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Marktupdate
Zorg

Vastgoed

Vergrijzing, toenemende zorgvraag, beheersing van de uitgaven en
productiegebonden financiering: dit zijn de belangrijkste trends in de zorg.
Een sector die schommelt tussen overheid en markt.

De markt van zorgvastgoed is met 40 miljoen m² in omvang
vergelijkbaar met de winkel- of kantorenmarkt. Het specifieke
(exploitatiegebonden) karakter vraagt om specialistische kennis
en kunde, zowel in de cure als de care.

Het mag macro-economisch goed gaan met ons land, voor de zorg blijven
er uitdagingen genoeg. Dertig procent van alle zorginstellingen draait
jaarlijks verlies. De mismatch tussen vraag en aanbod van zorgvastgoed
blijft daarnaast een groot probleem.
De zorgvraag wordt steeds gedifferentieerder en vooral nieuwe toetreders
weten hier op in te spelen. Het bestaand vastgoed is vaak een blok aan het
been, en veel nieuwbouw/renovatieplannen sneuvelen momenteel op het
moment van aanbesteding.

Met de sterke economische groei, toegenomen bestedingen en lage
rente blijft de vastgoedmarkt zich positief ontwikkelen. Het aanbod
van woningen blijft echter ver achter bij de vraag en de varkenscyclus
is actueler dan ooit. Dit geldt ook voor courante kantoren en winkels.
Zorgvastgoed is daarom een prachtig (maar steeds schaarser wordend)
alternatief voor beleggers en financiers. Het momentum voor
investeerders en zorgaanbieders om de handen ineen te slaan.
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Het onderscheid tussen wonen met en zonder zorg verdwijnt.
Scheiden van wonen en zorg is niet alleen een financieel
instrument, ook ruimtelijk en RO-technisch is dit onderscheid
niet langer overeind te houden.
De bekostiging in de cure blijft onder vuur liggen; de beoogde
transparantie van de DBC’s (en inmiddels de DOT’s) is ver te
zoeken voor de patiënt, ziekenhuis en zorgverzekeraar.
Dit remt tevens investeringen in preventie en innovatie; wellicht
is de bekostiging in de care (een vaste vergoeding per bewoner)
ook hier de beste oplossing.
De vastgoedtrend in ziekenhuisland wordt goed geïllustreerd
aan de nieuwbouwplannen van het MC Alkmaar en de verkoop/
herbestemming van grote ziekenhuizen als het Albert Schweitzer
ziekenhuis in Dordrecht en Amphia Ziekenhuis in Breda.
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De beleggingsmarkt trekt nog steeds aan, maar het aanbod
van courant vastgoed blijft ver achter.
De markt van zorgvastgoed is ook voor financiers en beleggers
steeds meer een ‘normaal’ woonproduct met bijbehorende
kansen, risico’s en rendementseisen.
Voor zorgvastgoed ligt dit jaar 1,5 miljard euro klaar om
geïnvesteerd te worden, zowel door binnenlandse als
buitenlandse partijen.
Interessante beleggingscategorieën zijn recent gebouwde
woonzorgcentra, kleinschalige (particuliere) woonzorgvilla’s
en gezondheidscentra.
De stijging van de bouwkosten is een van de gevolgen van
de onevenwichtigheid in de markt.

Aanvangsrendementen zorgvastgoed:
Zorgwoningen

4,0% - 5,5%

Intramuraal zorgvastgoed

5,5% - 6,5%

Gezondheidscentra

6,0% - 7,5%

Transacties
Uitdagingen
• Visie op de toekomst van de zorg en de vertaling daarvan op organisatieniveau. Zie hier
de grootste uitdaging van zorginstellingen om haar eigen positie te bepalen en beleid te
formuleren.
• Nieuwe woonzorgconcepten voor senioren: zelfstandig blijven wonen als de zorgvraag
toeneemt. Welke zorg- en dienstverleners pakken deze handschoen op om de nodige
kwaliteit en continuïteit te leveren?

Zorgresidentie Huize Hoog Waardijn te Tilburg
Aedifica ontwikkelt met IDBB Vastgoed zorgresidentie
voor 26 bewoners; Compartijn (onderdeel van
Facilicom) wordt de exploitant.

• Traditionele instellingen richten zich uitsluitend nog op zware (intramurale) zorg, revalidatie
en thuiszorg. Daarmee laten ze de nieuwe woonzorgconcepten schieten, terwijl hier (in
samenwerking met investeerders) veel kansen liggen.
• ‘Laat slechte verpleeghuizen failliet gaan en een doorstart maken’ is een veelgehoord
geluid; wat in het bedrijfsleven gebeurt, is in de zorg een taboe; hoe lang blijft de overheid
slecht presterende zorginstellingen subsidiëren (‘belonen’)?
• Investeerders hebben € 1,5 miljard klaarliggen om te beleggen in zorgvastgoed; waar vind
je goede proposities?
• Ziekenhuizen worden geconfronteerd met veroudering van hun patiënten; slimme
samenwerking met ouderenzorg, revalidatiezorg en huisartsenzorg, kan forse besparingen
opleveren.
• Vooralsnog blijft er sprake van ‘gereguleerde marktwerking’. Kan de bekostiging
persoonsvolgend worden in plaats van budgetafspraken tussen zorgkantoor en
zorgaanbieder?

Zorgresidentie Stepping Stones te Leusden
Aedifica heeft voor circa € 4 miljoen een nog te
realiseren zorgresidentie aangekocht in Leusden
(Utrecht). De locatie wordt voor 25 jaar verhuurd aan
Stepping Stones.

Uitgelicht
Medisch Centrum Slotervaart
te Amsterdam
Zorginstelling Amsta exploiteert de
Herstelafdeling in het MC Slotervaart.
Naast revalidatie en complexe zorg,
wordt geïnvesteerd in onderzoek en
diagnostiek.

Locatie Langendijk te Breda
Amphia Ziekenhuis verkoopt de locatie
Langendijk aan gebiedsontwikkelaar
BPD ten behoeve van herbestemming
tot woningbouw.

Wonen bij September te Nijverdal
Aedifica heeft voor circa € 4 miljoen een nog te
realiseren woonzorgcomplex aangekocht in Nijverdal
(Overijssel). De locatie wordt voor 20 jaar verhuurd aan
Wonen bij September.
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