoerrechten en OB) - 0,3 mln. 

Bouw HNO 285,4 mln. 111,8 mln. 

 

 

De bouwkosten zoals die in het DBM-bouwcontract met Ballast Nedam zijn 

overeengekomen, kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Bouwkosten Contract Ballast Nedam234 
Budget in (mln. 

USD) 

Budget (in mln. 

NAf) 

Oorspronkelijke Bouwsom235 108,0 mln. 194,4 mln. 

Variation 11 in verband met de “Change Location”  23,2 mln. 41,7 mln. 

Totaal 131,2 mln 236,1 mln. 

 

 

Het budget voor de “Bouw onvoorzien” is berekend op 6.9% van de bouwkosten + 

bijkomende kosten + directiekosten conform TNO norm en is grotendeels bestemd voor 

geaccordeerde variations (wijzigingen en/of meerwerk in de bouw) 

 

De “Bouw startkosten” zijn gebudgetteerd voor NAf 5,1 mln. en zal eerst worden aangewend 

op het moment dat het nieuwe ziekenhuis is afgebouwd en men vervolgens aanvangt met de 

oplevering en inhuizen van apparatuur en inventaris. 

                                                           
233 Bouwrijp maken komt overeen met de additional work package US$ 3,2 mln. 
234 De bedragen in NAf zijn berekend op basis van een wisselkoers van 1,80. Voor de bedragen die zijn genoemd 

voor de bouwkosten Contract Ballast Nedam is een wisselkoers gehanteerd van 1,80. Dit is de koers dat geldt bij 

vrijstelling van de license fee.  
235 Bouwsom komt overeen met de desing work US$ 8,2 mln. en construction US$ 99,8 mln. in totaal US$ 108,0 

mln. 
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V.1.2.  Blok Inrichting en ITC 

 

Het budget voor het blok Inrichting en ITC is als volgt samengesteld: 

 

(in mln. NAf Budget 
Betaald t/m juli 

2016 

Inrichting Losse inventaris 17,4 mln. - 

Inrichting ICT 14,3 mln. - 

Inrichting Medische Inventaris 37,3 mln. 0,9 mln. 

Inrichting Losse Medische Inventaris 6,8 mln. 0,1 mln. 

Inrichting Onvoorzien 14,0 mln. - 

Inrichting en ICT HNO 89,8 mln. 1,0 mln. 

 

 

V.1.3.  Blok Begeleiding  

 

Het budget voor het blok Begeleiding voor de periode 2014 – 2017 is als volgt 

 

 

 

V.1.4.  Blok Omgeving 

 

Het budget voor het blok Omgeving is: 

 

(in mln. NAf) Budget 
Betaald t/m juli 

2016 

Omleggen Hamelbergweg  2,3 mln.  5,8 mln. 

Sloop Colon  0,9 mln. 0,9 mln. 

Sloop SEHOS 2,5 mln. 1,2 mln. 

Schuifplan SEHOS - 5,9 mln. 

Omgeving HNO 5,7 mln. 13,8 mln. 

 

(in mln. NAf) Budget 
Betaald  t/m  

juli 2016 

Bouwbegeleiding 18,9 mln. 12,6 mln. 

Bouwbegeleiding 18,9 mln. 12,6 mln. 
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V.1.5.  Blok Transitie 

 

Het budget voor het blok Transitie is als volgt: 

 

(in mln. NAf) Budget 
Betaald t/m juli 

2016 

House of Change 3,1 mln. 1,8 mln. 

HNO Organisatie is ingericht  5,6 mln. - 

Omgeving HNO is ingericht 0,8 mln. - 

Medewerkers en Managers geëquipeerd 8,6 mln. - 

Communicatie 0,9 mln. 0,4 mln. 

Transitiebedrijf 2,0 mln. 3,6 mln. 

Onvoorzien 1,0 mln. 0,1 mln. 

Totaal Transitie HNO  22,0 mln. 5,9 mln. 

 

 

V.1.6.  Voortgang en overschrijdingen  

 

Door een aantal aspecten welke reeds bekend zijn, maar voor de volledigheid hieronder nader 

worden uitgeschreven, is het HNO project over budget. De voornaamste redenen hiervoor 

zijn: 

 

1. Omleggen infrastructuur Hamelbergweg en de daarmee gepaard gaande verplaatsing 

van ondergrondse leidingnetwerken van UTS en Aqualectra. 

 

2. Vertragingen in het bouwproces als gevolg van: 

- Het niet tijdig kunnen opleveren van de gebouwen en terreinen door SEHOS 

(Bankconsortium); 

- Het niet tijdig kunnen vrijgeven van de parkeer terreinen (VVRP); 

- Het niet tijdig slopen van een aantal gebouwen (mortuarium en prikcentrum). 

 

3. De Interim Claims ingediend door Ballast Nedam. Door het niet tijdig kunnen opleveren 

van het bouwterrein als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen, heeft Ballast Nedam 

vertraging opgelopen in het bouwproces en een claims hiervoor neergelegd.  

 

4. Wijzigingen (“Variations”) in de werkzaamheden en het werk van het HNO-project. De 

bouw van het HNO door Ballast Nedam wordt uitgevoerd in het kader van een 

bouwopdracht tegen een “fixed price”. Echter, door middel van “Variations” die zowel 

door de opdrachtgever als door de opdrachtnemer dienen te worden geaccordeerd, kan 

de opdracht en dus ook de “fixed price” worden aangepast.  

De UAV-GC 2005236 geeft de opdrachtgever237 het recht om, uitsluitend schriftelijk, 

wijzigingen in de vraagspecificatie en wijzigingen van geaccepteerde 

                                                           
236 Zie paragraaf 14 sub 1 van de UAV-GC 2005 
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bouwwerkzaamheden aan de opdrachtnemer238 op te dragen. Maar ook de 

opdrachtnemer is gerechtigd tot het uitvoeren van wijzigingen van de werkzaamheden 

en wijzigingen van de resultaten van de werkzaamheden met betrekking tot de bouw 

van het HNO239  

 

Hieronder zullen de overschrijdingen of meerkosten van het HNO project per blok nader 

worden aangegeven. 

                                                                                                                                                                                     
237 De opdrachtgever is formeel SONA die de directievoering heeft uitbesteed aan USONA/Berenschot middels 

de Managementovereenkomst. 
238 De opdrachtnemer is Ballast Nedam. 
239 Zie paragraaf 15 sub 1 van de UAV-GC 2005 
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Hoofdstuk V.2. Meerkosten in het blok Bouw 

 

V.2.1. Interim claim Ballast Nedam 

 

Volgens de laatste brief van Ballast Nedam op 21 september 2016 is de totale vertraging voor 

het niet tijdig beschikbaar stellen van het volledige bouwterrein geschat op 8 maanden en dat 

brengt aan meerkosten met zich mee een bedrag van NAf 15,7 mln. (USD 8,7 mln.) aan 

directe kosten en NAf 8,5 mln. (USD 4,7 mln.) voor dekking algemene kosten.  

 

Verder is er een tweede vertraging ontstaan van 11 weken ten gevolge van het niet tijdig 

beschikbaar stellen van delen van het bouwterrein in bouwrijpe staat. Hierdoor zal Ballast 

Nedam meerkosten maken bestaande uit NAf 9,4 mln. (USD 5,2 mln.) aan directe kosten en 

NAf 1,8 mln. (USD 1 mln.) voor dekking van rente, indexatie, algemene kosten en winst en 

risico.  

 

Het totale bedrag dat Ballast Nedam claimt komt uit op NAf 35,4 mln. De claim van Ballast 

Nedam is nog niet geaccepteerd door SONA/Usona. 

 

Bij de DAB (Dispute Adjudication Board) is op 15 februari 2016 door Ballast Nedam een 

procedure aangespannen tegen SONA. In de memorie van eis verzoekt Ballast Nedam de 

DAB voor recht te verklaren dat SONA de schade van Ballast Nedam dient te vergoeden 

gedurende de 8 maanden durende uitloop van het werk en dat SONA een bedrag van USD 

8.720.370,-- aan directe kosten van Ballast Nedam dient te betalen. Daarnaast verzoekt 

Ballast Nedam de DAM om SONA te veroordelen  aan Ballast Nedam te betalen een bedrag 

van USD 4.695.652,-- als vergoeding  voor de onderdekking van algemene kosten, winst en 

risico.  

 

Van de totale claim van NAf 35,4 mln is dus een bedrag van NAf 23,6 mln (USD 

12.966.022,--) aan de DAB ter beoordeling voorgelegd. Over de vraag of de ingediende claim 

van NAf 23,6 mln al dan niet toewijsbaar is, laat de evaluatiecommissie zich niet uit nu het 

sub judice is. 

 

Ten aanzien van het resterende claimbedrag van NAf 11,8 mln (35,4 – 23,6) welke nog niet 

aan de DAB is voorgelegd, schrijft Ballast Nedam op 21 september 2016 het volgende naar 

SONA240:  

 

“Tussen 2 mei 2016 en 25 augustus 2016 is een kritieke vertraging ontstaan van 11 

weken ten gevolge van het niet tijdig beschikbaar stellen van delen van het bouwterrein 

in bouwrijpe staat. BNI zal hierdoor meerkosten maken bestaande uit USD 5.197.637,- 

                                                           
240 Brief Ballast Nedam aan SONA d.d. 21 September 2016 met ref  HNO-BRF-BN-SONA-00060 inzake  

finale claim ten gevolge van het niet tijdig beschikbaar stellen van het (volledige) bouwterrein door SONA 
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aan directe kosten en USD 1.015.991,- aan onderdekking van rente, indexatie, 

algemene kosten, winst en risico.” 

 

De vraag die zich hierbij voordoet is tweeërlei. Is Ballast Nedam gerechtigd om een claim in 

te dienen en zo ja, wie is verantwoordelijk voor de vertraging en de daarmee samenhangende 

schade op grond waarvan de claim wordt ingediend. 

