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TRENDS NEDERLANDS ZORGVASTGOED

Transacties

− In Gorinchem en Zwolle heeft Sectie5 in totaal 

respectievelijk 29 en 67 zorgappartementen gekocht 

die langjarig worden verhuurd aan zorginstellingen 

Syndion en Omega Groep. Het totale 

aankoopbedrag bedraagt circa € 14,35 miljoen. 

− In o.a. Utrecht, Roosendaal, Nijverdal, Velp, Smakt 

en Tilburg heeft Aedifica particuliere 

woonzorglocaties aangekocht die (na oplevering) 

langjarig verhuurd worden aan Blueprint Groep, 

Compartijn, Stepping Stones en Wonen bij 

September. Deze zorgexploitanten leveren zorg, 

service en huisvesting aan senioren met dementie. 

De totale investering bedraagt circa € 43 miljoen. 

− Bouwinvest heeft de nieuwe locatie van particuliere 

woonzorgexploitant Rosorum in Amersfoort 

aangekocht. Daarnaast kocht zij 14 extra vrije sector 

zorgappartementen in het project Houthavens Life 

in Amsterdam.

− Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft in 

Nieuwegein en Gilze-Rijen gezondheidscentra 

gekocht die langjarig worden verhuurd aan 

eerstelijns zorgexploitanten. Ook kocht zij een 

particuliere woonzorglocatie in Amsterdam met 36 

studio’s. Deze locatie is langjarig verhuurd aan 

zorgexploitant Kloek.

− Amvest heeft het afgelopen half jaar door heel 

Nederland nieuwe locaties aangekocht voor de 

verdere uitbreiding van de particuliere 

woonzorgformules: Dagelijks Leven, Het Gastenhuis 

en Futura Zorg.

Het afgelopen halfjaar hebben er veel transacties plaatsgevonden in Nederlands 

zorgvastgoed. Hieronder worden enkele transacties uitgelicht. 

Woningcomplex Omega Groep, Zwolle

DYNAMIEK IN DE ZORGVASTGOEDMARKT

− Carestone Property is eigenaar geworden 

van diverse gezondheidscentra door heel Nederland, 

waaronder in Breda, Sevenum en Oost-Souburg. 

− Het Apollo Zorgvastgoedfonds heeft in Schiedam 

een complex aangekocht dat wordt getransformeerd 

tot particuliere woonzorg voor 26 bewoners. Het 

object is langjarig verhuurd aan Stepping Stones 

Home & Care. 

− HCRE Healthcare heeft onder andere een 

nieuwbouw gezondheidscentra in Alphen aan de Rijn 

en Zeist aangekocht. 

− Cortese Healthcare II B.V. heeft 2 operationele 

gezondheidscentra aangekocht in Bodegraven en 

Amstelveen. 

Wonen bij September, Nijverdal

Gezondheidscentrum De Flair, Gilze
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Beleggingsvolume
In de eerste helft van 2018 is er voor € 345 miljoen aan zorgvastgoed aangekocht 

door beleggers. Dit is circa 48% meer dan in de eerste helft van 2017. Steeds 

meer zorginstellingen en woningcorporaties gaan zich focussen op hun primaire 

dienstverlening en besluiten hun zorgvastgoed te verkopen aan beleggers. CBRE 

verwacht dat het totale beleggingsvolume in zorgvastgoed in 2018 een nieuw 

record bereikt.

BELEGGINGSVOLUME ZORGVASTGOED DOOR COMMERCIËLE VASTGOEDBELEGGERS

TOELICHTING BELEGGINGSVOLUME H1 2018

− Het beleggingsvolume in het eerste half jaar van 2018 

ligt ca. 48% hoger dan in het eerste half jaar van 2017 

(€ 233 miljoen).

− Het gemiddelde volume per transactie is gegroeid van 

circa € 5,4 miljoen per transactie in 2017 H1 tot circa € 

7,0 miljoen in het eerste half 

jaar van 2018. 

− Het aantal transacties is in 2018 H1 gegroeid tot 49 ten 

opzichte van 43 in 2017 H1.

− Er waren circa 25 verschillende beleggers actief in het 

aankopen van zorgvastgoed. In H1 2017 waren dat 14 

verschillende beleggers. Hieruit blijkt dat er meer 

beleggers actief worden in het segment.

− Het hoogste volume is belegd in Noord-Brabant (30%), 

gevolgd door Zuid-Holland (25%) en Gelderland (14%).

− Circa 30% van het beleggingsvolume is aangekocht 

door (entiteiten van) buitenlandse beleggers. Circa 

40% van dit bedrag is afkomstig uit België. 

