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Transacties

• Syntrus Achmea Real Estate & Finance 
heeft op het Westhovenplein in Den Haag 
een aankoop gedaan van 119 
zorgappartementen. Deze appartementen 
worden momenteel gebouwd en worden na 
oplevering langjarig verhuurd aan 
zorgorganisatie Saffier. 

• In Apeldoorn en Hengelo heeft NLII Apollo 
Zorgvastgoedfonds twee gezondheidscentra 
gekocht voor circa € 7 miljoen. In de centra 
zijn diverse eerstelijns disciplines aanwezig 
waaronder huisartsen en apotheken. 

• Holland Immo Group heeft drie particuliere 
woonzorglocaties van Domus Magnus 
aangekocht. De locaties zijn gelegen in 
Gouda (St. Jozefpaviljoen),  Brummen (Klein 
Engelenburg) en Warnsveld (Huis ter 
Weegen) en bieden in totaal huisvesting aan 
77 ouderen met dementie. 

• Estea Driestar heeft 43 intra- en extramurale 
complexen met in totaal circa 900 verhuurde 
wooneenheden aangekocht van 
woningcorporatie WoonFriesland. De totale 
transactieprijs voor de portefeuille bedroeg 
circa € 60 miljoen.

• In o.a. Zeist, Ede, Den Haag en Beegden heeft 
Aedifica particuliere woonzorglocaties 
aangekocht die (na oplevering) langjarig 
verhuurd worden aan Martha Flora en 
Compartijn. Deze zorgexploitanten leveren 
zorg, service en huisvesting aan ouderen met 
dementie. De totale investering bedraagt 
circa  € 30 miljoen. 

Het afgelopen halfjaar hebben er veel transacties 
plaatsgevonden in Nederlands zorgvastgoed. Hieronder 
worden enkele transacties toegelicht. 

Locatie Klein Engelenburg, Brummen

DYNAMIEK IN DE ZORGVASTGOEDMARKT

• Een entiteit van Rosewood Group heeft in Velp 
en Smakt een tweetal particuliere 
woonzorglocaties aangekocht. De locaties 
worden langjarig gehuurd en geëxploiteerd door 
Samen Aangenaam Ouder Worden (SAOW). 

• In Baarn, Tiel en Eemnes kocht Cofinimmo
eerstelijns gezondheidscentra. De centra zijn 
alle drie vrijwel volledig verhuurd en hadden 
een totale aankoopprijs van € 12,7 miljoen. 

• Bouwinvest heeft een gedeelte van Houthaven 
Life in Amsterdam aangekocht. Na oplevering 
neemt Bouwinvest o.a. 45 zorgappartementen, 
een gezondheidscentrum en 48 intramurale 
appartementen af. De laatstgenoemde worden 
langjarig gehuurd door Cordaan. 

Houthaven Life, Amsterdam

Eerstelijns Centrum, Tiel
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Intramuraal
Vastgoed

5,30% 
5,35% H1 2017

Tweedelijns
centra

7,00% 
7,00% H1 2017
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Beleggingsvolume
In de tweede helft van 2017 is er voor € 395 miljoen aan zorgvastgoed 
aangekocht door beleggers. Het totaalvolume voor 2017 bereikte de 
recordhoogte van € 630 miljoen. Meer beleggers zien zorgvastgoed 
als een interessante investering. Daarnaast besluiten 
woningcorporaties en zorginstellingen vaker zorgvastgoed te 
verkopen om zo te kunnen focussen op hun kerntaken. Hierdoor 
verwachten wij ook in 2018 een nieuw record. 

BELEGGINGSVOLUME ZORGVASTGOED DOOR COMMERCIËLE VASTGOEDBELEGGERS

TOELICHTING BELEGGINGSVOLUME 2017

• Extramurale (senioren) huisvesting, waaronder 
zorgappartementen en particuliere woonzorg 
omvatten ± 65% van het totale 
beleggingsvolume.

• De snelste procentuele volumegroei tussen 2016 
en 2017 vindt plaats in het particuliere 
woonzorg-segment, namelijk 67%.

• Er waren circa 45 verschillende beleggers actief 
in het aankopen van zorgvastgoed.

• Aedifica heeft in 2017 het meeste zorgvastgoed 
aangekocht, gevolgd door Syntrus Achmea RE&F 
en Bouwinvest.

