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Trends
•  De jaarcijfers van zorginstellingen over 2019 laten zien 

dat de sector er financieel beter voorstaat dan in 2018. 
Hoewel het rendement vrijwel gelijk bleef (1,5%), steeg met 
name de solvabiliteit in de meeste deelsectoren. Vooral de 
ziekenhuizen verbeterden hun financiële positie.

•  Opvallend genoeg laten ggz-organisaties een verbeterd 
resultaat zien (na een heel slecht 2018). De winstsprong is 
vooral toe te schrijven aan eenmalige baten uit de verkoop 
van onroerend goed. Ook zijn er nog steeds veel ggz-
instellingen die verlies draaien, dus per saldo is de situatie 
nog steeds zorgelijk. 

•  Dit leidt overigens tot unieke financieringsvormen, zoals 
gehandicaptenorganisatie ’s Heeren Loo die (dankzij een hoge 
kredietwaardigheid) een lening kon afsluiten van € 200 miljoen 
bij de Europese Investeringsbank (EIB) voor investeringen in 
woningen en dagbestedingslocaties voor hun cliënten.

•  In de ouderenzorg valt op dat grotere instellingen slechter 
presteren dan de kleine en middelgrote instellingen. Ondanks 
hogere omzetten (en een afname van de kapitaallasten) is het 
rendement gedaald van 2,1% naar 1,7% (Bron: EY). 

•  De impact van corona op de cijfers van 2020 zal echter groot 
zijn; de ratings zullen naar verwachting flink dalen als gevolg 
van verslechterde liquiditeit. Toch heeft de sector vertrouwen 
in de toekomst. De grootste bedreiging die wordt genoemd  
is de verdere stijging van de personeelslasten. 

Vastgoed

Trends
•  Met een forse eindsprint is de omvang van de beleggingen 

in zorgvastgoed in 2020 uitgekomen op circa € 1 miljard, zo’n 
6% van alle vastgoedbeleggingen in Nederland. Dit is minder 
dan in het recordjaar 2019, maar nog steeds een fors volume. 
Circa 50% werd belegd door buitenlandse beleggers. Naast de 
institutionele beleggers zijn steeds meer fondsen uit binnen- 
en buitenland actief in dit marktsegment. 

•  Zorgvastgoed is en blijft een interessante beleggings-
categorie, ook in coronatijden. En de vooruitzichten zijn 
positief, met een aantrekkende economie in 2021 en 2022 
en een blijvend lage rente.

•  Veel corporaties zien de noodzaak om te investeren in 
zorgvastgoed gelet op de vergrijzing van hun bewoners.  
De bestaande woningvoorraad is vaak eenzijdig 
samengesteld en ongeschikt voor kwetsbare mensen,  
onder andere door het ontbreken van ontmoetingsruimten 
en op maat gesneden diensten voor zorg en welzijn.

•  Tussenvormen tussen thuis en het verpleeghuis met 
passende zorg en ondersteuning zijn echter nog schaars.  
De samenwerking tussen corporaties en zorginstellingen 
blijkt weerbarstig.

Actuele bruto aanvangsrendementen 
op courante beleggingen in zorgvastgoed:

Zorgwoningen:   3,5% tot 5,5%
Intramuraal zorgvastgoed:  5,0% tot 7,0%
Gezondheidscentra:  5,5% tot 7,5%



2020 was het jaar van verdere 
consolidatie en schaalvergroting 
van de zorgvastgoedmarkt.
Partijen als Korian en Orpea (beiden uit Frankrijk) hebben grote overnames 
gedaan van aanbieders van wonen en zorg in Nederland en gaan nieuwe 
samenwerkingsverbanden aan met dienstverleners en financiers. 

Toch blijft de Nederlandse markt nog zeer gefragmenteerd en lokaal of regionaal 
georganiseerd, zeker in internationaal opzicht. Dat maakt de Nederlandse markt 
blijvend aantrekkelijk voor de grotere investeerders uit binnen- en buitenland die 
willen profiteren van verdere groei en schaalvergroting in de toekomst.

•  De verdubbeling van het aantal 
hulpbehoevende ouderen plaatst ons 
land voor een immense uitdaging qua 
huisvesting, zorgopgave en financiering. 
Als we niets doen zijn er in 2040 120.000 
ouderen die geen zorg ontvangen.  
Op dit moment is er een wachtlijst van 
ruim 20.000 personen. 

•  Investeren in huisvesting, personeel en 
preventie is na afloop van de COVID-19 
pandemie prioriteit nummer één. 
Anders stevenen we af op een volgende 
ramp, een ramp die we (anders dan de 
Coronacrisis) al jarenlang op ons af zien 
komen.

•  Zorgkantoren maken zicht sterk voor de 
bouw van extra verpleeghuisplaatsen 
onder andere door inzet van nieuwe 
financiële instrumenten. Gedacht wordt 
aan de opzet van een landelijk bouwfonds 
en het compenseren van gemeenten voor 
lagere opbrengsten van de grond.

•  Geld is het probleem niet, er is juist 
veel geld beschikbaar bij particulieren, 
fondsen en institutionele partijen.  
En bij de overheid, denk aan het 
Nationaal groeifonds van € 20 miljard. 
Probleem is echter het ontbreken van 
geschikte locaties, ontwikkelpotentieel 
en eenduidig beleid. De markt legt 
de bal nadrukkelijk bij de overheid en 
intussen gaat het maatschappelijk 
debat hierover voort. Maar ‘in woorden 
kun je niet wonen’.
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Transacties

Het Zweedse Catella Dutch Residential Fund II heeft 
residentie Gerlachus in Maastricht aangekocht voor 
circa € 37 miljoen. Het fonds is sinds enige tijd actief 
op de Nederlandse markt en weet met succes grote 
en kleine investeerders aan zich te verbinden. Het 
zorgcentrum wordt volledig gerenoveerd en omgezet 
naar 130 seniorenwoningen.

Het Apollo Zorgvastgoed Fonds, onderdeel van Hartelt 
Fund Management, heeft het gezondheidscentrum De 
Tolgaarde in Leusden aangekocht van Woningstichting 
Leusden. Dit centraal gelegen centrum bevat diverse 
eerstelijns zorgverleners, waaronder huisartsen, 
tandartsen, apotheek en fysiotherapie.

GZC De Tolgaarde te Leusden

Het Belgische Aedifica heeft een ontwikkeling voor een 
zorgresidentie in Almere aangekocht ten behoeve van 28 
bewoners met intensieve zorgvraag en 10 zelfstandige 
bewoners. De exploitant is Lang leve Thuis die op meerdere 
locaties in Nederland private ouderenzorg aanbiedt. De totale 
investering zal circa € 9 miljoen bedragen.

Zorgresidentie te Almere

Bouwinvest Healthcare Fund heeft het zorgcomplex De 
Kuifmees in Nieuwegein aangekocht. Het betreft een 
transformatie van een kantoor naar 76 zorgeenheden die 
langjarig worden teruggehuurd door ZorgSpectrum die 
intramurale verpleeghuiszorg aanbiedt in Nieuwegein en 
omgeving. 

De Kuifmees te Nieuwegein

Uitgelicht

Residentie Gerlachus te Maastricht


