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Voorwoord
Zorginstellingen zijn van oudsher gewend vastgoed in eigendom te
hebben of van een woningcorporatie te huren. Echter, zij kunnen
vanwege toegenomen risico’s niet langer rekenen op volledige bancaire
financiering. Voor aanpassing van het vastgoed aan de huidige of
de toekomstige zorgvraag is ook eigen geld benodigd. Sommige
instellingen zijn vanuit strategische overwegingen niet bereid zelf in
eigen vastgoed te investeren, anderen beschikken niet over voldoende
liquide middelen. Daarom zoeken zij naar alternatieven.

Langjarige huurovereenkomsten zijn een aantrekkelijke mogelijkheid, maar woningcorporaties
beperken zich steeds vaker tot alleen de bouw en
exploitatie van sociale huurwoningen. Sinds een
aantal jaar bieden pensioenbeleggers een alternatief en de verwachting is dat de beleggingsmarkt voor zorgvastgoed in de komende jaren
fors gaat groeien.
Veel vastgoedvermogensbeheerders hebben
jarenlange ervaring met het verhuren van
woningen en commercieel vastgoed. Deze
ervaring kunnen zij ook gebruiken bij het
onderhoud en de verhuur van zorgvastgoed.
Daarbij gaat het voorlopig vooral om verzorgd
wonen voor ouderen met een lichte zorgvraag,
intramurale ouderenzorg en de zorg voor mensen
met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
In deze ‘Paper Zorgvastgoed’ schetsen wij
de belangrijke strategische keuzes waar
zorginstellingen voor staan en brengen wij de

voordelen van samenwerking met institutionele
beleggers in beeld.
Vastgoedvermogensbeheerders zijn zowel voor de
zwaardere intramurale zorg, als voor lichte zorg
op basis van het scheiden van wonen en zorg een
goed alternatief op eigen vastgoedbezit. Expertise
op het gebied van vastgoedontwikkeling en het
management en beheer maken vastgoedbeleggers een prettige samenwerkingspartner.
Wij voorzien dat de keuzevrijheid van zorgbehoevenden verder toe gaat nemen en dat de kwaliteit
van de huisvesting hierbij een doorslaggevende
rol zal spelen. Om in te spelen op deze wensen
kan samenwerking tussen zorginstelling en
vastgoedbelegger een belangrijke meerwaarde
bieden. Door in een zo vroeg mogelijk stadium bij
elkaar te komen, kunnen zij ieder vanuit hun eigen
expertise bijdragen aan een gebouw dat aansluit
bij de woon- en zorgwensen van de bewoners.
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Strategische vastgoedkeuzes
care sector

Tal van zorginstellingen staan voor belangrijke strategische
vastgoedkeuzes. Vastgoed moet worden aangepast aan de huidige of
de toekomstige zorgvraag, maar het ontbreekt veel instellingen aan
voldoende investeringsmogelijkheden en bancaire financiering is niet
altijd beschikbaar. Instellingen zijn daardoor eerder geneigd gebouwen
van de balans te halen en de overstap te maken naar langjarige
huurcontracten.
Veel zorginstellingen worden door veranderende
wet- en regelgeving gedwongen nog professioneler naar hun huisvestingsvraagstukken te
kijken. In het verleden bekostigde de overheid

zowel de huisvestingslasten voor verpleeg- en
verzorgingshuizen, als de kosten voor het leveren
van zorg, ongeacht de zwaarte van het benodigde
zorgpakket.

‘ Zorginstellingen worden gedwongen nog
professioneler naar huisvestingsvraagstukken
te kijken’
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Andere politieke koers
Maar de overheid heeft gekozen voor een
fundamenteel andere koers: het scheiden van
wonen en zorg. Doordat voor lichte zorgvragen
geen intramurale indicatie meer wordt verstrekt,
vervalt een belangrijk deel van de bestaansgrond
van de traditionele verzorgingshuizen.

strategische focus te verleggen op de zware
verpleeghuiszorg, de individuele verhuur van
appartementen aan cliënten met een lichte
zorgvraag of door zich om te vormen tot een
thuiszorgorganisatie. In het laatste geval wordt
het vastgoed veelal in zijn geheel afgestoten.