 

Op grond van bijlage XIX sub 1 betreffende de “Contractor’s claims” van het DBM-

bouwcontract is Ballast Nedam gerechtigd tot het indienen van de claim. Daarbij is wel 

uitdrukkelijk overeengekomen dat van een claim wel zo snel mogelijk aan SONA moet 

worden kennisgegeven, maar niet later dan 28 dagen nadat Ballast Nedam kennis heeft 

genomen of had kunnen nemen van de omstandigheid die aanleiding gaf tot de claim. Indien 

Ballast Nedam dit nalaat, dan kan Ballast Nedam geen aanspraak meer maken op 

bouwtijdverlenging of betaling van de claim 

 

Vervolgens komt de vraag wie verantwoordelijk is voor de bouwvertraging. Allereerst moet 

hier een aantal vragen worden beantwoord zoals: (a) door wie is de vertraging veroorzaakt, 

(b) betreft het een vertraging die een vertraging op het kritieke pad heeft veroorzaakt, (c) wat 

is de precieze omvang van de vertraging, (d) staan de schadeposten ook in causaal verband 

met de vertraging, (e) kan de vertraging ook aan SONA worden toegerekend. Voorzover de 

evaluatiecommissie bekend, heeft de evaluatiecommissie de beantwoording van deze vragen 

met betrekking tot de claim van NAf 11,8 mln, niet in de correspondentie tussen Ballast 

Nedam en SONA aangetroffen. 

 

De evaluatiecommissie adviseert het Land dan ook om SONA te instrueren onder geen beding 

het claimbedrag van NAf 11,8 mln te erkennen. Vervolgens adviseren wij het Land om 

SONA te verzoeken precies aan te geven of er wel sprake is van het niet tijdig beschikbaar 

stellen van het terrein en zo ja, wie voor het niet tijdig beschikbaar stellen verantwoordelijk 

kan worden gesteld. SONA dient daarbij erop te worden gewezen dat ingevolge paragraaf 3 

lid 1 UAV-GC 2005, SONA de verplichting heeft ervoor te zorgen dat Ballast Nedam tijdig 

beschikt over het in de vraagspecificatie omschreven terrein waarop het HNO moet worden 

gerealiseerd. 

 

V.2.2. De “Variations” 

 

Andere meerkosten welke zijn ontstaan in de bouw, betreffen de zogenaamde “variations” 

(wijzigingen), die niet zijn begroot. Variations zijn wijzigingen en/of meerwerk in de bouw. 

In totaal is voor een bedrag van NAf 56,5 mln. aan variations geaccordeerd241.  

 

De variations worden ondertekend en geaccordeerd door SONA en Ballast Nedam.  

 

                                                           
241 Zie blz. 11 van de Financiële rapportage HNO-project juli 2016 d.d. 31 augustus 2016 
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Van dit geaccordeerde bedrag NAf 56,5 mln. zijn de volgende bedragen in het budget 

opgenomen: (1) een bedrag van NAf 42,2 mln. voor Variation 11 in verband met de “Change 

Location” en (2) een bedrag van NAf 5,8 mln. voor het bouwrijp maken van het terrein te 

Colon.  

 

Er blijft dus een bedrag van NAf 8,5 mln. aan geaccordeerde variations die niet zijn begroot. 

 

Van het niet begrote geaccordeerde bedrag van NAf 8,5 mln. dienen de volgende variations te 

worden afgetrokken: (1) een bedrag van NAf 0,7 mln. Voor het aanleggen van UTS kabels on 

de Hamelbergweg en (2) een bedrag van NAf 0,6 mln. voor de sloop van een gedeelte van het 

gebouw te Colon. Deze twee bedragen behoren te worden ondergebracht in het blok 

Omgeving. . Verder zijn er ook kosten gemaakt voor invoerrechten en prijsstijging welke niet 

thuis horen in de variations groot 0,3 mln. De totale overschrijdingen welke zijn besteed komt 

hier mee op 6,9 mln. (8,5 – 0,7 – 0,6 – 0,3)  

 

Verder heeft Berenschot242 de evaluatiecommissie in september 2016 laten weten dat naast de 

reeds geaccordeerde variations, er ook nog variations in de pijplijn zitten. Daarvan schat 

Berenschot dat deze variations zullen uitkomen op meerkosten van NAf 10 mln. tot NAf 14 

mln. In juli 2016 waren deze variations die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden, nog 

geschat op NAf 10 mln.243. De evaluatiecommissie zal in dit rapport uitgaan van een bedrag 

van NAf 12 mln. 

 

Op grond van bovenstaande bedragen komen we op een bedrag van NAf 18,9 mln. (8,5 – 0,7 

– 0,6 – 0,3 + 12) aan niet begrote meerkosten uit hoofde van variations. 

 

Volgens de evaluatie commissie kan het niet begrote bedrag aan variations van NAf 18,9 mln. 

gedeeltelijk worden opgevangen met het wel begrote bedrag voor “Bouw Onvoorzien” van 

NAf 16,7 mln. Het bedrag “Bouw Onvoorzien” is vastgesteld op 6.9% van de kale 

bouwkosten en is bestemd ter dekking van de variations. Van dit bedrag is reeds een bedrag 

van NAf 5,1 mln. door Ballast Nedam gefactureerd. 

 

Na verrekening met het bedrag van de “Bouw Onvoorzien” bedragen de meerkosten aan 

uitgevoerde variations een bedrag van NAf 2,2 mln. (18,9 – 16,7). 

 

De evaluatiecommissie adviseert het Land om de niet geaccordeerde variations en de 

variations die in de “pijplijn” zitten niet te vergoeden en dat variations in de toekomst eerst 

dan met de gelden van het Land zullen worden vergoed nadat het Land de opdracht voor de 

variation en de daarbij behorende prijsaanbieding heeft ontvangen, bestudeerd en zijn 

goedkeuring eraan heeft gegeven.  

 

                                                           
242 Memo Herziene raming bouwkosten d.d. 12 september 2016 van Berenschot. 
243  Zie blz. 12 van de Financiële rapportage HNO-project juli 2016 d.d. 31 augustus 2016 
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V.2.3. Overige meerkosten in het blok Bouw 

 

Andere meerkosten met betrekking tot de bouw zijn de invoerrechten, omzetbelasting en de 

foreign exchange license fee. Deze kosten hebben een prijsverhogende effect op het HNO 

project. Nu het om een voor de gemeenschap van Curacao belangrijk en noodzakelijk project 

gaat, zou het project worden vrijgesteld van deze kosten. Echter tot op heden is dit nog 

officieel vastgelegd. Volgens Berenschot244 is tot en met augustus 2016 circa NAf 1,4 mln. 

aan OB en invoerrechten betaald. De verwachting volgens Berenschot is dat dit kan oplopen 

tot circa NAf 15 mln. inclusief meerkosten voor demurrage245 en opslagkosten.  

 

Voor wat betreft de foreign exchange license fee geldt hetzelfde. Het HNO-project is hiervan 

nog steeds niet vrijgesteld. Voor de aankoop van US dollars om Ballast Nedam en de 

geïmporteerde materialen te kunnen betalen is de officiële aankoopkoers NAf 1,82 voor US$ 

1,00. De gebudgetteerde US$ bedragen zijn echter naar NAf omgerekend tegen een koers van 

NAf 1,80 voor US$ 1,00. Het verschil welke men alsnog aan de Centrale Bank dient af te 

dragen is ongeveer NAf 2,7 mln. (een bouwbudget van US$ 134,4 mln. x NAf 0,02)  

 

Aan de andere kant verwacht Berenschot dat zeer substantiële koerswinsten kunnen worden 

behaald door in tijden van een lage euro-dollarkoers, euro’s te kopen voor de te verrichten 

betalingen aan Ballast Nedam en de in te kopen materialen. De gerealiseerde koersresultaten 

zijn tot op heden NAf 4,3 mln.246 

 

Op grond van bovenstaande bedragen komt men voor overige meerkosten in het blok Bouw 

op een bedrag van NAf 13,4 mln. (15,0 + 2,7 – 4,3). Voor Bouw Loon- en prijsstijging + 

dollarkoers is een bedrag van NAf 6,6 mln. gebudgetteerd. Hiervan is nog NAf 5,1 mln niet 

besteed welke met het bedrag aan meerkosten van NAf 13,4 kan worden verrekend. De 

overige meerkosten in het blok Bouw komen dan op een bedrag van NAf 8,3 mln. (13,4 – 

5,1). 

 

De evaluatiecommissie adviseert het Land om over een eventuele vrijstelling van 

invoerrechten, omzetbelasting en exchange license fee voor het HNO-project op korte termijn 

een besluit te nemen. 

 

                                                           
244 Memo Herziene raming bouwkosten d.d. 12 september 2016 van Berenschot. 
245  De vergoeding die wordt berekend door de rederij voor het gebruik van hun containers buiten de vrije 

periode en die zich nog op de terminal bevinden. 
246 Concept USONA Herziene raming bouwkosten HNO d.d. 9 september 2016 
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V.2.4. Totale meerkosten in de bouw 

 

De totale overschrijding met betrekking tot de bouw bedraagt: 

 

De meerkosten in het blok Bouw   

Interim claims van Ballast Nedam NAf 35,4 mln. 

Variations NAf 2,2 mln. 

Invoerrechten, omzetbelasting en foreign exchange license fee NAf 8,3 mln. 

Totaal NAf 45,9 mln. 

 

Het Land Curacao als materiele opdrachtgever heeft de formele opdrachtgever SONA 

verschillende keren erop gewezen zich niet te kunnen vinden in de door SONA aangehaalde 

argumenten ter ondersteuning van de meerkosten c.q. het hoger uitvallen van de bouwkosten 

van het HNO-project247. Ook ten aanzien van het door SONA uiteengezette scenario met 

betrekking tot de downtime van het Cathlab welke een vertraging van de bouw van het HNO-

project met zich heeft meegebracht, heeft het Land aangegeven zich niet te kunnen in de 

argumentatie van SONA.248 

 

                                                           
247 Brief d.d 11 januari 2016 met referentie 2016/000933 en brief van 11 januari 2016 met referentie 

2016/000935 van de Minister President aan SONA 
248 Brief van 11 januari 2016 met referentie 2016/000937 van de Minister President aan SONA 
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Hoofdstuk V.3. Meerkosten in het blok Inrichting en ICT  

 

Voor ICT is NAf 89,8 mln begroot. Volgens Berenschot is de ICT bij SEHOS zwaar 

verouderd en vergt extreem veel achterstallig onderhoud.  