Eerstelijns
gezondheidscentra

5,90% 
6,00% H1 2017

ONTWIKKELINGEN VAN RENDEMENTEN

Extramuraal 
(woon)zorgvastgoed

4,45% 
4,60% H1 2017

Particuliere 
(woon)zorgvastgoed 

5,65% 
5,90% H1 2017

Onderstaande percentages vertegenwoordigen de ‘prime’ bruto-aanvangsrendementen die van toepassing 
waren in december 2017. Hierbij is uitgegaan van een 15-jarige marktconforme huurovereenkomst met een 
solvabele huurder, in een nieuw gebouw dat volledig geschikt is voor de betreffende zorgexploitatie en 
gelegen is op een goede locatie.

• Circa 35% van het beleggingsvolume is 
aangekocht door (entiteiten van) Belgische 
beleggers.

• Het gemiddelde volume per transactie bedroeg 
circa € 5,6 miljoen.

• Er werden circa 30 eerstelijns gezondheidscentra 
verkocht aan beleggers. Dit is een verdubbeling 
ten opzichte van 2016.

• Er vond slechts één, relatief kleine, transactie 
plaats in het tweedelijns zorgvastgoed. 
Momenteel worden er echter diverse kantoren 
getransformeerd naar klinieken. 

Bron: CBRE Research, 2018
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Aantal en omvang
Uit onderzoek van CBRE blijkt dat er in Nederland 
minimaal 440 gezondheidscentra aanwezig zijn. In al 
deze centra zijn één of meerdere huisartsen actief en 
zijn er één of meerdere andere zorgverleners 
gehuisvest. De meeste gezondheidscentra hebben een 
omvang tussen de 1.000 en 2.500 vierkante meter. Er 
zijn vaak tussen de 3 en 15 verschillende 
zorgdisciplines in een centrum aanwezig. De meeste 
locaties zijn gelegen in- of grenzend aan een woonwijk 
en hebben een wijk-, stads- of regionale functie. 

Toename eerstelijnszorg
De eerstelijns zorgvraag neemt de komende jaren 
verder toe door de navolgende ontwikkelingen:

1. De vergrijzing van de Nederlandse samenleving.

2. Het langer thuis blijven wonen van 
zorgbehoevende ouderen. Deze hebben 
gemiddeld tussen de 4 en 5 keer per jaar vaker 
contact met een huisarts of praktijkondersteuners 
dan jongeren of volwassenen. 

3. De verplaatsing van tweedelijns zorg (in 
ziekenhuizen) naar eerstelijns zorgverlening in 
gezondheidscentra door overheidsbeleid.

4. De nieuwe vormen van contractering van zorg 
waarbij verschillende zorgdisciplines gezamenlijk 
worden ingekocht door zorgverzekeraars. Voor 
zorgdisciplines die samenwerken wordt het 
hierdoor interessanter om fysiek bij elkaar in het 
gebouw gevestigd te zijn.

Kenmerken beleggingsproduct
Eerstelijns zorgverleners zijn vaak bereid zich langjarig 
aan hun huisvesting te committeren. Hierdoor zijn de 
looptijden van de contracten vaak 5, 10 of 15 jaar. De 
inkomstenstromen van de zorgverleners zijn in zeer 
beperkte mate afhankelijk van de economie en dus 
niet erg conjunctuurgevoelig. Het vastgoed van 
gezondheidscentra is vaak goed alternatief 
aanwendbaar als bijvoorbeeld kantoorruimte. 

Voordelen consument en zorgverlener
Voor de consument is het prettig dat verschillende 
zorg-gerelateerde functies in één gebouw gevestigd 
zijn. Hierdoor kan bijvoorbeeld na het bezoek aan de 
huisarts direct de betreffende medicatie bij de 
apotheek worden opgehaald. Voor zorgverleners kan 
het gehuisvest zijn in een gezondheidscentrum, leiden 
tot een automatische stroom van doorverwijzingen 
vanuit de huisarts en veel onderlinge 
synergievoordelen met andere gebruikers van het 
complex. De kosten van bijvoorbeeld assistenten, 
wachtruimten, toiletten en parkeerplaatsen kunnen 
eenvoudig worden gedeeld. 

Eigendom
Meer dan 60% van de gezondheidscentra is in handen 
van particuliere beleggers en woningcorporaties. Veel 
woningcorporaties en zorginstellingen (waaronder 
diverse ziekenhuizen) zijn voornemens of bezig om 
hun gezondheidscentra te verkopen. Het in eigendom 
behouden, leidt voor deze organisaties tot 
kapitaalbeslag en draagt niet of onvoldoende bij aan 
het behalen van hun primaire doelstellingen. 

De ontwikkelingen in de (zorg)markt leiden tot meer vraag naar 
eerstelijns gezondheidscentra in Nederland. In deze special geven wij 
inzicht in deze groeiende markt, omschrijven wij wie 
gezondheidscentra in Nederland bezitten en gaan wij in op de 
huurprijzen en de rendementen. 