Veel zorginstellingen zijn hierdoor genoodzaakt
hun businessplan te wijzigen. Dat kan door de

Leidschendam, Nieuw Mariënpark
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Zorgvastgoed
Aanpassing van de bedrijfsactiviteiten is van
grote invloed op de samenstelling van de eigen
vastgoedportefeuille. Van oudsher investeerden
zorginstellingen zelf in vastgoed of ze waren
gewend een beroep te kunnen doen op woningcorporaties. Ook woningcorporaties maken een
ingrijpende verandering door.
De overheid dwingt corporaties – na invoering
van de nieuwe Woningwet – het zwaartepunt te
leggen op de bouw en exploitatie van een

betaalbare en duurzame sociale woningvoorraad.
Bovendien heeft het Rijk een verhuurderheffing
opgelegd.
Afnemende investeringsruimte in combinatie met
de herijking van de volkshuisvestelijke taak en het
scheiden van wonen en zorg, maken dat corporaties veel minder vaak in staat zijn de bouw van
zorgvastgoed voor hun rekening te nemen.

‘ Eigendom van vastgoed draagt
niet per definitie bij aan het
verlenen van goede zorg’
Fors meer investeringen verwacht in de care-sector
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Financiering investeringen
Veel zorginstellingen zijn echter zelf eigenaar van
hun vastgoed. In het verleden was het tamelijk
eenvoudig om voor de bouw en ontwikkeling van
zorgcomplexen, op basis van een garantie van
het Waarborgfonds voor de Zorgsector, volledige
bancaire financiering te verkrijgen.
Het toegenomen risicoprofiel van de zorgsector
heeft dit echter veranderd. Door de introductie
van prestatiebekostiging en de invoering van een
normatieve huisvestingsvergoeding krijgen
zorginstellingen bij leegstand geen vergoeding
meer.
Het leegstandsrisico maakt dat banken en het
Waarborgfonds kritischer kijken naar mogelijke
risico’s en vastgoedinvesteringen niet meer in zijn
geheel financieren.
Pensioenfondsen belangrijke alternatieve financiers
care-sector

5 1

Pensioenfondsen

Hierdoor zal een zorginstelling doorgaans
ongeveer 25% tot 40% van de gewenste investeringen uit eigen middelen moeten opbrengen.
Veel instellingen kunnen zich dat vanwege onvoldoende liquide middelen niet permitteren.
Onder dergelijke omstandigheden voelen
sommige zorginstellingen zich genoodzaakt
dringende investeringen uit te stellen of
achterwege te laten. Dat kan ertoe leiden dat het
beschikbare vastgoed sneller veroudert en niet
meer goed aansluit bij de huidige of de toekomstige zorgvraag.
Tegelijkertijd groeit het bewustzijn dat het in
eigendom hebben van vastgoed niet per definitie
bijdraagt aan het verlenen van goede zorg.
Uit onderzoek is gebleken dat vastgoed
gemiddeld 90% van de balans uitmaakt, terwijl het
slechts verantwoordelijk is voor 10% tot 15% van
de omzet (Klarenbeek, ASRE 2014). Als vastgoed
geen voorname rol in de core business speelt, dan
is het aantrekkelijk naar alternatieven te zoeken.
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Bron: HEAD & Finance Ideas – Financiële Zorgthermometer 2016 Q1

Steeds meer instellingen krijgen dan ook
belangstelling voor de huur van zorgcomplexen
van vastgoedbeleggers. Bij nieuwbouw of na
grootschalige renovatie wordt het vastgoed
verkocht aan een investeerder, die deze
vervolgens verhuurt aan individuele bewoners of
door middel van een hoofdhuurcontract verhuurt
aan de zorginstelling zelf.
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Tekort aan passende huisvesting: dubbele vergrijzing en
groei aantal mensen met dementie
De Nederlandse bevolking vergrijst. Volgens de CBS Bevolkingsprognose
bevindt het aantal 65-plussers zich over 25 jaar op een hoogtepunt van 4,7
miljoen mensen. In 2040 is naar schatting 26% van de bevolking 65-plusser.
Een derde deel daarvan zal ouder zijn dan 80 jaar.
De belangrijkste oorzaak voor de sterk
toenemende vergrijzing ligt in geboorteontwikkelingen in het verleden: de naoorlogse babyboomgeneratie passeert de pensioenleeftijd.

Huisvesting voor zorgbehoevende ouderen en
dementiepatiënten dient specifiek gericht te
zijn op de wensen en benodigdheden van deze
kwetsbare groep.