 

Door het Land249 is onlangs NAf 1 mln. beschikbaar gesteld aan SEHOS voor aanschaf van 

apparatuur. Deze apparatuur is slechts deels her te gebruiken in het nieuwe ziekenhuis HNO 

met een waarde van NAf 0.5 mln. Dit betekent dat er extra NAf 0.5 mln moet worden 

geïnvesteerd om de afgeschreven apparatuur te vervangen 

 

Berenschot heeft middels een memo in september 2016 gesteld dat als gevolg van extreem 

achterstallig onderhoud op ICT gebied bij SEHOS enerzijds en technologische 

ontwikkelingen anderzijds, de kosten voor ICT waarschijnlijk circa NAf 18,0 tot NAf 23,0 

mln. hoger zullen uitvallen dan begroot250. 

 

Echter, na 30 september 2016 ontving de evaluatiecommissie informatie van Berenschot 

waarin Berenschot terugkomt van de eerder door haar gestelde meerkosten van NAf 18,0 tot 

NAf 23,0 voor achterstallig onderhoud in het blok ICT. 

 

Berenschot komt op haar eerder verstrekte onjuiste informatie terug op basis van de 

gekwalificeerde verwachting dat het beschikbare ICT investeringsbudget aangevuld met het 

gebudgetteerde volledige bedrag aan onvoorzien voor Inrichting en ICT voldoende of 

nagenoeg voldoende zal zijn om de noodzakelijk investeringen in ICT voor HNO te kunnen 

doen. De informaties waarop de genoemde verwachting is gebaseerd, zijn de volgende: 

 de uitkomsten van de verwerving van de Vaste Medische Inrichting (VMI) en het 

relevant deel van de Losse Medische Inrichting (LMI);  

 de definitieve indicatieve offertes voor het ZIS-EPD HNO;  

 het gebruik van Afas als systeem voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering in Sehos 

en straks ook in HNO (is/wordt gefinancierd uit de NAf 30 miljoen die de overheid 

beschikbaar heeft gesteld o.a. voor verbetering van de bedrijfsvoering en het oplossen 

de liquiditeitsproblemen van Sehos) en  

 voor de ICT infrastructuur van HNO dient in beginsel uit te gaan van het principe van 

virtualisatie in plaats van fysiek 

 

Het mag opmerkelijk genoemd worden dat dergelijke inschattingen zo materieel kunnen 

afwijken van een eerdere gegeven inschatting. Nader onderzoek inzake deze afwijkingen is 

dan ook vereist om achteraf niet weer voor verassingen komen te staan.  

Zoals in het voorwoord is vermeld, is de tussentijdse evaluatie per 30 september 2016  

gesloten. De door Berenschot in september 2016 verstrekte onjuiste informatie bracht een 

                                                           
249 Brief SGFin aan MinFin 14 sept 2016 
250 Memo Herziene raming bouwkosten d.d. 9 september 2016 van Berenschot, aanvullende mail 6 december 

2016 van Berenschot. 
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aanzienlijke verhoging van de meerkosten van het HNO-project met zich mee. Het gaat hier 

om aanzienlijke bedragen. Zou de conlusie van het onderhavige eindrapport op onder andere 

deze informatie zijn gebasseerd, dan is er ongetwijfeld sprake van een onjuiste conclusie in 

het rapport van de tussentijdse evaluatie, nu Berenschot ná 30 september 2016 doch vóór de 

eindredactie van het rapport van de tussentijdse evaluatie met een herstel van haar onjuiste 

informatie is gekomen. 

 

De evaluatiecommissie is dan ook van mening dat voor de uitkomst van de tussentijdse 

evaluatie het alleszins redelijk is dat het door Berenschot gedane herstel van de door haar in 

september 2016 verstrekte onjuiste informatie welke de uitkomst van de evaluatie wezenlijk 

zou hebben beïnvloed, alsnog in het rapport van de tussentijdse evaluatie wordt verwerkt 

ondanks het feit dat de evaluatie per 30 september 2016 is gesloten. 

 

Op grond van het vorenstaande is de conclusie dat voor het blok Inrichting en ICT tot op 

heden van slechts NAf 0.5 mln aan meerkosten sprake is. Immers, de eerder door Berenschot 

gedane raming dat de kosten voor ICT ongeveer NAf 18,0 mln. tot NAf 23,0 mln. hoger 

zouden uitvallen, is door Berenschot vervolgens weer ingetrokken. 

 

Overigens, plaatsen dergelijke materiele afwijkingen wel de nodige vraagtekens bij de 

evaluatiecommissie met betrekking tot de administratieve expertise van Berenschot welke een 

vereiste is voor het kunnen begeleiden van en toezicht houden op een ziekenhuisbouw project 

van een omvang als het HNO-project. 

 

De totale meerkosten voor Inrichting en ICT kunnen als volgt worden vastgetseld: 

 

De meerkosten in het blok Inrichting en ICT   

Aanschaf apparatuur voor het SEHOS NAf 0,5 mln. 

Totaal NAf 0,5 mln. 
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Hoofdstuk V.4. Meerkosten in het blok Begeleiding  

 

Voor de bepaling van de kosten voor de begeleiding van de bouw en transitie van het HNO-

project kan van de volgende feiten worden uitgegaan.  

 

In het addendum van de Beheersovereenkomst staat dat de kosten van de door SONA 

uitgevoerde activiteiten met betrekking tot de periode vanaf aanvang van de 

Beheersovereenkomst op 11 augustus 2011 tot en met 31 december 2012 conform de 

gepresenteerde facturen van SONA zijn voldaan251.  

 

Voor de activiteiten, uitgevoerd door SONA, met betrekking tot het jaar 2013 geldt dat die 

volledig worden vergoed op basis van opgave daarvan door de accountant van SONA en na 

review daarvan door SOAB. De voornoemde kosten omvatten (i) geleverde diensten in 2013, 

(ii) de voorgeschoten betalingen inzake het Scadta eiland over het jaar 2013 en (iii) de kosten 

voor de met Girobank afgesloten bankgarantie252. 

 

De begeleidingskosten voor jaren 2011, 2012 en 2013 zijn niet in de begroting van het HNO-

project meegenomen. Immers, deze kosten zijn gemaakt voor het voorbereiden van het NHN-

project welke op het Amstelterrein zou worden gerealiseerd. 

 

De totale begeleidingskosten voor de jaren 2011, 2012 en 2013 bedroegen als volgt: 

 

Bedragen in NAf 

 
In rekening 

gebracht  

Betaald door 

SONA 

fee 2011 3.967.623 3.921.798 

fee 2012 8.225.245 8.179.419 

fee 2013 8.509.255 8.176.419 

Totaal Fee Begeleiding Bouw 2011/2012/2013 20.702.123 20.277.636 

 

 

SONA heeft het beheer uitbesteed aan Berenschot/Usona. Hiervoor is een 

Managementovereenkomst getekend. 

 

Artikel 5 lid 1 van de Managementovereenkomst gaat over de vergoeding aan Berenschot 

voor het beheren en begeleiden van het HNO-project. Artikel 5 lid 1 luidt als volgt:  

 

“De vergoeding voor de door de Uitvoeringsorganisatie geleverde diensten is zoals 

vastgelegd in artikel 3.1 van de Beheersovereenkomst, waarbij hier genoemde 

vergoeding verminderd wordt met de door het SONA bestuur te maken kosten in 

verband met de Beheersovereenkomst en de Managementovereenkomst.”. 

 

                                                           
251 Zie art 3.1.1. 1ste paragraaf van de gewijzigde Beheersovereenkomst 
252 Zie art 3.1.1. tweede paragraaf van het Addendum op de Beheersovereenkomst 
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Het artikel verwijst voor de vaststelling van de vergoeding naar artikel 3.1 van de 

Beheersovereenkomst. Artikel 3.1. van de Beheersovereenkomst is gewijzigd bij het 

Addendum op de Beheersovereenkomst van 17 december 2013. In dit artikel 3.1.1. van het 

Addendum is ten aanzien van de vergoeding het volgende vastgesteld:  

 

“De vergoeding voor de activiteiten, uit te voeren door SONA vanaf 1 januari 2014 als 

bedoeld onder artikel 3. 1 onder B (Bouwbudget) wordt vastgesteld op 5,1% van de 

totale kosten als bedoeld onder artikel 3.1 onder B (Bouwbudget).” 

 

Voor de uitvoering van de activiteiten door USONA/Berenschot met betrekking tot de bouw 

van het HNO wordt vanaf 1 januari 2014 een vergoeding uitbetaald welke is vastgesteld op 

5,1% van de totale kosten. 

 

Wat onder de “totale kosten” dient te worden verstaan, is in artikel 3.1. van het Addendum als 

volgt aangegeven:  

 

“De kosten voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis verstaan: “de kosten voor de bouw 

van het nieuwe ziekenhuis, uitgaande van de raming van de budgetposten zoals initieel 

gepresenteerd in de Ministerraad van 15 juni 2011 en aangepast aan de gewijzigde 

bouwplannen naar aanleiding van de keuze voor de locatie Otrobanda en het 

tijdsverloop tussen de geplande start van de bouwwerkzaamheden zoals die was 

voorzien medio 2012 en de daadwerkelijke start van de bouwwerkzaamheden, inclusief 

de kosten en investeringen voor de medische apparatuur, inrichting en IT, zoals 

beschreven in Bijlage 1 en 2d behorende bij deze Overeenkomst” 

 

We hebben hierboven gezien dat voor het HNO-project te Otrobanda voor het onderdeel 

Bouw een bedrag van Naf 285,4 mln is gebudgetteerd en voor het onderdeel Inrichting en ICT 

een bedrag van NAf 89,4 mln. In totaal bedragen de gebudgetteerde bedragen voor de Bouw 

en Inrichting & ICT een bedrag van NAf 375,2 mln waarover het percentage van 5.1% dient 

te worden genomen.  

 

De te betalen vergoeding aan Berenschot voor het beheren en begeleiden van het HNO-

project vanaf 1 januari 2014 kan dus niet meer bedragen dan NAf 19,2 mln. 