− Circa 31% van het volume werd verkocht door 

zorginstellingen. Circa 20% werd verkocht door 

particuliere beleggers. 

− Circa 28% van het totale volume werd gekocht door 

buitenlandse REIT’s (Real Estate Investment Trust). 

Circa 22% werd gekocht door institutionele beleggers 

die investeren met vermogen van pensioenfondsen.

Eerstelijns
gezondheidscentra

5,80% 
5,90% H2 2017

ONTWIKKELINGEN VAN RENDEMENTEN

Tweedelijns
centra

6,75% 
7,00% H2 2017

Intramuraal
Vastgoed

5,20% 
5,30% H2 2017

Extramuraal 
(woon)zorgvastgoed

4,40% 
4,45% H2 2017

Particuliere 
(woon)zorgvastgoed 

5,50% 
5,65% H2 2017

Onderstaande percentages vertegenwoordigen de ‘prime’ bruto-aanvangsrendementen die van toepassing waren in 

de eerste helft van 2018. Hierbij is voor woonzorgvastgoed 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.

Bron: CBRE Research, 2018
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Doorstroming woningmarkt

Circa 21% van de 65+ers geeft aan binnen 2 jaar te 

willen verhuizen.1 Het aandeel senioren dat per jaar 

daadwerkelijk verhuist ligt aanzienlijk lager: 4,5%.2 Deze 

discrepantie wordt onder andere veroorzaakt door het 

gebrek aan geschikt woningaanbod voor deze 

doelgroep. Veel senioren verhuizen pas op het moment 

dat ze een zorgvraag hebben en hun huidige 

woonsituatie ongeschikt wordt voor het ontvangen van 

zorg.3 Circa 80% van de woningen die door senioren 

worden verkocht zijn eengezinswoningen die ook 

geschikt zijn voor (jonge) gezinnen.4 Door de 

ontwikkeling van nieuwe zorgappartementen te 

stimuleren, zal ook de doorstroming op de 

woningmarkt worden verbeterd.

Onderzoek: groeiend tekort

Uit onderzoek van CBRE blijkt dat er in Nederland een 

huidig tekort is van circa 32.000 vrije sector 

zorgappartementen. Dit tekort loopt de komende jaren 

verder op tot circa 52.000 in 2040 (zie kader).5

In vrijwel iedere gemeente is er momenteel een tekort 

aanwezig. De grootste concentraties tekorten aan vrije 

sector zorgwoningen in 2040 liggen in de COROP 

gebieden Utrecht, Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond, 

Veluwe en diverse delen van Noord-Brabant.

In het onderzoek is op gemeentelijk niveau onder 

andere rekening gehouden met  het aantal senioren, de 

hoeveelheid thuiszorgindicaties, de verhuisgeneigdheid, 

de huidige woonsituatie van 65+ers (koop, sociaal of 

vrije sector), het besteedbaar inkomen en het 

bestaande aanbod vrije sector zorgappartementen. 

Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld van de 

tekorten per gemeente. Uit onderzoek van ANBO blijkt 

dat er in heel Nederland in totaal circa 80.000 

levensloopbestendige woningen bij moeten komen om 

aan de totale vraag in het vrije sector, sociale en 

koopsegment te kunnen voldoen7. 

Rol van de overheid

De overheid heeft recent aangegeven samen met 

marktpartijen, woningcorporaties, zorginstellingen en 

burgers afspraken te willen maken over het realiseren 

van voldoende passend woningaanbod voor senioren.8

Daarbij zetten ze in op drie onderwerpen: het in beeld 

brengen van de lokale opgave, het realiseren van 

vernieuwende woonvormen voor senioren, en een 

lokale aanpak om senioren te helpen geschikt te 

wonen. Het kabinet investeert de komende jaren 340 

miljoen euro ten behoeve van thuiswonende senioren.

Steeds meer senioren willen wonen in een zorgappartement*. Hier zoeken ze 

comfort, gezelligheid en veiligheid. Het huidige tekort en de groeiende vraag 

naar (vrije sector) zorgappartementen remt de doorstroom 

op de woningmarkt. 