De toename van het aantal ouderen wordt
daarnaast sterk bepaald door de toegenomen
levensverwachting. Door die zogeheten ‘dubbele
vergrijzing’ zal de komende tien jaar het aantal
75-plussers met meer dan 500.000 toenemen.

Bouwinvest verwacht dat de vraag in de komende
decennia sterk zal stijgen en voorziet een forse
investeringsopgave om het vastgoed aan te
laten sluiten bij de groeiende vraag. Gemeenten,
woningcorporaties, beleggers, zorginstellingen
en andere verhuurders staan voor de opgave
om voor deze groep zorgbehoevende burgers
voldoende passend vastgoed te realiseren.

(ABF Research - Primos 2016).

Overigens stijgt het aantal 75-plussers in alle
Nederlandse gemeenten. Waar de algemene
bevolkingsgroei in sommige gemeenten al
negatief is, stijgt ook in die gemeenten het aantal
ouderenhuishoudens gestaag.

Ontwikkeling aantal senioren (65+) 2015 - 2030

Vanwege de vergrijzing is de verwachting dat ook
het aantal personen met dementie sterk zal
toenemen. Nederland telt ongeveer 270.000
mensen met dementie.
Dat aantal zal de komende twintig jaar met
80% procent stijgen. In 2040 telt ons land naar
schatting meer dan een half miljoen personen
met dementie.
(Alzheimer Nederland 2017).

Procentuele ontwikkeling
-10%

100%

Bron: ABF Research - Primos 2016
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Groeiende diversiteit zorgconcepten
Ouderen met een lichte zorgvraag krijgen door het scheiden van wonen en
zorg meer vrijheid zelf te bepalen waar en op welke manier zij zorg willen
ontvangen.
Die toegenomen keuzevrijheid zorgt voor een
groeiende differentiatie in het zorgaanbod. Van
sociale huurappartementen tot luxe servicevoorzieningen; van woningen aan de rand van de stad
tot monumentale panden in binnensteden. De
keuzes zijn afhankelijk van levensstijl en financiële mogelijkheden.

Bouwinvest verwacht dat de keuzevrijheid in
de nabije toekomst nog verder toe zal nemen.
Ook bij een zwaardere zorgvraag krijgt de cliënt
meer keuze, bijvoorbeeld voor zorg aan huis of
in een zorginstelling. Keuzevrijheid zal ook in dit
segment de komst van onderscheidende
zorgconcepten stimuleren, die beter aansluiten
bij de levensstijl en de woonwens van cliënten.

Heiloo, Craenenbroeck
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Woonwensen van ouderen
Bouwinvest verwacht dat de kwaliteit van de woning en de leefomgeving
vaker een doorslaggevende rol zal spelen in de keuzes die ouderen maken.
Deze visie wordt regelmatig getoetst. Bouwinvest is doorlopend bezig om
haar kennis over de woonvoorkeuren van ouderen aan te scherpen. In de
afgelopen twee jaar hebben wij drie onderzoeken uit laten voeren: door
Smart Agent, door Heren 5 architecten en door YoungWorks. Elk van die
onderzoeken belichtte een specifieke vraag en gezamenlijk leveren zij veel
nieuwe kennis op. Daarnaast gaat Bouwinvest ook op complexniveau het
gesprek aan met de bewoners.

De belangrijkste bevinding is dat de groep
ouderen niet als één doelgroep kan worden
gezien. De één wil in een hoge toren wonen, de
ander juist niet. De één wil in een grootstedelijke
omgeving wonen, de ander liever in een rustige
groene buurt. De één is gericht op privacy, de
ander zoekt juist graag medebewoners op.

extraverte doelgroep met een avontuurlijke en
vitale leefstijl. Stadsgenieters wonen het liefst
in de buurt van stedelijke voorzieningen. Ze
ontkennen vaak hun zorgbehoefte. Om die reden
is het van belang om voor deze doelgroep zorg
aan te bieden als een service, bij wijze van hotelbeleving en gericht op keuzevrijheid.

Om meer inzicht te krijgen in de woonvoorkeuren
van ouderen voldoet de klassieke indeling op
basis van leeftijd, inkomen en opleiding niet.
Bouwinvest maakt daarom gebruik van een
methode waarmee een segmentatie wordt
gemaakt op basis van verschillen in leefstijl,
woonambitie en huurmotivatie.