 

Het is de evaluatiecommissie niet bekend of en zo ja, hoeveel SONA van het Land heeft 

ontvangen als vergoeding voor het begeleiden van het project HNO. Immers uit artikel 5 lid 1 

van de Managementovereenkomst volgt dat SONA een vergoeding ontvangt. Dit artikellid 

luidt immers:  

 

“De vergoeding voor de door de Uitvoeringsorganisatie [ USONA/Berenschot] 

geleverde diensten is zoals vastgelegd in artikel 3.1 van de Beheersovereenkomst, 

waarbij hier genoemde vergoeding verminderd wordt met de door het SONA bestuur te 



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        288 

maken kosten in verband met de Beheersovereenkomst en de 

Managementovereenkomst.” (onderstreping evaluatiecommissie) 

 

Van de facturering van de werkzaamheden en de ontvangst van de gelden zijn door SONA in 

het kader van de evaluatie geen documenten overgelegd. 

 

Nu SONA haar werkzaamheden in het kader van de bouw en transitie van het HNO aan 

USONA heeft uitbesteed, worden de vergoedingen die SONA ontvangt grotendeels aan 

USONA/Berenschot betaald.  

 

Voor de gehele begeleiding van het HNO-project heeft Berenschot kosten in rekening 

gebracht welke als volgt kunnen worden gespecificeerd: 

 

Bedragen in NAf 

 
In rekening 

gebracht  

Betaald door 

SONA 

fee 2014-2017  1e tranche 6.312.054 6.312.054 

fee 2014-2017  2e tranche 6.312.054 6.312.054 

fee 2014-2017  3e tranche 6.312.054  

Totaal Fee Begeleiding Bouw 18.936.162 12.624.108 

Fee Begeleiding Transitie 3.500.000 3.500.000 

Totaal Begeleiding fee 22.436.162 16.124.108 

 

Tot op heden heeft Berenschot een bedrag van NAf 22,4 mln aan SONA in rekening gebracht 

waarvan NAf 18,9 mln. aan vergoeding voor het begeleiden van de bouw en transitie van het 

HNO. Het bedrag van NAf 18,9 mln is begroot. Er is derhalve sprake van meerkosten van 

NAf 3,5 mln, welke geheel betrekking heeft op het transitie plan. 

 

De vergoeding voor de begeleiding van de bouw van het HNO van NAf 18,9 mln. is als volgt 

vastgesteld: 

Bedragen in NAf 

Fee grondslag Projectbudget % Budget 

Totale bouwkosten 236.944.440 5.10% 12.084.166 

Inventariskosten 75.786.000 5.10% 3.865.086 

Onvoorzien en loon- en 

prijsbijstellingen 
58.566.859 5.10% 2.986.910 

Totaal 371.297.299  18.936.162 

 

 

Het is opvallend dat reeds 72% van de bouwbegeleiding fee is betaald aan Berenschot terwijl 

de bouw van het HNO ziekenhuis nog slechts 40% tot 50% onderweg is.  

 

Berenschot heeft tijdens de evaluatie aangegeven extra gecompenseerd te willen worden voor 

de extra kosten inzake de langere begeleiding begroot op NAf 11,5 mln., waarvan NAf 4,5 

mln. betrekking heeft op de 8 maanden langere begeleiding inzake de bouw van het 
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ziekenhuis en NAf 7,0 mln. op werkzaamheden welke buiten de fixed fee vallen. Hiermee 

komen de totale begeleidingskosten (inclusief voor de transitie) uit op NAf 33,9 mln. (22,4 + 

11,5). Dit is aanzienlijk hoger dan de afgesproken fixed fee. 

 

Overigens is het in de Beheersovereenkomst niet nader geregeld in hoeverre bij een vertraging 

van de bouw en transitie van het HNO project, begeleidingskosten in rekening kunnen worden 

gebracht voor de begeleiding in extra periode van vertraging. Op dit moment gaat Berenschot 

er vanuit dat de fixed fee gelijk loopt met de oorspronkelijke planning van het project en 

oplevering van het ziekenhuis. Dat houdt in dat de laatste storting hiervan zou plaats vinden 

op 31 maart 2016253. Wat er na deze periode gebeurt en welke vergoedingen aan Berenschot 

toekomen, is niet duidelijk en zal nader uitgezocht moeten worden.  

 

Ook bestaat met name aan de zijde van Berenschot de vraag of over de meerkosten in de 

bouw (NAf 46,1 mln.) en over de meerkosten voor Inrichting en ICT (NAf 0,5 mln.) eveneens 

5.1% aan begeleidingsvergoeding aan Berenschot dient te worden uitbetaald. Vooralsnog 

dient deze vraag volgens de evaluatiecommissie ontkennend te worden beantwoord. In het 

addendum op de Beheersovereenkomst is immers geen regeling opgenomen met betrekking 

tot het al dan niet berekenen van een percentage van de meerkosten als vergoeding (fixed fee) 

voor de bouwbegeleiding. 

 

Resumerend kunnen de meerkosten in het blok Begeleiding als volgt worden vastgesteld: 

 

De meerkosten in het blok Begeleiding   

Vergoeding voor begeleiding transitie welke niet in het HNO 

budget is meegenomen 
NAf 3,5 mln. 

Extra compensatie voor extra werkzaamheden  NAf 11,5 mln. 

Totaal NAf 15,0 mln. 

 

 

De evaluatiecommissie is van mening dat de extra compensatie voor de extra werkzaamheden 

niet dienen te worden gehonoreerd. Immers, de langere begeleidingstijd kan mede het gevolg 

zijn van het feit dat Berenschot in haar functie van projectdirecteur haar begeleidende en 

coördinerende werkzaamheden met betrekking tot het HNO-project niet naar behoren heeft 

uitgevoerd als gevolg waarvan de bouwvertragingen en de daarmee gepaard gaande langere 

begeleidingstijd zijn ontstaan. Zolang niet vaststaat dat daarvan geen sprake is, zal van een 

extra compensatie geen sprake kunnen zijn.  

 

                                                           
253 zie ook brief van USONA 26 maart 2015, ref: 20150326/HNO/RD 
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Hoofdstuk V.5. Meerkosten in het blok Omgeving 

 

V.5.1. Omleggen infrastructuur Hamelbergweg  

 

Het omleggen van de Hamelbergweg was in eerste instantie begroot op NAf 2,3 mln. en 

opgenomen in het begrote bedrag van NAf 5,7 mln. voor Omgeving. Het omleggen van de 

Hamelbergweg heeft echter NAf 8,0 mln. significant meer gekost dan was begroot254. De 

voornaamste reden voor deze overschrijding was het verleggen van het ondergrondse 

leidingnetwerken en riolen van UTS en Aqualectra. Maar ook de vertraging van de sloop van 

het mortuarium en het prikcentrum heeft geleid tot een verdere vertraging van de omlegging 

van de Hamelbergweg. De sloop van de gebouwenvan het prikcentrum en het mortuarium is 

namelijk nodig om het tracé vrij te maken voor de nieuwe UTS trench voor de koperen kabels 

en glasvezels van UTS. SEHOS heeft te lang gewacht met het ontruimen van het prikcentrum 

en het mortuarium. 

 

Volgens USONA dienen deze meerkosten niet ten laste van de zorg te komen. Deze 

meerkosten hebben betrekking op de infrastructuur en moeten betaald worden uit het budget 

van het ministerie van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning. De achterliggende reden van 

deze benadering is dat deze infrastructurele kosten niet worden meegenomen in de kosten van 

het nieuwe hospitaal en straks ook niet worden meegenomen bij de berekening van het 

ligdagtarief en de berekening van andere hospitaal tarieven. 

 

SONA gaat hier echter voorbij aan het feit dat SONA voor de vraag wie verantwoordelijk is 

voor de omlegging infrastructuur van de Hamelbergweg het antwoord niet moet zoeken in de 

Beheersovereenkomst tussen SONA en het Land of in de MOU, maar in de 

Bouwovereenkomst tussen SONA en Ballast Nedam. Immers, het gaat hier om riolering, 

kabels en leidingen die onder de Hamelbergweg bleken te lopen en omgelegd moeten worden 

om met de bouw van het HNO over de Hamelbergweg te kunnen voortgaan. SONA dan wel 

Berenschot aan wie de projectdirectie is uitbesteed, hadden in samenspraak met de bouwer 

tijdig moeten onderkennen dat er leidingen en rioleringen onder de weg liepen. 

 

SONA draagt als coördinerend projectgelastigde de verantwoordelijkheid voor het tijdig 

leveren van het resultaat zoals omschreven, binnen het beschikbare budget. Als coördinerend 

projectgelastigde dient SONA ook technische assistentie te leveren en een monitorfunctie te 

vervullen. 

 

Technische assistentie betekent dat SONA een begeleidende, adviserende, uitvoerende en 

ondersteunende rol heeft in de aangegeven deelactiviteiten. Technische assistentie houdt 

tevens de monitorfunctie in. 

 

                                                           
254 Brief SONA aan MinAZ ref SONA/20151201/01/gl d.d. 1 december 2015 
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Monitorfunctie betekent dat SONA actief toeziet op de voortgang van het betreffende 

onderdeel, faciliteert bij (dreigende) afwijkingen van de planning, tijdig zal signaleren als 

externe factoren en verantwoordelijkheden de projectvoortgang dreigen te verstoren en 

eventueel escaleert naar de opdrachtgever teneinde tijdige projectrealisatie te borgen. 

 

Tot de verantwoordelijkheden van SONA behoren onder andere: 

 

 Uitvoering geven aan alle rollen, zoals in de beheersovereenkomst zijn beschreven, 

teneinde de projectdoelstelling te realiseren. 

 Het opschalen van de rol van de uitvoeringsorganisatie van monitor naar technische 

assistentie en I of naar coördinerend projectgelastigde op alle onderdelen van het 

projectplan waarbij het niet opschalen leidt tot (wezenlijke) afwijkingen van 

projectinhoud, projectplan en/of projectbudget. Dit In overleg met de Quality and 

Performance Board, bij excessievelijke omstandigheden gebeurt dit ná overleg.  

 Tussentijdse informatieverstrekking aan en raadpleging van de opdrachtgever met 

betrekking tot alle in de ogen van SONA spoedeisende zaken. Hiertoe behoren in ieder 

geval (Dreigende) substantiële wijzigingen in projectinhoud, projectplanning of 

projectbudget en –begroting. 