Groeiende vraag naar 
gezondheidscentra

H2
2017

2%
3%

Bron: CBRE Research, 2018 

© 2018 CBRE B.V.
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Om de markt van gezondheidscentra transparanter te 
maken, heeft CBRE de huurprijzen en rendementen van 
gezondheidscentra verder onderzocht. 

5
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Huurprijzen en rendementen

HUURPRIJZEN

Op de locatie van het oude Antonius College 
Bodegraven heeft Healthcare Real Estate (HCRE) een 
anderhalvelijns gezondheidscentrum ontwikkeld voor 
haar eigen beleggingsportefeuille. In dit nieuwbouw 
centrum verlenen 10 eerstelijns zorgaanbieders en het 
Groene Hart Ziekenhuis zorg onder één dak. 

CBRE heeft HCRE ondersteund bij het opstellen van de 
financiële business case voor de ontwikkeling, het 
onderbouwen van de aankoopbeslissing en de taxatie. 

UITGELICHTE TRANSACTIE H2 2017: MEDISCH CENTRUM BODEGRAVEN - BODEGRAVEN

Medisch centrum Bodegraven

Het gemiddelde bruto rendement van de 
gerealiseerde transacties in de afgelopen twee 
jaar is gedaald. Dit komt mede doordat het 
beleggingsproduct volwassener wordt en er 
meer beleggers interesse hebben in dit 
beleggingssegment. 

De gemiddelde looptijd van de huurcontracten 
waarmee de gezondheidscentra zijn verkocht, 
is 8,5 jaar (2016) en circa 10 jaar (2017). 

Bron: CBRE Research, 2018 

Bron: CBRE Research, 2018 

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter 
verschilt sterk tussen gezondheidscentra. Dit 
komt vooral door de locatie, vastgoedkwaliteit, 
de omvang en de soort zorgverlener. De 
gemiddelde huurprijs bedraagt circa € 155,-.

De huurprijs in een gezondheidscentrum kan 
verschillen per zorgverlener. Uit onderzoek 
blijkt dat apothekers vaak de hoogste huur 
betalen. Huisartsen en psychologen betalen 
vaak de laagste huur.

RENDEMENTEN
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Healthcare Real Estate (HCRE) is 
belegger in zorgvastgoed en bezit diverse 
gezondheidscentra. De komende jaren 
wil HCRE zijn portefeuille verder 
uitbreiden. Door te specialiseren in 
gezondheidscentra, weet de belegger hoe 
zorgverleners gehuisvest willen zijn.
Jeroen Hermus interviewt Jochem Post 
over zijn visie op de Nederlandse markt 
voor gezondheidscentra.

INTERVIEW MET 
JOCHEM POST

Oprichter en algemeen directeur 
van Healthcare Real Estate

KUN JE IETS MEER VERTELLEN 
OVER HEALTHCARE REAL ESTATE?
HCRE is hoofdzakelijk een investeerder in 
eerstelijnszorg gezondheidscentra en bestaat zo’n 
zeven jaar. Wij verwerven operationele centra en 
realiseren nieuwbouw, beide voor eigen 
portefeuille. Vanuit onze zorgvastgoedexpertise 
worden wij ook als gedelegeerd ontwikkelaar of als 
projectmanager gevraagd bij de realisatie van 
diverse gezondheidscentra en woonzorg projecten.

WAAROM GELOVEN JULLIE IN 
INVESTEREN IN DEZE SPECIFIEKE SECTOR?
Door de nadrukkelijke inzet van de overheid op 
samenwerking in de efficiënte en kostenbewuste 
eerstelijnszorg. De verwachting dat de rol van de 
eerstelijnszorg nog groter zal worden is breed 
gedragen. Wij analyseerden zeven jaar geleden de 
visie over zorg van alle politieke partijen. Wat ons 
opviel was dat er enorme consensus was en is over 
de noodzaak van een grotere rol voor de 
eerstelijnszorg in Nederland. Een mooi gegeven 
voor onze lange termijn beleggingsstrategie.

HOE DENK JIJ DAT DE SECTOR 
ZICH VERDER ZAL ONTWIKKELEN?
Wij zijn positief over de eerstelijnssector en hopen 
de komende jaren nog sterk te groeien. Verder 
neemt de interesse van institutionele partijen in 
gezondheidscentra toe. We zien het als een bewijs 
dat we goed zitten met onze strategie. 
Een opvallende ontwikkeling is het grote aantal 
eerstelijns zorgverleners dat momenteel zelf haar 
vastgoed financiert. Niet zelden loopt de 
financiering op tot 100%. Als een professionele 
vastgoedbelegger vanuit risicoperceptie maximaal 
70% financiert, waarom zou een zorgverlener dan 
hoger moeten willen? Wij financieren 30% van 
ons bezit met vreemd vermogen, het laagste 
risicoprofiel bij een bank.