De stille generatie opgegroeid in de jaren 30-50
in crisis en oorlogstijden is weer vrij homogeen
qua segment: veelal “Zekerheidszoekers”. Deze
hebben een grote rol gehad in de wederopbouw.
Zekerheid is hun kernwaarde. Opvallend aan de
babyboomers, geboren na 1945, is dat ze veel
meer verschillen in leefstijlen. Het is een kleurrijke generatie. Hier liggen dus kansen voor het
realiseren van verschillende woonconcepten.

Op basis van grootschalig onderzoek onder
huurders zijn daarbij zes segmenten onderscheiden. Eén daarvan is de “Stadgenieter”,
waar we ons voor het project “De Gijsbrecht” in
Ouderkerk aan de Amstel op richten. Dit is een
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Aanvullend op deze segmentatie houdt
Bouwinvest regelmatig gesprekken met diverse
doelgroepen, waaronder ouderen. In deze sessies
wordt dieper ingegaan op de manier waarop
ouderen komen tot een keuze voor een locatie
en een woning. In dit soort kwalitatieve sessies
wordt doorgevraagd, waardoor Bouwinvest meer
inzicht krijgt in de achterliggende motivatie. Mede
door dit soort sessies is het inzicht in de manier
waarop ouderen kijken naar gemeenschappelijke
ruimten veranderd.

Bouwinvest verwacht dan ook dat de kwaliteit
van de woning en de leefomgeving in
toenemende mate een doorslaggevende rol
zullen spelen in de keuzes die ouderen maken.
Voor de meeste ouderen geldt daarbij dat ze
bij voorkeur over een niet te grote afstand
verhuizen zodat ze hun sociale vangnet
behouden.

Daarnaast doet Bouwinvest in sommige gevallen
ook nog onderzoek op projectniveau. Tijdens de
gesprekken met geïnteresseerde huurders komen
aanvullende wensen naar boven. Feitelijk zijn dit
een soort co-creatiesessies waarin getracht wordt
te komen tot een optimaal passend woon- en
serviceconcept voor een specifieke locatie.
Naast al deze verschillen, zijn er ook gemeenschappelijke kenmerken in de manier waarop
ouderen naar huisvesting kijken. Hoewel het
blijkt dat ouderen openstaan voor een verhuizing,
wachten veel ervan toch met verhuizen tot een
acute verandering dit noodzakelijk maakt, zoals
het verlies van een partner of een terugval in
mobiliteit. Niet onbegrijpelijk, want verhuizingen
hebben veel impact én bovendien zijn ouderen
kieskeurig. Ouderen hebben een wooncarrière
opgebouwd en willen die voortzetten in hun
nieuwe woning/appartement. Ze willen daarbij
niet teveel concessies aan ruimte, aantal kamers
en buitenruimte. Daarnaast willen ze wel voorsorteren op het moment dat ze meer hulp nodig
hebben en zijn dus op zoek naar een gelijkvloerse,
levensloopbestendige woning met goede zorg in
de nabije omgeving.

Haarlem, Hildebrand
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Beleggers investeren in
zorgvastgoed

Vastgoedvermogensbeheerders zijn de ideale partner voor
zorginstellingen, zowel voor de zwaardere intramurale zorg, als
voor lichte zorg op basis van het scheiden van wonen. Niet alleen
heeft de belegger de juiste expertise bij de ontwikkeling van
vastgoedprojecten. Ook tijdens de exploitatieperiode kan de kennis
van de vastgoedbelegger ertoe leiden dat het onderhoud en beheer
kwalitatief en kostenefficiënt uitgevoerd wordt.

Niet alle zorginstellingen beschikken bij
ingrijpende renovaties of nieuwbouw over de
juiste expertise. Gespecialiseerde ontwikkelaars
kunnen behulpzaam zijn de wensen van een
zorginstelling te realiseren, maar hun betrokkenheid stopt bij de oplevering van het project.
Een derde partij, de vastgoedvermogensbeheerder kan als toekomstig eigenaar de
belangen van de zorgaanbieder voor de lange
termijn waarborgen, mits deze in een vroeg
stadium wordt aangehaakt.