 

Op grond van de algemene voorwaarden bij de beheersovereenkomst inzake de ontwikkeling 

en realisatie van een Nieuw ziekenhuis voor het Land Curacao heeft SONA rust op SONA 

voorts onder andere de volgende plichten: 

 

- Het uitvoeren van de aan haar opgedragen activiteiten, volgend uit de overeenkomst in 

overeenstemming met de algemene beginselen van professioneel financieel 

management, en die derhalve voldoen aan de principes van efficiency en effectiviteit, en 

voert daarbij de benodigde controles uit om zulks te waarborgen; 

 

- Het informeren van het Land onverwijld in geval van elke substantiële wijziging in de 

gevolgde procedures of systemen, of bij enige andere wijziging in de omstandigheden 

die mogelijk de uitvoering van de Overeenkomst zouden kunnen beïnvloeden of schade 

zouden kunnen toebrengen; 

 

- Het regelmatig controleren of de uit te voeren activiteiten door derden ook 

daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken. 

Indien nodig onderneemt zij de benodigde actie(s) om problemen te voorkomen of op te 

lossen. 

 

- Er op toezien en garanderen dat de aan haar opgelegde voorwaarden voor zover relevant 

ook van toepassing zijn op elke derde partij die wordt betrokken bij de uitvoering van 

de beheersovereenkomst.  

 



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        292 

Op SONA rust de plicht om het HNO te realiseren binnen het beschikbare budget. Het is 

SONA die uiteindelijk op grond van de Beheersovereenkomst definitieve besluitvormende 

documenten ter bekrachtiging voorlegt aan het Land als opdrachtgever. Dit is geen 

verantwoordelijkheid van de QPB. 

 

De verantwoordelijkheden van de QPB zijn volgens de beheersovereenkomst: 

 

 Inhoudelijk sparringpartner van SONA over concept besluitvormende documenten. 

 Het (mede) signaleren en oplossen van knelpunten ten aanzien van kwaliteit en planning 

van deelprojecten waar de overheidsorganisatie voor verantwoordelijk is 

(bestemmingsplan, vergunningen, wet- en regelgeving e.d.). 

 Het informeren van de opdrachtgever over wezenlijke verschillen van inzicht tussen 

SONA en de QPB. Deze escalatie zal de QPB uitsluitend toepassen nadat SONA door 

de QPB over de voorgenomen escalatie is geïnformeerd. 

 Het bijdragen aan draagvlak voor het nieuwe ziekenhuis bij alle stakeholders en in de 

samenleving. 

 

Anders dan SONA stelt, volgt uit de Beheersovereenkomst niet dat de QPB als 

vertegenwoordiger van het Land optreedt. De informatieplicht richting het Land rust primair 

op grond van de beheersovereenkomst op SONA.  

 

SONA is in verband hiermee gehouden om tijdig en op een professionele manier alle 

maatregelen te nemen om budgetoverschrijdingen te mitigeren.  

 

Van SONA had verwacht kunnen worden dat zij direct nadat het besluit werd genomen tot 

locatiewijziging die maatregelen te nemen om budgetoverschrijdingen te mitigeren dan wel 

tijdig onvermijdelijke budgetoverschrijdingen te signaleren en in de relatie met de bouwer 

juist door de locatiewijziging de nodige voorbehouden overeen te komen. 

 

De redenen die SONA aangeeft waardoor “achteraf” is komen vast te staan dat er aanzienlijke 

meerkosten zijn voor de Hamelbergweg overtuigen niet helemaal. Niet duidelijk is wat voor 

maatregelen SONA heeft genomen om tot de juiste aanpassing van de begroting ten aanzien 

van de Hamelbergweg te kunnen komen. Feit is dat in het budget voor een te laag bedrag 

rekening is gehouden met Hamelberg. Het enkel ontbreken van tekeningen etc is naar de 

mening van de evaluatiecommissie geen rechtvaardiging voor een verkeerde inschatting. Het 

is niet helder of SONA experts in de handen heeft genomen om de juiste berekeningen te 

maken.  

 

Wat opvalt, is dat SONA in december 2013 met Ballast een overeenkomst is aangegaan ten 

aanzien van de “variations” door de locatiewijziging. In die overeenkomst hebben partijen de 

“variations” gemaximaliseerd. Van zowel SONA als Ballast als professionele partijen mag 

verwacht worden dat zij juist door de locatiewijziging in de overeenkomst van december 2013 
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rekening hadden moeten houden met alle aspecten die de locatiewijziging die sinds april 2013 

bekend was, met zich zou brengen. 

 

Op 22 december 2015255 heeft SONA aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor de 

omlegging infrastructuur van de Hamelbergweg welke een bedrag aan meerkosten van NAf 8 

miljoen met zich heeft meegebracht, niet bij SONA kan worden gelegd. SONA verwijst 

daarbij naar artikel 5 laatste volzin van de MOU256) en naar paragraaf 3.5.2. van bijlage 1 van 

de addendum van de Beheerovereenkomst257)  

 

SONA zegt dat zij op grond van het Addendum Beheersovereenkomst niet verantwoordelijk 

is voor het omleggen van ondergrondse kabels, leidingen en rioleringen. In de Addendum 

staat “ waaronder uitdrukkelijk niet begrepen (i) het feitelijk in opdracht geven van 

grondwerkzaamheden zoals het verplaatsen/verwijderen van aanwezige riolering, kabels”. 

 

De vraag is niet of SONA wel of niet verplicht was om feitelijk opdracht te verlenen maar 

eerder of SONA zelf als de primaire belangenbehartiger van het Land in het HNO project alle 

maatregelen heeft genomen om meerkosten te voorkomen, in de contracten met Ballast 

voldoende voorbehouden in het voordeel van het Land heef bedongen juist met het oog op de 

locatiewijziging. Tevens is het de vraag of SONA zelf de overheid tijdig erop attent heeft 

gemaakt dat er risico bestaat voor aanzienlijke overschrijdingen.  

 

SONA verwijst in haar correspondentie naar notities en brieven van hoge ambtenaren en het 

lijkt erop dat SONA deze memo’s en brieven waarin deze hoge ambtenaren hun zienswijze 

geven als voor het Land bindend beschouwd.  

 

SONA verliest naar de mening van de evaluatiecommissie echter uit het oog dat alleen het 

bevoegd gezag in casu de Regering voor het Land Curacao bindende beslissingen kan nemen.  

 

Van SONA die al jaren zaken doet met de overheid mag verondersteld worden dat zij kennis 

draagt van bevoegdheidsregels binnen de overheid. Des te meer nu de belangen die in het 

geding zijn enorm zijn.  

 

Volgens de evaluatiecommissie dient de verantwoordelijkheid voor de meerkosten voor het 

omleggen van de Hamelbergweg te worden gelegd bij SONA. SONA had vóór aanvang van 

de bouw van het HNO met Ballast Nedam moeten inventariseren welke voorbereidingen en 

voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden en welke obstakels eventueel te verwachten 

                                                           
255 Brief van 22 december 2015 met referentie SONA/20151222/02 gericht aan de Raad van Ministers 
256 Artikel 5 laatste volzin MOU luidt: “Het Land draagt zorg voor adequate bereikbaarheid tot de faciliteiten 

van het SEHOS tijdens de bouw.” 
257 Paragraaf 3.5.2. van bijlage 1 van de Addendum Beheersovereenkomst luidt ”De verantwoordelijkheden van 

SONA zijn: Het zorgdragen voor het bouwrijp maken van de terreinen in Otrobanda, waaronder begrepen (i) 

het verwijderen van bestaande begroeiing en bebouwing, (ii) het egaliseren van de terreinen, (iii) aan het 

bouwrijp maken gerelateerde activiteiten zoals het aanvragen van bouwvergunningen, maar waaronder 

uitdrukkelijk niet begrepen (i) het feitelijk in opdracht geven van grondwerkzaamheden zoals het 

verplaatsen/verwijderen van aanwezige riolering, kabels.” 
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zijn. Een internationaal bouwbedrijf met jarenlange ervaring als Ballast Nedam moest de 

gebeurtenissen zoals die bij de Hamelbergweg hebben voorgedaan, hebben kunnen voorzien. 

Alvorens te bouwen dient de grond toch eerst te worden onderzocht op zijn samenstelling, op 

verontreiniging en op ondergrondse leidingen en riolen.Aan de hand van de te verwachten 

obstakels had SONA dan met Ballast Nedam een andere begrotingsbedrag kunnen bepalen 

dan de NAf 2,3 mln die destijds begroot is voor de omlegging van de Hamelbergweg. Ook 

had SONA dan een ander tijdsplan kunnen afspreken. 

 

Als algemeen uitgangspunt heeft te gelden dat een aannemer alleen dan onderzoek naar kabels 

en leidingen hoeft in te stellen als hij op de mogelijke aanwezigheid daarvan bedacht had 

moeten zijn. In casu was er een budget opgenomen hiervoor waardoor gesteld kan worden dat 

de aanwezigheid van kabels en leidingen een feit was. Op een professionele aannemer als 

Ballast rust naar de mening van de evaluatiecommissie een vergaand onderzoekplicht naar de 

omvang en toestand van de situatie aan de Hamelbergweg.  

 

Het raadplegen van informatie van de grondeigenaar is dan ook niet voldoende om aan de 

onderzoeksplicht te voldoen, ook niet als bij eerdere werkzaamheden geen kabels of leidingen 

zijn gebleken. 

 

Gelet op het bovenstaande is het de verantwoordelijkheid van SONA om in hun relatie met 

Ballast alle maatregelen te nemen teneinde meerkosten gerelateerd aan de Hamelbergweg te 

voorkomen c.q. te mitigeren.  

 

Wij bevelen het Land dan ook aan om niet zonder meer meerkosten die gerelateerd zijn aan 

de Hamelbergweg te betalen en SONA te wijzen op hun verantwoordelijkheid.  

 

Wel moet echter gekeken worden in hoeverre het reëel en redelijk is om alle kosten voor het 

verleggen van de openbare weg en de kosten van de infrastructuur van de openbare weg ten 

laste van het HNO project te laten komen. De evaluatiecommissie is naar aanleiding van 

stukken die haar ter beschikking zijn gesteld van mening dat dit niet reëel en redelijk is. Het 

Land heeft zich immers in de MOU verplicht om zorg te dragen voor adequate bereikbaarheid 

tot de faciliteiten van het SEHOS tijdens de bouw. Partijen zullen samen op een zakelijk 

manier dit moeten oplossen.  