4
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Tekort van 32.000 vrije    
sector zorgappartementen

SPREIDING TEKORT IN 2040
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*Definitie zorgappartementen

Zelfstandige levensloopbestendige appartementen, 

geschikt voor het ontvangen van zorg, waarbij een 

zorgexploitant in het complex of in de directe 

nabijheid van het complex gevestigd is om naar 

behoefte (thuis)zorg te leveren aan de bewoners.6

Tekort aan vrije sector zorgappartementen 
per COROP

< 500

501 - 1000

1001 - 1500

1501 - 2000

> 2001

Bron: CBRE Research, 2018
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- Hogere huurprijs 

Uit onderzoek van CBRE en Bouwinvest blijkt dat 

huurprijzen van vrije sector zorgappartementen circa 

11% hoger liggen dan de huurprijzen van vergelijkbare 

vrije sector appartementen zonder zorgdienstverlener in 

of nabij het complex. Deze hogere huurprijs wordt o.a. 

veroorzaakt door het gebrek aan goed woningaanbod 

voor senioren en de groeiende behoefte van senioren 

om in vrije sector zorgappartementen te wonen. 

- Maatschappelijke bestemming mogelijk

Vrije sector zorgappartementen zijn meestal gelegen op 

woon- of maatschappelijke bestemmingen. Als de 

bestemming maatschappelijk is kunnen er geen reguliere 

woningen ontwikkeld worden. Op deze locaties kunnen 

vaak wel zorgappartementen worden ontwikkeld voor 

een zorgbehoevende doelgroep. 

- Lagere parkeernorm

Veel gemeenten hanteren lagere parkeernormen indien 

de appartementen specifiek voor zorgbehoevende 

senioren worden ontwikkeld. 

In de praktijk kan vaak worden volstaan met een 

parkeernorm van 0,5 per appartement. 

Door de handen in één te slaan kunnen zij gezamenlijk 

inspelen op de groeiende vraag in de markt. 

Kansen voor ontwikkelaars, 
beleggers en zorginstellingen

© 2018 CBRE B.V.

De Leyhoeve, Tilburg De Makroon, Amsterdam

Park Gooijland, Deventer Mirtehof, Zeist

KANSEN VOOR ONTWIKKELAARS EN BELEGGERS:

- Vastgoedrisico’s verkleinen

Veel zorgappartementen zijn van oudsher in eigendom 

van zorginstellingen. Steeds meer instellingen erkennen 

dat de rol van verhuurder niet bijdraagt aan hun 

doelstellingen omtrent het leveren van goede zorg. Ze 

besluiten om het vastgoed waar geen zware zorg wordt 

geleverd te verkopen aan een belegger. Hierdoor 

worden hun vastgoedrisico’s verkleind.

- Liquiditeit verbeteren

Door vastgoed verhuurd, leeg of middels een sale & 

leaseback constructie te verkopen komt er vaak kapitaal 

beschikbaar dat geïnvesteerd kan worden in het 

opknappen van andere zorglocaties of in de kwaliteit van 

de zorg. Ook kunnen de financiële ratio’s bij de banken 

verbeteren waardoor interessantere financierings-

condities kunnen ontstaan voor bijvoorbeeld het overige 

vastgoed. 

- Zorginstelling behoudt regie over complex

De zorginstelling kan met de belegger afspraken maken 

over bijvoorbeeld de toewijzing van de 

zorgappartementen aan nieuwe bewoners. Hierdoor kan 

de nieuwe (zorgbehoevende) huurder door de 

zorginstelling worden aandragen. Ook worden vaak 

algemene ruimten in het complex door de zorginstelling 

terug gehuurd. Hierdoor kan de zorginstelling haar 

functies en aanwezigheid in het complex waarborgen en 

de volledige regie behouden over de 

zorgdienstverlening.

KANSEN VOOR ZORGINSTELLING:

Nieuwe woonzorgconcepten

Nieuwe woonzorgconcepten spelen steeds meer in op 

de persoonlijke behoeften van senioren en richten 

zich op een woonvorm tussen regulier wonen en een 

instelling.8 Er bestaan verschillende concepten met 

zorgappartementen, van klein- tot grootschalig en van 

basisservices tot zeer luxe services. De senioren willen 

een woning met faciliteiten en zorg in de buurt en 

waar ze gemakkelijk in contact kunnen komen 

met andere senioren.
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Het Bouwinvest Healthcare Fund belegt 

in zorgvastgoed. 

Van zorgappartementen tot zware 

woonzorglocaties en van 

gezondheidscentra tot klinieken. 

Jeroen Hermus interviewt 

Erwin Drenth over zijn visie 

op de Nederlandse markt 

voor zorgvastgoed.

KUN JE MEER VERTELLEN OVER 

BOUWINVEST?