Parallelle belangen tussen
belegger en zorgaanbieder
Indien een zorgaanbieder kiest voor een huurovereenkomst met een vastgoedbelegger, dan is het
verstandig de investeerder al tijdens de ontwikkelfase bij het vastgoedproject te betrekken. De
eindgebruiker en de investeerder hebben beide
belang bij een duurzaam, kwalitatief en kostenefficiënt gebouw voor lange termijnexploitatie. De
belegger heeft de expertise om ervoor te zorgen
dat het project op tijd, binnen budget en conform
de afspraken wordt opgeleverd. Vroegtijdig
partnerschap leidt zo tot een beter product.
De druk om in de zorgsector tot besparingen te
komen is onverminderd hoog. Verwacht mag
worden dat de samenleving ook de komende
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Haarlem, Martha Flora

decennia de groei van de zorguitgaven zal
proberen te beperken. Een kostenefficiënt
gebouw kan helpen de vaste lasten te beperken.

Het ontbreekt in ons land aan goed inzicht in
de huurprijzen in de zorgsector. Een eenduidige
benchmark is nog niet voorhanden.

Kostenefficiënt betekent onder meer dat het
ontwerp zo wordt ingericht dat de beschikbare
ruimte zo functioneel mogelijk wordt benut.
Als bijvoorbeeld net een extra kamer of appartement in het ontwerp kan worden ingepast,
zorgt dit ervoor dat de huur per kamer daalt. Een
lager huurniveau is van positieve invloed op de
financiële continuïteit van de zorginstelling en
verlaagt daarmee het risico dat de vastgoedinvesteerder op enig moment op zoek moet naar
een andere huurder of herbestemming van het
vastgoed. Naast gunstig voor de zorginstelling is
een beperkt huurniveau dus ook in het belang van
de belegger.

Recente transacties maken wel duidelijk dat de
huurprijzen zich bevinden op het niveau van 75%
tot 90% van de bekostigingsnorm (NHC),
afhankelijk van locatie, woon- en verblijfsoppervlakte en onderhoudsafspraken.

‘ Een vastgoedbelegger
kan de belangen van de
zorgaanbieder voor de lange
termijn waarborgen’
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Waardebehoud vastgoed essentieel
Investeerders kijken niet alleen naar de directe
huurinkomsten. De toekomstige waardeontwikkeling speelt ook een belangrijke rol. Als het
vastgoed zijn waarde behoudt of een waardegroei
doormaakt, dan is de investeerder voor lange
termijn verzekerd van een stabiel rendement.
Het is daarom belangrijk flexibele, toekomstbestendige gebouwen te maken.

Contractueel vastgelegde onderhoudsafspraken
geven de garantie dat de zorgaanbieder voor
de hele exploitatieperiode over hoogwaardige
huisvesting kan beschikken. Dergelijke afspraken
kunnen variëren. Of de huurder is zelf verantwoordelijk voor grootonderhoud of de verhuurder
voert die taak uit. In het laatste geval zal de
huurprijs hoger liggen.

Zowel de zorginstelling, als de investeerder
hebben daar belang bij. Een flexibele gebouwopzet maakt het voor zorgaanbieders makkelijker
de zorg af te stemmen op veranderende wensen
en behoeften in de toekomst.

‘ Professioneel vastgoedbeheer is
een belangrijke voorwaarde bij
het leveren van goede zorg’

Voor een investeerder geldt, mocht een specifieke
zorgvraag door politieke of andere keuzes
wegvallen, dat een complex een alternatieve
bestemming kan krijgen. Als een verpleeghuis met
kleine kamers tamelijk eenvoudig kan worden
omgebouwd naar een woningcomplex met
aantrekkelijke zelfstandige appartementen, dan
neemt het leegstandsrisico beduidend af.
Duurzaamheid is daarbij ook van belang. Juist
duurzame gebouwen kennen een relatief
gunstige waardeontwikkeling. Steeds vaker
maken zorginstellingen en investeerders de keuze
energiezuinige gebouwen te realiseren.
Professioneel vastgoedbeheer is een belangrijke
voorwaarde bij het leveren van goede zorg en
het adequaat huisvesten van cliënten. Beleggers
beschikken over de systemen voor het beheer en
het technisch management van gebouwen.

Het scheiden van wonen en zorg bij een lichte
zorgvraag maakt de exploitatie van gebouwen
vaak ingewikkelder. De meeste zorginstellingen
zijn niet ingericht op het afsluiten van individuele
huurcontracten. Niet alleen groeien de
administratieve werkzaamheden. Zorginstellingen
lopen ook een zeker leegstandsrisico. Juist
vastgoedvermogensbeheerders hebben lange
ervaring met het verhuren van reguliere
huurwoningen en hebben hun organisatie
ingericht op verhuur en de beperking van het
leegstandsrisico.
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Groei beleggingen zorgvastgoed
Veel pensioenfondsen en verzekeraars beleggen een deel van hun vermogen
in vastgoed. Vastgoedbeleggingen zijn aantrekkelijk vanwege de stabiele
kasstroom, het gunstige risicoprofiel en de mogelijkheid de beleggingen
te diversifiëren.