 

Tevens wil de evaluatiecommissie bijzondere aandacht vragen voor artikel 3 lid 3 van de 

algemene voorwaarden bij de beheersovereenkomst inzake de ontwikkeling en realisatie van 

een Nieuw ziekenhuis voor het Land Curacao. 

 

Ingevolge dit artikel zijn partijen, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid 

uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de andere partij voortvloeiende uit, of 

verband houdende met de uitvoering van of het bestaan van deze Overeenkomst tot een 

maximum van het bedrag gelijk aan de in artikel 3.1 van de beheersovereenkomst vermelde 
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maximale vergoeding van de verstrekker. ledere aansprakelijkheid voor indirecte schade of 

gevolgschade is uitgesloten. 

 

V.5.2. Sloop Colon 

 

De sloop van Colon was gebudgetteerd voor NAf 0,9 mln. maar bleek achteraf NAf 0,3 mln. 

hoger uit te vallen dan begroot 

 

V.5.3. Schuifplan SEHOS 

 

Het schuifplan SEHOS heeft nooit onderdeel uitgemaakt van het oorspronkelijke budget 

(quote Berenschot) maar is nu begroot op NAf 17 mln. (Zuid-West vleugel: NAf 7.5 mln. en 

overige faciliteiten op het SEHOS terrein als tijdelijke voorziening: NAf 9.5 mln.).  

 

De nieuwe prognose voor het schuifplan is NAf 8.5 mln. voor de overige faciliteiten en NAf 

1.5 mln. voor de Zuid-West vleugel. In totaal NAf 10,0 mln258. De geschate restwaarde van 

de zuidwest vleugel wordt ingeschat op NAf 1,5 mln en kan in minder worden gebracht op de 

US 10,0 mln. De totale overschrijding komt hier mee op NAf 8,5 mln. 

 

Het totaal aan meerkosten binnen het blok Omgeving bedraagt aldus als volgt: 

 

De meerkosten in het blok Omgeving   

Omleggen infrastructuur Hamelbergweg  NAf 8,0 mln. 

Sloop Colon  NAf 0,3 mln. 

Schuifplan SEHOS 259 NAf 8,5 mln. 

Totaal NAf 16,8 mln. 

 

Uit de documentatie die aan de evaluatiecommissie is verstrekt, heeft de evaluatiecommissie 

niet kunnen vaststellen voor wiens rekening de kosten voor het Schuifplan dienen te komen.  

De evaluatiecommissie adviseert het Land dan ook om vooralsnog deze kosten niet als 

meerkosten in het budget HNO op te nemen. 

                                                           
258 Memo Herziene raming bouwkosten d.d. 9 september 2016 van Berenschot 
259 Inclusief de geschate verkoopwaarde van de zuidwestvleugel 
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Hoofdstuk V.6. Meerkosten in het blok Transitie 

 

Voor transitie was een bedrag van NAf 22 mln. gebudgetteerd. Het Ministerie van Financiën 

heeft het budget echter gekort met NAf 14 mln.260.  

 

Op 16 oktober 2015 is door het Land een lening verstrekt aan het SEHOS ten bedrage van 

NAf 30 mln. Deze lening bestaat uit twee componenten te weten NAf 14 mln. voor het 

financieren van efficiencymaatregelen teneinde besparingsopbrengsten en een sluitende 

exploitatie te kunnen realiseren en NAf. 16 mln. om de tijdelijke liquiditeitstekorten te 

overbruggen en crediteurentermijnen terug te brengen teneinde de continuïteit van de zorg 

door het SEHOS te kunnen blijven garanderen. 

 

Het Land is thans van mening dat het deel van NAf 14 mln. van de lening mede bestemd is 

voor de transitie / overgang van het oude naar het nieuwe ziekenhuis en dat aldus het bedrag 

van NAf 22 mln. welke binnen het budget van het HNO-project is opgenomen voor de 

transitie met het bedrag van de NAf 14 mln. van de lening welke reeds aan het SEHOS is 

verstrekt, dient te worden gekort. 

 

Het totaal aan meerkosten binnen het blok Transitie bedraagt aldus als volgt: 

 

De meerkosten in het blok Transitie   

Korting transitie budget  NAf (14,0 mln.) 

Totaal NAf (14,0 mln.) 

 

 

                                                           
260 Zie o.a. brief van Sector Directeur Financieel beleid en Begrotingsbeheer aan MinFin d.d. 14 september 2016, 

zaaknr. 2016/036303 blz 5 
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Hoofdstuk V.7.  Totale meerkosten voor het HNO-project 

 

De totale overschrijding van de kosten voor het HNO-project bedraagt als volgt 

 

De totale meerkosten   

Blok Bouw NAf 45,9 mln. 

Blok Inrichting en ICT NAf 0,5 mln. 

Blok Begeleiding NAf 15,0 mln. 

Blok Omgeving NAf 16,8 mln. 

Blok Transitie NAf (14,0 mln.) 

Totaal NAf 64,2 mln. 
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Hoofdstuk V.8. Ruimte in begroting ter overleg  

 

Binnen de huidige begroting zijn ook een aantal positieve punten te noemen. Zo is er een 

positief valuta resultaat ontstaan tussen de dollar en de Euro, waarbij de dollar sterker is 

geworden in de afgelopen maanden / jaren. Hierdoor kan het gecreëerde budget inzake 

koersverliezen vrijvallen en ten guste van gemaakte overschrijdingen en of nog te maken 

overschrijdingen. Het budget voor loon- en prijsstijgingen en koersverliezen is voor de Bouw 

NAf 6,6 mln. waarvan NAf 1,5 mln reeds is aangesproken. Er blijft dus nog over NAf 5,1 mln 

te besteden. Het budget voor koersverliezen voor Inrichting & ICT bedraagt NAf 8,3 mln.261 

In totaal bedraagt het te besteden budget voor koersverliezen NAf 13,4 mln.  

 

Daarnaast zijn er de gerealiseerde koersresultaten welke tot op heden NAf 4,4 mln. 

bedragen262 Deze koersresultaten zijn hierboven echter reeds meegenomen in de overige 

meerkosten in het blok Bouw. 

 

De in de toekomst te behalen koersresultaten worden op dit moment door Berenschot geschat 

tussen de NAf 10,0 en NAf 15,0 mln.263 Het totale voordeel dat hier valt te behalen komt uit 

op NAf 23,4 mln. (13,4 + 10,0)  tot NAf 28,4 mln. (13,4 + 15,0)  

 

Vervolgens is een bedrag van NAf 2,7 mln aan license fee gebudgetteerd. 

 

Verder is er ook een bedrag gereserveerd voor Bouw rentekosten groot NAf 15,1 mln. Deze 

bouwrente is meegenomen om de exploitatie sluitend te maken voor HNO ziekenhuis, echter 

deze bouwrente is geen cash out en zou aangewend kunnen worden voor het opvangen van 

overschrijdingen. Deze beslissing zal genomen moeten worden door het Land Curaçao.  

 

De totale mogelijke ruimte binnen het budget komt hiermee op NAf 41,2 mln. (23,4 + 2,7 

+15,1) tot NAf 46,2 mln. (28,4 + 2,7 + 15,1) 

 

Met de genoemde eventuele ruimte welke nog aanwezig is binnen het bestaande budget 

komen we op een overschrijding van het budget aan meerkosten op:. 

                                                           
261 Zie Financiële rapportage HNO-project Juli 2016 d.d. 31 augustus 2016, pagina 15. 
262 Concept USONA Herziene raming bouwkosten HNO d.d. 9 september 2012 
263 Zie Financiële rapportage HNO-project juli 2016 d.d. 31 augustus 2016, pagina 13 en Raming bouwkosten 

d.d. 12 september 2016 
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De totale meerkosten   

Blok Bouw NAf 45,9 mln. 

Blok Inrichting en ICT NAf 0,5 mln. 

Blok Begeleiding NAf 15,0 mln. 

Blok Omgeving NAf 16,8 mln. 

Blok Transitie NAf (14,0 mln.) 

Sub-totaal NAf 64,2 mln. 

Ruimte binnen het budget NAf 41,2 mln. 

Totaal NAf 23,0 mln. 
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Hoofdstuk V.9. Conclusie 

 

Laten we de ruimte in de begroting achterwege, dan komen op grond van het bovenstaande de 

totale kosten voor het HNO project uit op NAf 486,0 mln. (NAf 421,8 mnl. + NAf 64,2 mln.)  

 

Een overschrijding van 15,3% op het oorspronkelijke budget. De overschrijding van 15,3% is 

voornamelijk veroorzaakt door de claim van Ballast Nedam (7,28%), het schuifplan (1,75%), 

de invoerrechten en OB (1.75%) en de omleiding van de Hamelbergweg (1.65%).  

 

Van de meerkosten van NAf 64,2 mln heeft de evaluatiecommissie aangegeven dat een 

bedrag van NAf 62,9 mln vooralsnog niet voor rekening van het Land dient te komen. Dat 

komt ongeveer overeen met 97.7% van de overschrijding van het budget van het HNO-

project. 
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DEEL VI   EINDCONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

 

Hoofdstuk VI.1. Eindconclusies 

 

Geen ownership. 

 

Uit de tussentijdse evaluatie is gebleken dat SONA haar verplichtingen uit hoofde van de 

Beheerovereenkomst niet in voldoende mate is nagekomen. SONA is als delegataris van het 

Land eindverantwoordelijk voor het HNO-project.  

 

Uit de tussentijdse evaluatie is verder gebleken dat als gevolg van de complexe 

organisatiestructuur met vele contracten/overeenkomsten en verschillende belangen, het 

belang van het HNO-project niet door iedereen wordt gedeeld. Het ontbreekt aan een 

instelling die de regie over het totaal voert. Het ontbreekt aan ownership. SONA had als 

eindverantwoordelijke voor het HNO-project de ownership van het project naar zich toe 

moeten trekken. 

 

Het ontbreken van een duidelijke ownership is de oorzaak voor het ontstaan van vele 

tegenvallers en voor het uitblijven van vele beslissingen in het kader van het HNO-project en 

welke tegenvallers en beslissingen met een efficiënte en effectieve aanpak zeker tijdig 

voorkomen respectievelijk genomen hadden kunnen worden. 