Bouwinvest belegt sinds 1952 in vastgoed voor het 

pensioenfonds van de bouw (bpfBOUW). Dit doen we 

zowel nationaal als internationaal. Binnen Nederland 

beheert Bouwinvest vijf fondsen, voor respectievelijk 

woningen, winkels, kantoren, hotels en zorgvastgoed. De 

eerste drie fondsen staan open voor institutionele 

investeerders. Hotels en Zorgvastgoed doen we voorlopig 

nog exclusief voor het Pensioenfonds voor de Bouw. 

HOE GROOT IS HET ZORGFONDS? 

Eind juli verwachten we ca. 300 miljoen euro gealloceerd 

te hebben inclusief commitments. Momenteel hebben 

we 20 objecten in portefeuille 

en in aanbouw. De komende jaren hopen we daar nog 

voor minimaal 200 miljoen aan toe 

te kunnen voegen.

WAAROM INVESTEERT 

BOUWINVEST IN ZORGVASTGOED?

Daar zijn verschillende redenen voor. Uiteraard primair 

omdat het een goed rendement oplevert en een goede 

uitbreiding is op de huidige allocatie in vastgoed. 

Daarnaast groeit de komende decennia de vraag sterk 

vanuit zowel de zorgaanbieders als de consument. Ook 

delen zorgaanbieders en pensioenfondsen een 

vergelijkbare lange termijn doelstelling, waardoor een 

partnership al snel natuurlijk is. En ‘last but not least’, het 

levert een belangrijke bijdrage aan de Environment 

Sustainable Governance (ESG) doelstellingen van 

de aandeelhouder: niet alleen financieel, 

maar ook maatschappelijk rendement.

HOE DENK JIJ DAT DE SECTOR 

ZICH VERDER ZAL ONTWIKKELEN?

De zorgsector professionaliseert in hoog tempo. 

Vastgoed wordt meer en meer zakelijk benaderd als een 

bedrijfsmiddel. Door toenemende druk op kosten en 

kwaliteitseisen zal er schaalvergroting optreden. Dit 

resulteert in meer gemengde complexen voor 

verschillende inkomens en zorgbehoeften. Senioren 

wensen onderdeel te blijven van de samenleving. De 

senioren veranderen qua leefstijl en woonwensen, met 

de instroom van de babyboomers, waardoor er vraag 

komt naar specifieke woon- en leefconcepten voor 

verschillende inkomens. 

WAAROM VIND JIJ HET ZO LEUK OM IN 

DEZE SECTOR ACTIEF TE ZIJN? 

Investeren in zorgvastgoed is veel meer dan het 

aankopen van een gebouw, het is een partnership met de 

exploitant. De kennis van en betrokkenheid bij de 

zorgsector is onontbeerlijk. Ik vind het leuk om bij te 

dragen aan het op een goede manier huisvesten van 

mensen met een zorgvraag en aan het verder 

professionaliseren van de sector. Ook krijg ik energie van 

het aangaan van uitdagingen en realiseren van 

innovatieve concepten, zoals semi permanente PG 

huisvesting in krimp gebieden. 

WAAR LIGT VOOR JOU 

DE GROOTSTE UITDAGING?

We zoeken met elkaar nieuwe vormen voor het 

combineren van wonen, welzijn en zorg. De grootste 

uitdaging is mijns inziens niet één idee of aanpak als dé 

waarheid neer te zetten, maar om verschillende 

aanpakken in de exploitatie te realiseren. Flexibel blijven, 

zowel in de hardware als in de software. Op die manier 

hopen we ook het zorgvastgoed voor een zo breed 

mogelijke doelgroep betaalbaar te houden.

© 2018 CBRE B.V.

INTERVIEW MET:
ERWIN DRENTH

Director Dutch Healthcare 
Investments bij Bouwinvest

Real Estate Investors



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.

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
Associate Director
Healthcare

Annette.vanderPoel@cbre.com

Jeroen Hermus
Director
Healthcare

Jeroen.Hermus@cbre.com

Alexander Buijs
Senior Director 
Capital Markets

Alexander.Buijs@cbre.com

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

Voetnoten:

1) Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (2016). Wonen in beweging

2) CBS Statline (2018). Verhuisde personen: binnen gemeenten, tussen gemeenten; regio

3) Planbureau voor de Leefomgeving (2013). Vergrijzing en woningmarkt

4) Kadaster (2018). Verhuiswensen ouderen komen moeilijk uit

5) Indien er geen nieuw aanbod wordt ontwikkeld

6) Deze definitie is tot stand gekomen na overleg met diverse Nederlandse banken en institutionele beleggers.

7) ABF Research (2013). Monitor investeren voor de toekomst 2012

8) Manifest ‘Waardig Ouder Worden’ (2018). Pact voor de ouderenzorg

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