Om aan toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen, dient de beleggingsportefeuille
voldoende rendement te genereren. Risico’s
worden daarom gespreid door te beleggen in
aandelen, staatsobligaties en vastgoed.

institutionele beleggers voor 445 miljoen euro
in zorgvastgoed, in het eerste half jaar van 2017
stond de teller al op 233 miljoen euro.
(Bron: CBRE, 2017).

Vastgoed als beleggingscategorie valt wat
betreft rendement- risicoverhouding tussen
aandelen en obligaties in. Over het algemeen
heeft vastgoed in de afgelopen decennia een
stabiel rendement laten zien.
De omvang van de beleggingen in zorgvastgoed
is de laatste jaren sterk toegenomen. Traditioneel
werd vooral in woningen, winkels en kantoren
belegd. Recentelijk wint echter ook zorgvastgoed
aan belang.
In 2012 bedroeg het beleggingsvolume in
Nederlands zorgvastgoed door Nederlandse
marktpartijen nog maar 55 miljoen euro. Een
jaar later was dat volume al bijna verdubbeld.
In 2016 belegden pensioenfondsen en andere
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Huren een aantrekkelijk alternatief
Voor een zorginstelling is het sluiten van een langjarige huurovereenkomst
een aantrekkelijk alternatief voor het in eigendom hebben van vastgoed.
Huren heeft vanuit financieel oogpunt een aantal
voordelen. Zorginstellingen kunnen de investeringssom voor het vastgoed niet meer volledig
bancair financieren. De instelling zal naar
schatting circa 30% zelf moeten betalen. Sommige
zorginstellingen hebben onvoldoende financiële
ruimte of besteden dit liever aan andere zaken,
zoals de kwaliteit van de zorg of als reservering
voor schommelingen in de exploitatie. Dit maakt
huren een logisch en goed alternatief.
Bij financiering onder de actuele condities (juli ’17)
kunnen de kosten van een bancaire lening echter
gemiddeld circa 10% tot 30% onder de te betalen
huursom liggen. Dit verschil wordt veroorzaakt
door de huidige lage rentestand – bancaire

leningen zijn op dit moment historisch goedkoop.
Hierbij moet niet vergeten worden dat er op
leningen meestal afgelost dient te worden,
waardoor de cash flow voor bancaire financiering
niet altijd gunstiger uitvalt. Daarnaast zal het
verschil in maandlasten in de toekomst kleiner
zijn wanneer de rente op een hoger niveau komt
te liggen.
Bijkomend voordeel is dat huurcontracten niet
onderhevig zijn aan een impairmenttoets. De
zorginstelling loopt dus niet het risico dat
vanwege een dalend operationeel resultaat
een complex moet worden afgewaardeerd,
met ongewenste schommelingen in het bedrijfsresultaat als gevolg.

Zeist, Aliantus “Oud Seyst”
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3

Bouwinvest, partner in
zorgvastgoed

Pensioenfonds bpfBOUW heeft in 2012 het besluit genomen ook in
zorgvastgoed te investeren. Voor hen is het Bouwinvest Healthcare
Fund op zoek naar nieuwe investeringen in met name verzorgd wonen
voor ouderen, intramurale ouderenzorg en de zorg voor gehandicapten.

De keuze waar en waarin te investeren is altijd
een afweging van rendement versus risico en is
afhankelijk van diverse factoren.
Allereerst kiest Bouwinvest op basis van
demografie, economie en vastgoedmarkt heel
bewust voor bepaalde kernregio’s: Randstad,
Brabantse stedenrij, stedelijke gebieden in het
midden van het land en krachtige steden als
Maastricht, Zwolle en Groningen. Die steden
en hun randgemeenten kennen een relatief
sterke stijging van het aantal ouderen. Er wonen
voldoende ouderen met een bovenmodaal
inkomen, passend binnen de doelgroep voor de
vrije huursector.

risico en waardebehoud in de toekomst. Voor
de waardeontwikkeling merkt Bouwinvest dat
duurzaamheid ook in toenemende mate een rol
speelt. Op microniveau zal altijd sprake moeten
zijn van voldoende voorzieningen, zoals winkels
voor de dagelijkse levensbehoeften en een
passend zorgaanbod.