 

De opleveringsdatum.  

 

De opleveringsdatum was gepland op 26 september 2017, doch uit de brief van 21 september 

2016264 blijkt thans dat de voorlopige eindoplevering van het HNO gepland staat op 13 

augustus 2018. Dan moet het ziekenhuis nog worden ingericht met de benodigde medische 

apparatuur en inventaris. Dat brengt ook nog een aantal maanden vertraging met zich mee 

voordat het ziekenhuis geheel operationeel kan zijn. 

 

Het verschuiven van de opleveringsdatum is voornamelijk een gevolg van het niet tijdig 

vrijmaken van het bouwterrein. Met name vertragingen in de planning van het “Schuifplan” 

(het plan om bepaalde SEHOS gebouwen te slopen en de SEHOS functies te herhuisvesten) 

en het functievrij maken en het verleggen van de Hamelbergweg als gevolg van de 

aanwezigheid van ondergrondse infrastructuren waarmee men vooraf geen rekening had 

gehouden, hebben geleid tot het niet tijdig kunnen vrijgeven van het bouwterrein aan Ballast 

Nedam, conform de contractueel overeengekomen planning. Ook de locatiewijziging van het 

Amstelterrein naar Otrobanda heeft een impact gekend op de opleverdatum. 

 

                                                           
264 Brief BNI aan SONA d.d. 21 september 2016 met kenmerk HNO-BRF-BN-SONA-00060 inzake finale claim 

ten gevolge van het niet tijdig beschikbaar stellen van het (volledige) bouwterrein door SONA 



 

                                                          Tussentijdse evaluatie HNO                                                                        302 

Verder is het verschuiven van de opleveringsdatum het gevolg van het grote aantal variations 

(wijzigingen in de bouwopdracht). Enerzijds refereert het grootste gedeelte van deze 

variations naar de locatiewijziging en de gevolgen ervan. Anderzijds worden een aantal 

aanvullende opdrachten en scopewijzingen genoteerd die voortkomen uit de gebruikers 

overleggen.  

 

Bij het uitblijven van een duidelijke ownership voorziet de evaluatiecommissie dat in de 

toekomst de opleveringsdatum nog verder in de toekomst zal verschuiven vanwege laattijdige 

beslissingen met betrekking tot de detail programmatie van het project, tragere uitvoering, 

niet tijdig documenteren, wijzigingen programma van eisen. 

 

De meerkosten. 

 

Het budget van het HNO-project is met NAf 64,2 mln overschreden. De bouwclaim van NAf 

35,4 mln van Ballast Nedam maakt van de overschrijding het grootste deel uit. De claim van 

NAf 35,4 mln bestaat uit twee claims van respectievelijk NAf 23,6 mln en NAf 11,8 mln. 

 

De claim van NAf 23,6 mln heeft Ballast Nedam aan de Dispute Adjudication Board (DAB) 

ter beoordeling voorgelegd. De evaluatiecommissie onthoudt zich derhalve van het geven van 

haar mening over de hoogte van deze bouwclaim van Ballast Nedam en over de vraag welk 

deel van deze bouwclaim voor wiens rekening dient te komen, nu het geschil over de claim 

sub judice is.  

 

Ten aanzien van het tweede claimbedrag van NAf 11,8 mln heeft de evaluatiecommissie het 

Land geadviseerd om SONA te instrueren onder geen beding het claimbedrag van NAf 11,8 

mln te erkennen, zolang al dan niet rechtens is komen vast te staan wie verantwoordelijk is 

voor de claim. 

 

De andere meerkosten zijn de overschrijdingen als gevolg van het uitblijven van de 

vrijstelling voor invoerrechten en OB voor het HNO-project. Bij de opstellen van het budget 

voor de bouw van het HNO is men van een vrijstellingregeling uitgegaan en zijn de kosten 

van invoerrechten en OB niet in het budget opgenomen. Nu deze regeling vooralsnog uitblijft 

zullen de invoerrechten en OB welke thans tot ongeveer NAf 8,3 mln zijn opgelopen, moeten 

worden betaald en vormen zij meerkosten. De evaluatiecommissie heeft het Land geadviseerd 

op korte termijn een besluit te nemen over het verlenen van vrijstelling voor invoerrechten en 

OB voor het HNO-project, temeer daar het hier een project betreft in het belang van de hele 

gemeenschap van Curacao. 

 

Verder zijn meerkosten ontstaan als gevolg van de door Berenschot gevraagde extra 

compensatie voor de begeleiding, de omleiding van de Hamelbergweg en het Schuifplan van 

het SEHOS voor bedragen van respectievelijk NAf 15,0 mln, NAf 8,0 mln en NAf 8,5 mln. 

Van deze meerkosten heeft de evaluatiecommissie het Land geadviseerd deze bedragen niet te 

betalen en derhalve niet in het budget van het HNO-project op te nemen. 
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Transitie “on hold”. 

 

Het transitietraject bestaat uit 19 deelprojecten. Van deze 19 deelprojecten zouden de eerste 5 

transitie deelprojecten van start zijn gegaan (Zorg- en organisatiefilosofie, HR Roadmap, 

Opleiden, trainen, bij- en omscholen, Cultuur- en gedragsverandering, Leiderschaps- en 

managementontwikkeling). In werkelijkheid zijn alle 19 deel projecten met uitzondering van 

de communicatie “on hold” gezet. 

 

Het “on hold” zetten van de transitie door SONA is niet in het belang van het HNO-project. 

Daarmee zal de invulling en de operationaliteit van het nieuwe ziekenhuis alleen nog langer 

op zich laten wachten. Deze ontwikkelingen zullen mede versterkt worden door de verlaging 

door het Ministerie van Financiën van het transitiebudget van NAf 22 miljoen naar NAf 8 

miljoen (korting van het budget met 64%). De evaluatiecommissie acht deze verlaging 

onverantwoord en adviseert deze korting terug te draaien. 

 

Inrichting en ICT 

 

Met betrekking tot de inrichting en ICT van het HNO is het de evaluatiecommissie niet echt 

duidelijk wie verantwoordelijk is en wie sindsdien instaat voor de bestellingen van het 

medisch materiaal. Voor de verwerving van de (medische) inrichting en ICT voor het HNO is 

men wel bezig met een marktverkenning voor een geselecteerd aantal inrichtingsonderdelen. 

Maar de geneesheer-specialisten worden in het aankoopproces onvoldoende betrokken. En er 

is ook onduidelijkheid over welke materialen uit het SEHOS kunnen worden meegenomen 

naar het nieuwe ziekenhuis. 

 

Ook is onduidelijk of voor het Blok Inrichting en ICT in de toekomt toch nog sprake zal zijn 

van meerkosten, met name voor onderhoud en vervanging van oude apparatuur. In hoofdstuk 

V van het onderhavige rapport hebben we gezien dat Berenschot niet is staat is om hierover 

duidelijke en betrouwbare informatie te geven.   

 

Kwaliteit van het (medisch) personeel 

 

Het kennis- en opleidingsniveau binnen het SEHOS ligt op een lager niveau dan het niveau 

welke volgens het Land binnen het HNO vereist is. Dit had moeten worden aangepakt in het 

kader van de transitie. De evaluatiecommissie adviseert een gedeelte van het te verhogen 

budget van de transitie aan te wenden voor het opleiden van het SEHOS personeel welke naar 

het HNO overgaat.  

 

Het zorgaanbod van het HNO 

 

Ten aanzien van de exploitatie van het HNO en het zorgaanbod door het HNO is nog geen 

eenduidig beleid uitgestippeld ten aanzien van (a) de rol van de specialisten die niet in 
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loondienst van het HNO werkzaam zullen zijn, (b) de functieverdeling binnen de 2de lijn zorg 

en (c) de functieverdeling HNO-Advent. Er is nog geen zorgbrede visie en beleid opgesteld 

en geïmplementeerd door het Land over de aansluiting van de 1ste lijn zorg op de 3de lijn zorg 

en over het bereiken van efficiencyverbeteringen binnen het nieuw te exploiteren HNO. 

Blijven voorstellen over efficiency verbeteringen uit dan zal een positieve exploitatie van het 

HNO minder kans van slagen hebben. Er dient een visie op de zorg opgesteld en 

geïmplementeerd te worden. 

 

Het HNO budget 

 

Het HNO budget is niet volgens schema beschikbaar gesteld. Het HNO budget voor bouw, 

Inrichting en ICT komt steeds meer onder druk te staan als gevolg van de variations, 

gebruikerseisen en dure aanbieders van materialen. De evaluatiecommissie adviseert om de 

gebruikerseisen, variations en de verwerving van materialen en apparatuur goed in de hand te 

houden. 

 

De betalingen door het Land 

 

Het Land stort de bedragen niet conform de afspraken op de rekening van SONA die op haar 

beurt de bedragen niet tijdig naar Berenschot en Ballast Nedam kan overmaken.  

 

Invoerrechten en Omzetbelasting (OB) 

 

De vrijstelling van invoerrechten en OB voor het HNO-project zijn nog steeds niet geregeld. 

De door het Land voorgestelde rulings zijn nog steeds niet verstrekt door de Belastingdienst. 

Deze situatie heeft geresulteerd in meerkosten voor het project en de begeleiding. De 

evaluatiecommissie adviseert het Land het daarheen te doen leiden dat deze rulings door het 

bevoegde orgaan bekrachtigd worden. 

 

Laboratorium 

 

Er zijn nog geen besluiten genomen met betrekking tot de vraag of binnen het HNO een 

laboratorium dient te komen of dat in de buurt van het HNO een nieuw nationaal laboratorium 

wordt gebouwd. 

 

Eigendomsgrenzen HNO 

 

De eigendomsgrenzen van het HNO zijn nog niet eenduidig vastgelegd. Er is nog 

onduidelijkheid over aansluitingen en kosten nutsvoorzieningen. De evaluatiecommissie 

beveelt aan de eigendomsgrenzen vast te stellen en deze notarieel te verlijden.  

