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Marktupdate
Zorg

Vastgoed

Na jaren met ingrijpende overheidsmaatregelen en

Ondanks de historisch lage rente blijven financiers

bezuinigingen kan de zorgsector op adem komen.

terughoudend als het gaat om financiering van zorgvastgoed.

De economische vooruitzichten zijn voorzichtig positief

Dit biedt kansen voor beleggers en alternatieve financierings-

en de politiek maakt zich op voor de verkiezingen in 2017.

vormen.

Aanvangsrendementen zorgvastgoed
Zorgwoningen

4,5% tot 5,5%

Intramuraal zorgvastgoed

5,5% tot 7,0%

Gezondheidscentra

6,0% tot 7,5%

Trends
• Vastgoed wordt steeds meer als productiemiddel gezien,
maar heeft nog een belangrijk aandeel op de balans van
zorginstellingen.
• De beleggingsmarkt is in 2016 verder gegroeid tot een

Trends

volwassen internationale markt; corporaties zijn hierin de

• Overgang van aanbodgerichte naar klantgerichte zorg.

grote afwezige.

• Reorganisaties en forse bezuinigingen.
• Toenemend aantal particuliere verpleeghuizen binnen de
ouderenzorg.
• Kortdurende opname (eerstelijns verblijf) is onderdeel van
de basisverzekering.
• Productie van ziekenhuizen steeds meer buiten het
ziekenhuis in eerste- en anderhalvelijnszorg.
• Inmiddels zijn er 65 ziekenhuizen die actief zijn op 119
locaties en met 111 buitenpoli’s
• De rol van toezichthouders verandert bij afschaffing van
het saneringsregime

• Het belang van alternatieve aanwendbaarheid, de
kredietwaardigheid van de zorgexploitant en de
businesscase is groter dan ooit.
• Banken worstelen met strikte eisen door Europese
regelgeving.
• Het investeringsvolume van zorgvastgoed is in een paar
jaar tijd gestegen van € 55 miljoen tot ruim € 300 miljoen.
• Beleggers blijven zeer selectief en risicomijdend
investeren, vooral in kansrijke gebieden.
• De aanvangsrendementen op zorgvastgoed vertonen een
dalende trend.

Marktkenmerken
Sterkte

Zwakte

• zorgvastgoed is en blijft een groeimarkt

• vastgoed, maar ook organisaties en institutioneel

• demografische ontwikkeling

denken, zijn moeilijk te transformeren

• inkomenspositie ouderen

• overmaat aan meters in de cure sector

• relatief gunstige rendementen op investeringen

• instellingen kampen met een tekort aan

(ook internationaal)
• kortdurende opname (eerstelijns verblijf)
is onderdeel van de basisverzekering

(gekwalificeerd) personeel
• weinig transparantie in de markt van zorgvastgoed
• sector blijft afhankelijk van zorgkantoren, onvoldoende
marktwerking

Kansen

Bedreigingen

• stabiel Nederlands overheidsbeleid

• onzekerheid door verkiezingen 2017

• innovatiekracht nieuwe zorgaanbieders

• mogelijke rentestijging

• macro economische trend

• veel (nieuwe) zorgpartijen mengen zich op de markt

• nieuwe financieringsvormen

• productie steeds meer buiten het ziekenhuis

• particuliere zorgaanbieders in midden en goedkope

• mismatch vraag en aanbod (tekort seniorenwoningen)

segment

• beleggers en financiers blijven zeer selectief

• buitenlandse interesse, goede rendementen
• op maat gesneden herstelzorg aan te bieden door
verpleeghuizen en zorghotels, kansen voor herstelzorg
• kansen voor eerste en anderhalvelijnszorg
• kansen voor opleiders en dienstverleners uit hotelwezen

Uitdagingen
Ontschotting in de zorg blijft de grote uitdaging.
Meer samenwerking tussen care en cure en binnen de
verschillende zorgcategorieën, fysiek in goede multifunctionele
voorzieningen, geïntegreerd in de samenleving,
waarbij verschillende vormen van zorg worden aangeboden.
De vastgoedsector kan deze ontwikkeling stimuleren
en faciliteren in integrale en multifunctionele vastgoed-
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en gebiedsontwikkelingen.
Zowel de zorg- als de vastgoedsector zal zich meer
moeten inzetten op het voorkómen van zorg door een
focus op gezond leven, preventie en bewustwording,
voor jong en oud.
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