Kernregio Healthcare Fund

Bovendien is Bouwinvest ervan overtuigd dat met
name in de ouderenzorg de keuzevrijheid van
cliënten zal toenemen en dat de locatie- en
gebouwkwaliteit een doorslaggevende rol
zullen spelen bij het beperken van leegstands-
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Daarnaast moet het complex flexibel ontworpen
zijn zodat het altijd een alternatieve bestemming
kan krijgen. Het is daarom belangrijk kleine
kamers in intramurale zorginstellingen zodanig
te ontwerpen, dat zij relatief makkelijk kunnen
worden samengevoegd.

Bouwinvest stuurt dus bij voorkeur aan op een
aantrekkelijk, flexibel, efficiënt en duurzaam
ontwerp, op een locatie waar voorzieningen voor
de toekomstige bewoners in de directe omgeving
aanwezig zijn.

Mocht de zorgvraag wegvallen, dan kunnen zij na
samenvoeging worden aangeboden aan reguliere
woningzoekenden op de vrije sector huurmarkt.
Bouwinvest heeft de afgelopen decennia een
omvangrijke expertise opgebouwd in de
ontwikkeling, verhuur en beheer van woon- en
zorgcomplexen. Vanuit die ervaring weet
Bouwinvest dat een complex een minimale
omvang van circa veertig wooneenheden moet
hebben om efficiënt te kunnen exploiteren. Dat
lijkt contrair aan het verlangen in de samenleving
naar de komst van meer kleinschalige
voorzieningen, maar de maatschappelijke
noodzaak om de groei van de kosten van de
gezondheidszorg te beheersen maakt dat
overheid, zorgverzekeraars en zorgaanbieders
blijven aandringen op efficiënte zorgverlening.
Hiervoor is een zekere schaal onmisbaar.

‘ Woonvoorzieningen moeten
een alternatieve bestemming
kunnen krijgen’
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Erwin Drenth, Director
Dutch Healthcare Investments
Het Bouwinvest Healthcare Fund is op zoek naar nieuwe investeringen
in met name verzorgd wonen voor ouderen, intramurale ouderenzorg
en de zorg voor gehandicapten. Waarom juist deze sectoren? Erwin
Drenth geeft een toelichting.
Het Healthcare Fund is veel sterker aanwezig in
de ‘care’ dan in de ‘cure’. Wij richten ons op heel
specifieke, stabiele sectoren als de zorg voor
ouderen. In de ouderenzorg is de vraag heel groot.
Wij weten op basis van demografische gegevens
dat het aantal ouderen in ons land nog sterk zal
toenemen. Ouderenzorg is dus een aantrekkelijk
segment.
Dat geldt ook voor de zorg voor gehandicapten.
Dergelijke sectoren zijn voor ons aantrekkelijker
dan bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg.
Die sector is ingewikkeld en de onzekerheid
is groot. De afgelopen tijd zijn ingrijpende
bezuinigingen doorgevoerd. Veel instellingen
kampen daardoor met een enorm overschot aan
gebouwen. Feitelijk geldt dat ook voor de ziekenhuissector. Er is veel onzekerheid over vergoeding
van behandelingen, ziekenhuis-locaties en de in
de toekomst benodigde beddencapaciteit.

Bovendien kennen ziekenhuisgebouwen een
beperkte alternatieve aanwendbaarheid. Wij
hebben wel belangstelling voor gespecialiseerde
behandelcentra waar gedegen marktpartijen
goed samenwerken met ziekenhuizen.