 

Niet wijziging Programma van Eisen 
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De hierboven aangegeven tegenvallers en uitblijvende beslissingen met betrekking tot het 

HNO-project hadden grotendeels voorkomen kunnen worden indien in het Addendum op de 

Beheersovereenkomst mede zou zijn overeengekomen dat als gevolg van de locatiewijziging 

van een “greenfield” locatie (Amstelterrein) naar een “brownfield” locatie (Colon), het 

Programma van Eisen (PvE) diende te worden gewijzigd.265 

 

De Beheersovereenkomst is in augustus 2011 overeengekomen met het oog op de bouw van 

het nieuwe ziekenhuis op het Amstelterrein Toen besloten werd het nieuwe ziekenhuis te 

Colon te bouwen waren partijen van mening dat Beheersovereenkomst moest te worden 

aangepast en zijn partijen derhalve het Addendum op de Beheersovereenkomst 

overeengekomen.  

 

Het had echter wel op de weg van partijen gelegen om in het Addendum tot een wijziging van 

de oorspronkelijke Programma van Eisen te komen. Het ging immers om keuze van een 

locatie die in eigenschappen totaal verschilde van de in eerste instantie gekozen locatie, 

hetgeen belangrijke gevolgen voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis met zich zou 

meebrengen. Een overweging in het Addendum dat de Programma van eisen gewijzigd 

diende te worden, zou wellicht veel onbegrip en verwarring omtrent meerkosten, vertraging in 

de bouwtermijn, eventueel te verwachten claims hebben kunnen voorkomen.  

 

De evaluatiecommissie is dan ook van mening dat het in de eerste plaats SONA had moeten 

zijn die bij de opstelling van het Addendum het wijzigen van de Programma van Eisen als 

voorwaarde had moeten stellen. Immers, in de Beheersovereenkomst is SONA contractspartij 

en op grond van de Beheersovereenkomst is SONA verantwoordelijk voor de bouw van het 

HNO. SONA heeft dat echter nagelaten. 

 

Impasse tussen SONA en USONA/Berenschot 

 

Een tegenvaller voor het HNO-project waarvan in het onderhavige rapport melding is 

gemaakt, is ook de impasse die het afgelopen jaar tussen SONA en USONA is ontstaan met 

als gevolg dat het HNO-project voor wat betreft de transitie nagenoeg tot stilstand is 

gekomen. Deze impasse moet het Land Curacao duidelijk hebben gemaakt dat de 

Beheersovereenkomst niet meer op een effectieve of behoorlijke wijze uitgevoerd kan 

worden. Immers de Beheersovereenkomst kan alleen effectief en behoorlijk worden 

uitgevoerd als ook de werkzaamheden in het kader van de Managementovereenkomst tussen 

SONA en USONA/Berenschot worden uitgevoerd. En dat is op grond van de impasse 

voorlopig niet het geval. 

 

In het onderhavige rapport heeft de evaluatiecommissie aangegeven hoe de impasse tussen 

SONA en Berenschot is ontstaan. Zij acht dit een zorgwekkende situatie welke niet in het 

                                                           
265 Zie Hoofdstuk II.1. van het onderhavige rapport: De aanloop naar het HNO-project 
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belang is van het HNO-project. De evaluatiecommissie voorziet verder dat een aantal van 

deze ontwikkelingen na de tussentijdse evaluatie waarschijnlijk verder zullen escaleren in 

meer rechtszaken en beschuldigingen over en weer tussen de actoren in het HNO-project. 

 

De eindconclusie van de evaluatiecommissie is dan ook dat het Land Curacao de 

Beheersovereenkomst met SONA dient te beëindigen. Artikel 7 lid 1 van bijlage 4 behorende 

bij de Beheersovereenkomst geeft het Land deze mogelijkheid. Een beslissing welke volgens 

de evaluatiecommissie in het belang van het HNO-project en daarmee in het belang van de 

gemeenschap dient te worden genomen. 
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Hoofdstuk VI.2.  Eindaanbevelingen 

 

1. De tussentijdse evaluatie heeft aangetoond dat in de organisatie van het HNO-project 

het ontbreekt aan een effectieve en efficiënte structuur. De evaluatiecommissie beveelt 

dan ook aan een nieuwe organisatiestructuur op te zetten waarin effectiviteit en 

efficiëntie een belangrijke plaats innemen. 

 

2. SONA heeft haar rol als gedelegeerd en formele opdrachtgever niet naar behoren 

vervuld. Het verdient aanbeveling dat deze organisatie een stap opzij zet en wordt 

vervangen door een daadkrachtiger orgaan.  

 

3. De evaluatiecommissie adviseert om eerst de Beheersovereenkomst met SONA te 

ontbinden. SONA zal dan op haar beurt de tussen haar en Berenschot afgesloten 

Managementovereenkomst alsmede het tussen haar en Ballast Nedam afgesloten  

Bouwcontract moeten ontbinden. 

  

4. Tegelijkertijd beveelt de evaluatiecommissie aan de oprichting van een onroerend goed 

maatschappij (OM) en een exploitatiemaatschappij (EM), beiden in de vorm van een 

overheids N.V. dan wel een overheidsstichting.  

 

5. De OM neemt vervolgens het bouwcontract met Ballast Nedam over en treedt namens 

de overheid als project directeur op voor de bouw van het ziekenhuis. De OM kan zich 

daarbij laten adviseren door een bouwspecialist met ervaring in de ziekenhuisbouw. In 

de OM wordt het ziekenhuisgebouw en andere tot het ziekenhuis behorende gebouwen 

ingebracht. De OM wordt dus eigenaar van het ziekenhuisgebouw en de daartoe 

behorende percelen. 

 

6. Na oplevering van het ziekenhuis zal de OM actief zijn als verhuurder/eigenaar van het 

HNO gebouw en van de tot het ziekenhuis behorende winkelruimten. De OM is in die 

hoedanigheid verantwoordelijk voor de onderhoud van de gebouwen. 

 

7. De EM zal als doelomschrijving hebben het verzorgen van de transitie van het SEHOS 

naar het HNO en de inrichting van het HNO. Na de transitie en inrichting is het 

hoofddoel van de EM het exploiteren van het HNO. Hiervoor huurt de EM het HNO 

gebouw van de OM.  

 

8. Voor de transitie en de inrichting gaat de EM een nieuwe overeenkomst aan met 

USONA/Berenschot. Hiervoor kan de bestaande Managementovereenkomst worden 

gebruikt met de nodige aanpassingen. Maar dan dient de rol die aan Berenschot wordt 

toebedeeld, duidelijker gedefinieerd te worden zodat een duidelijk kader gecreëerd 

wordt. En ook dient de uitvoering van de aangepaste Managementovereenkomst aan een 

regelmatige controle te worden onderworpen. 
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9. De input van het SEHOS met betrekking tot de bouw, invulling, personeelsbezetting en 

exploitatie van het HNO is belangrijk. In de hiervoor genoemde aangepaste 

Managementovereenkomst zal dan ook moeten worden vastgelegd dat voor het nemen 

van beslissingen in het kader van de transitie en de inrichting van het HNO, het advies 

van het SEHOS dient te worden meegenomen. 

 

10. Voor de exploitatie van het HNO zal ingevolge de MOU het SEHOS als exploitatie-

entiteit fungeren266. De EM zal derhalve een exploitatieovereenkomst met het SEHOS 

moeten aangaan voor het exploiteren van het ziekenhuis. In de exploitatieovereenkomst 

tussen de EM en het SEHOS kan de EM wel bepalingen opnemen welke voor het Land 

van belang zijn dat die worden nagekomen.  

 

11. De OM en EM rapporteren rechtstreeks aan de Minister van GMN. Hiermee zal het 

trage besluitvormingsproces als gevolg van de uitschakeling van de QPB, TMB en 

SEHOS waarmee thans rekening moet worden gehouden, tot het verleden behoren. 

 

12. De QPB kan blijven bestaan in haar huidige vorm. De QPB dient zich dan enkel te 

focussen op de kwaliteitsborging en de terugkoppeling naar het Ministerie van GMN.  

 

13. Het is evident dat deze gewijzigde structuur de nodige verschuivingen in mandaten en 

contractvorming met zich mee zal brengen, maar dit lijkt ons de enige weg voorwaarts. 

De belangrijkste stakeholders in het HNO-proces zijn de eigenaar (het Land) en de 

gebruikers (het medisch personeel, het niet-medisch personeel en de patiënten) en hun 

belangen worden het beste gediend in het geval met betrekking tot het HNO-project een 

rendabel en bruikbaar eindproduct wordt gerealiseerd oftewel betaalbare medische zorg 

van hoge kwaliteit.  

 

14. De bovengenoemde aanbevelingen dienen wel intergraal te worden overgenomen, wil 

het Land Curacao zijn burgers een nieuw ziekenhuis kunnen aanbieden welke voldoet 

aan de internationale bouwtechnische kwaliteitsnormen, welke gebouwd wordt binnen 

de opgestelde begroting en welke in staat is een kwalitatief en betaalbare medische zorg 

aan te bieden. Het zou immers verkeerd kunnen aflopen in het geval de Regering mocht 

beslissen om het onderhoud toe te wijzen aan de EM zonder zelf het bouwcontract met 

Ballast Nedam over te nemen. In een dergelijke situatie zou het aan Ballast Nedam een 

vrijgeleide kunnen geven om een ondermaatse kwaliteit af te leveren, aangezien van een 

DBM-contract geen sprake meer is en Ballast Nedam niet meer instaat voor het 

onderhoud van zelf geleverde werk. Zo zijn er nog wel meerdere doemscenario’s te 

bedenken indien men de aanbevelingen niet integraal overneemt. Maar het valt buiten 

het bestek van de opdracht van de evaluatiecommissie om alle mogelijke 

                                                           
266 Artikel 9 MOU luidt: “De basisstructuur van de toekomstige beheersorganisatie wordt beschreven als een 

nader in te vullen combinatie van een vastgoed-entiteit en een exploitatie-entiteit waarbij reeds nu vaststaat dat 

SEHOS aan het einde van de transitieperiode als exploitatie-entiteit zal fungeren.” 
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doemscenario’s hier te behandelen. De evaluatiecommissie beperkt zich tot het advies 

aan de Regering om de door de evaluatiecommissie gedane aanbevelingen integraal 

over te nemen, mocht de Regering besluiten de aanbevelingen van de 

evaluatiecommissies over te nemen. 

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 


