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Marktupdate

Zorg
Hoewel de cijfers van 2017 nog niet bekend zijn, staat wel vast dat 

er weer records gebroken zijn; de omvang van de beleggingen in 

zorgvastgoed zal uitkomen rond de € 700 miljoen. Veel geld, maar nog 

steeds ‘slechts’ 2,5% van het totaal beleggingsvolume in Nederland. 

Waarvan een derde geïnvesteerd is in woningen met zorg.

Trends
•  Ook particuliere klinieken zoeken steeds meer samenwerking; 

indien de fusie tussen Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics 

door de NZa en ACM wordt goedgekeurd, ontstaat er een bedrijf 

met 22 miljoen omzet voor jaarlijks 200.000 patiënten. Een 

concurrent voor planbare zorg van ziekenhuizen.

•  De grote (fusie) ziekenhuizen hebben het financieel zwaar en 

laten al jaren lang dalende omzetten en resultaten zien. Er zijn 

grote zorgen over de toekomst en innovatiekracht van deze 

ziekenhuizen.

•  In de VVT is het nauwelijks anders; hier gaat de groei van de 

particuliere zorgaanbieders (ook in het goedkopere en middeldure 

segment) onverminderd door. De tendens is verdere consolidatie 

van de markt door schaalvergroting; denk aan de overname 

van het zorgvastgoed van Green door Cofinimmo en recent de 

samenwerking van Domus Magnus met Holland Immo Group.

•  Financiering van nieuwbouw lijkt met een speler als de Europese 

Investeringsbank (EIB) weer wat aan te trekken. Met name lange 

termijn financiering tegen lage rente is haalbaar. Zo blijkt uit de 

recente financiering voor de nieuwbouw van Amphia in Breda. 

Vastgoed
De Nederlandse economie blijft groeien en de werkloosheid 

daalt. Tegelijkertijd ontstaat er schaarste aan bouwmaterialen 

en vooral aan personeel. De schommelingen in de markt 

pakken zeer nadelig uit voor arbeidsintensieve sectoren zoals 

de bouw en de zorg.

Trends

•  De beleggingsmarkt trekt nog steeds aan, met name in 

het woningsegment, met als gevolg prijsstijgingen (met 

leegwaarderatio’s boven 100% in Amsterdam) en daling van 

het aanvangsrendement.

•  Dit effect slaat direct over op zorgvastgoed, zeker voor 

zorgwoningen of 24-uurs zorglocaties waar scheiden van 

wonen en zorg is doorgevoerd.

•  Er is een groot te kort aan woning-bouwlocaties; 

ontwikkelaars zien weer kansen in de herontwikkeling van 

oude zorglocaties zoals het Albert Schweitzer ziekenhuis in 

Dordrecht, de locatie Langendijk in Breda en het Bavoterrein 

in Noordwijkerhout.

Aanvangsrendementen zorgvastgoed

Zorgwoningen:  4,5% tot 5,5%

Intramuraal zorgvastgoed:  5,5% - 6,5%

Gezondheidscentra:  6,0% tot 7,0%



Transacties

•  Kan het scheiden van wonen en zorg verder worden vormgegeven? 

En wordt dit  ook verder uitgewerkt binnen verpleeghuissetting? Zo 

ja, welke gevolgen zal dat hebben voor de juridische en financiële 

huurafspraken?

•  De concurrentie tussen de reguliere zorg en het particuliere segment 

wordt groter. Zeker wanneer de hoge eigen bijdrage voor verblijfszorg 

aan de orde blijft én de inkomens- en vermogenspositie van ouderen 

verbetert. 

•  Vooralsnog blijft er sprake van ‘gereguleerde marktwerking’. Kan de 

bekostiging persoonsvolgend worden in plaats van budgetafspraken 

tussen zorgkantoor en zorgaanbieder?

•  Is de sector voorbereid op nieuwe contractvormen zoals flexibele 

managementovereenkomsten, zoals die in de hotelsector worden 

gebruikt?

•  Voor taxateurs geldt dat de visie en beleid van de zorgorganisatie 

in toenemende mate van invloed is op waarde van de stenen. Hoe 

wordt de visie van de zorgaanbieder vertaalt in een waardering en hoe 

verhoudt zich dat tot marktreferenties? 

Uitdagingen
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ABB Bouwgroep heeft het voormalige Refaja ziekenhuis 
gekocht, een ontwikkeling t.b.v. woningbouw op circa 6,5 
hectare. 

Novaform-Trebbe koopt het voormalige zorgterrein Bavo 
in Noordwijkerhout van Parnassia en GGZ Rivierduinen

Aedifica koopt De Merenhoef in Maarssen. Na een forse 
renovatie, zal het Leger des Heils het object voor 15 jaar 
terughuren 

Syntrus Achmea REF koopt het nieuw te bouwen 
woonzorgcomplex Westhovenplein in Den Haag t.b.v. 119 
intramurale zorgwoningen en eerstelijns voorzieningen.. 

Refaja ziekenhuis te Dordrecht

Bavoterrein in Noordwijkerhout

De Merenhoef in Maarssen

Westhovenplein te Den Haag