‘ In de toekomst zal in de zorg
voor ouderen nog meer keuzevrijheid ontstaan’
Binnen het Healthcare Fund groeit de belangstelling voor beleggingen in de intramurale zorg.
Verzorgd wonen voor ouderen is ons grootste
segment, maar binnen de intramurale zorg
dienen zich nieuwe beleggingskansen aan.
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De laatste tijd worden de effecten van het langer
thuis wonen zichtbaar. Verpleeghuizen verlenen
nog meer dan vroeger heel intensieve zorg aan
mensen in hun laatste levensfase.
Wij denken dat de overheid in dat segment niet
meer over zal gaan tot scheiden van wonen
en zorg. De vraag naar een moderne, goed
geoutilleerde omgeving voor gespecialiseerde
ouderenzorg groeit. Bovendien is sprake van een
bepaalde flexibele gebouwstructuur. Dat maakt
dat wij een groter deel van het beschikbare
vermogen – naar schatting veertig procent –
willen beleggen in dat segment.
De grootste markt blijft volgens Drenth wonen
voor ouderen met een lichte zorgvraag. Ons
zorgstelsel, de ouderenzorg in het bijzonder,
maakt een fundamentele omslag door: voortaan
staat zowel in de zorg, als bij huisvesting de
marktvraag centraal. Consumenten vragen
‘value for money’. We zien dat steeds meer
partijen inspelen op die kwalitatieve vraag naar
hoogwaardige woonvoorzieningen.
Aanvankelijk richtte die aandacht zich op de heel
luxe zorg, maar die vraag is beperkt. De markt
consolideert. Wij denken dat veel meer proposities zullen ontstaan in het middensegment;
voor de grote groep met een bovenmodaal
inkomen die geen toegang heeft tot het sociale
segment, maar die zich echt luxe zorg ook weer
niet kan permitteren. Zij hebben behoefte aan
een geschikt appartement met goede zorgvoorzieningen in een veilige leefomgeving. Daaraan is
een groot tekort.
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Amsta: hergebruik bestaand gebouw
Van 't Hofflaan in Amsterdam-Oost voldeed niet meer aan de eisen op
gebied van zorgtoegankelijkheid, flexibiliteit en duurzaamheid. Bouwinvest
herontwikkelde het oude complex samen met AIG Careconcepts tot een
modern, kleinschalig wooncentrum met elf wooneenheden voor in totaal 66
bewoners. Amsta heeft voor de locatie een langjarig huurcontract afgesloten.
“Wij kiezen bewust voor een concept, waarbij
ouderen in groepen van zes personen rond een
gezamenlijke huiskamer leven. Huiselijkheid en
persoonlijke zorg staan voorop,” aldus de raad van
bestuur. De realisatie van elf nieuwe wooneenheden maakt Amsta tot de grootste zorgaanbieder van kleinschalige woonvoorzieningen
in Amsterdam. De aankoop van Van 't Hofflaan
was de eerste investering van het Bouwinvest
Healthcare Fund.
Bouwinvest hecht veel belang aan het hergebruik
van bestaande gebouwen. Dat lukte in
Watergraafsmeer door samen met de
ontwikkelaar slimme (technische) keuzes te
maken. Zo werd decentrale koeling toegepast.
Dat maakte het mogelijk in ruimtes met een te
lage plafondhoogte extra leidingen achterwege
te laten.
Echter renovatie is niet altijd haalbaar. In 2018 zal
nog een tweede bouwdeel met in totaal tachtig
nieuwe intramurale zorgwoningen in gebruik
worden genomen. Daarbij heeft Bouwinvest
opnieuw samengewerkt met AIG Careconcepts.
Amsta levert ook daar de zorg.

Amsterdam, Van ‘t Hofflaan
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Zonnehuisgroep Amstelland: optimalisering gebouwontwerp
Zonnehuisgroep Amstelland kan in Ouderkerk aan de Amstel moderne zorg
bieden dankzij optimalisering van het gebouwontwerp.
Bouwinvest en ontwikkelaar ZorgID zorgden
voor een haalbaar businessplan. Aanvankelijk
ontwikkelde de Zonnehuisgroep zelf een nieuwbouwplan voor de vervanging van een sterk
verouderd verzorgingshuis. Dat plan werd echter
ingehaald door het scheiden van wonen en zorg
en de landelijke hervorming langdurige zorg.
Vervolgens was er daardoor voor de voorgenomen
nieuwbouw geen financiering te verkrijgen.
De kennis van Bouwinvest en ZorgID op gebied
van verzorgd wonen bood uitkomst. De kosten
werden verlaagd door samen met de Zonnehuisgroep het programma te optimaliseren.

Zo werden het restaurant en de gangen kleiner
gemaakt. Ook brachten de drie partijen een
scheiding aan tussen verzorgd wonen en
intramurale zorg. Deze ingreep maakte het
gebouw niet alleen eenvoudiger, maar ook
goedkoper.
“Door samen kritisch naar de indeling van het
gebouw en de plattegronden te kijken, hebben
we een zorgcomplex kunnen realiseren waar
iedereen tevreden mee is,” aldus Ton van der
Horst, vastgoedmanager van de Zonnehuisgroep.

Ouderkerk aan de Amstel, Zonnehof - mei 2016
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