WAAR BEN JE HET MEESTE TROTS OP?
Recent leverden wij een nieuwbouw 
anderhalflijns-gezondheidscentrum op in 
Bodegraven. Met 300 zonnepanelen op het dak, 
LED verlichting en geen gas-aansluiting, is het 
centrum niet alleen duurzaam maar is het ook 
echt een bewijs van ons business concept. Hierbij 
ligt de focus op het intensieve interdisciplinair 
overleg tussen de zorgverleners onderling. 
Zeker de moeite waard om eens te gaan kijken.

KOPEN JULLIE OOK LEGE OBJECTEN DIE 
GESCHIKT ZIJN VOOR TRANSFORMATIE 
NAAR GEZONDHEIDSCENTRA?
Absoluut, dat hebben we ook al meermaals gedaan 
de afgelopen jaren. Wij raken doorgaans in een 
vroeg stadium in gesprek met zorgverleners en 
hun adviseurs. In nauw overleg komt dan een 
programma van eisen tot stand. Indien dat 
programma te realiseren is, in een leegstand 
object binnen het zoekgebied, dan heeft 
transformatie een sterke voorkeur. We 
transformeren geen gebouwen zonder dat we 
hiervoor de belangrijkste huurders hebben.

WAT IS JULLIE AMBITIE?
Die is tweeledig: wij willen graag groeien met ons 
fonds, dus zijn nadrukkelijk op zoek naar 
operationele centra om te verwerven en 
nieuwbouw centra om te realiseren. Daarnaast 
willen wij onze kennis en kunde meer gaan 
inzetten voor derden. We hebben met HCRE veel 
kennis opgebouwd de afgelopen zeven jaar. 
We willen eerste- en tweedelijns zorgverleners 
graag bijstaan om met hen meerdere projecten 
zoals bijvoorbeeld in Bodegraven te realiseren.

© 2018 CBRE B.V.



Dit rapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door CBRE echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch 
kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze rapportage is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënten van CBRE en mag niet worden 
gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CBRE.

Wilt u meer weten over cbre research, of bijkomende 
onderzoeksrapporten raadplegen, bezoek dan de 
global research gateway.

Bij het bepalen van het beleggingsvolume is rekening gehouden met vastgoed dat verkocht is boven de EUR 1 miljoen. De transacties van vastgoed die een combinatie 
van verschillende zorgfuncties huisvesten zijn meegeteld in de functie die het grootst aanwezig is in dat object.

Disclaimer
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Contact

Annette van der Poel
Senior Consultant
Healthcare
Annette.vanderpoel@cbre.com

Jeroen Hermus
Director
Healthcare
Jeroen.Hermus@cbre.com

Alexander Buijs
Senior Director 
Capital Markets
Alexander.Buijs@cbre.com

MEER INFORMATIE?

Voor informatie over CBRE Healthcare en voor 
onze marktrapportages, verwijzen wij u graag 
naar onze zorgvastgoed pagina.

TAKING CARE OF YOUR REAL ESTATE
CBRE Healthcare is de verbindende factor tussen 
zorginstellingen en de vastgoedbranche. 
Als consultant van zorginstellingen en 
commerciële vastgoedpartijen zijn wij dagelijks 
actief in de zorgsector. Hierdoor kennen wij de 
trends, kansen en bedreigingen in de sector en 
weten wij welke wet- en regelgeving belangrijk 
is voor vastgoedtransacties. 

CBRE Healthcare treedt op namens 
zorginstellingen, beleggers, banken en 
ontwikkelaars en is binnen de zorgsector onder 
andere betrokken bij strategische advisering, 
haalbaarheidstudies, aan- en verkooptrajecten, 
taxaties, bouwkostenramingen, 
bouwbegeleidingen, technical due dilligences, 
risico analyses, hold- / sell analyses, programma’s 
van eisen en financieringen.

CBRE HOOFDKANTOOR

Gustav Mahlerlaan 405
1082 MK Amsterdam
T +31 20 626 26 91

cbre.nl

http://www.cbre.com/researchgateway
mailto:Annette.vanderpoel@cbre.com
mailto:Jeroen.Hermus@cbre.com
mailto:Alexander.Buijs@cbre.com
https://www.cbre.nl/nl-nl/diensten/sectoren-en-trends/zorgvastgoed
http://www.cbre.nl/
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