
Zorgvastgoed staat steeds meer in de  
belangstelling van beleggers. Maar wat 
verstaan we precies onder zorgvastgoed? 
Het kent vele typologieën. Een belangrijk 
en aantrekkelijk segment is ‘Intramuraal 
Zorgvastgoed’. Via deze Focusstudie vertellen 
wij u graag meer over de beleggings- 
kenmerken en –kansen van zorgwoningen 
waar 24-uurs zorg wordt geleverd. In deze  
studie worden definities, achtergronden, 
ontwikkelingen, kansen en bedreigingen 
van dit aantrekkelijke beleggingssegment 
uitgebreid toegelicht. Wij laten u de 
mogelijkheden zien om te investeren in 
intramuraal zorgvastgoed. 
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Opbouw

In deze Focusstudie gaan wij eerst in op de positionering 
van zorgvastgoed en de verschillende segmenten die er 
zijn. Vervolgens leggen wij de werking van het zorgstelsel 
uit en komt het overheidsbeleid ten aanzien van 
zorgvastgoed aan bod. Daarna gaan wij in op de aantrek-
kelijke demografische vooruitzichten en aantrekkelijke 
toekomstbestendige intramurale vastgoedconcepten.  
Ook lichten wij de kenmerken van de huurders en  
exploitanten van zorgvastgoed toe. Ten slotte komen de 
beleggingskarakteristieken uitgebreid aan bod. 

Positionering Nederlandse  
zorgvastgoed 

Bij zorg(vastgoed) wordt onderscheid gemaakt tussen 
‘cure’ en ‘care’. In cure-gerelateerd zorgvastgoed zoals 
eerstelijnscentra en ziekenhuizen of klinieken, vinden 
medische behandelingen plaats. In care-gerelateerd 
vastgoed wordt daadwerkelijk gewoond door mensen met 
een zorgbehoefte. De mate waarin zorg verleend wordt 

verschilt (zie figuur 1). Levensloopbestendige woningen of 
senioren huisvesting, waar mensen met een beperkte of 
lichte zorgbehoefte nog zelfstandig en onafhankelijk thuis 
kunnen wonen, met al dan niet zorg op afroep beschikbaar 
of in de nabijheid, laten wij in deze Focusstudie buiten 
beschouwing.

De titel van deze Focusstudie vermeldt de term 
‘Intramuraal zorgvastgoed’. Hiervoor is gekozen omdat 
het een bekende en veelgebruikte term betreft, maar 
feitelijk dekt het niet de gehele lading van zorgvastgoed 
waar zwaardere zorg verleend wordt. Beter zou zijn 
de term ‘Beschermd Wonen’ te gebruiken omdat 
dit alle woonvormen betreft voor mensen die niet 
meer zelfstandig kunnen wonen als gevolg van een 
zwaardere zorgbehoefte en afhankelijk zijn van 24-uurs 
zorgverlening. Het onderscheid tussen ‘Intramuraal’ en 
‘Beschermd Wonen’ is te herleiden naar de financiering 
van de zorg en komt het meest duidelijk terug bij het 
segment ‘Particuliere woonzorg’. Hierover in de volgende 
paragraaf meer.

Er zijn verschillende segmenten te onderscheiden binnen 
het domein van ‘Beschermd wonen’. Veruit het grootste 
segment (63% ) wordt gevormd door de ouderenzorg, ook 
wel de V&V-sector genoemd (‘verpleging en verzorging’). 
Daarnaast onderscheiden we de ‘Gehandicaptenzorg’ 
(34%) en de ‘Geestelijke Gezondheidszorg’ (3%). Ook 
de ‘Jeugdzorg’ behoort tot het Beschermd Wonen maar 
vormt vanwege de onzekerheden op dit moment nog 
geen beleggingssegment en wordt daarom in deze 
Focusstudie buiten beschouwing gelaten.

Werking van het zorgstelsel

Kenmerkend voor zorgvastgoed is de grote rol die de 
overheid en zorgkantoren spelen. Niet alleen stellen zij 
beleid en wetgeving vast op basis waarvan de zorg in 
Nederland is georganiseerd, ook zijn zij verantwoordelijk 
voor hoe de financiering en de uitvoering in de zorg en 
huisvesting daarvan is geregeld. 
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Visie op de markt

Voor Zorgvastgoed brengen wij 
jaarlijks via onze Outlook onze 
marktvisie uit.
Zie: http://www.syntrusoutlook.nl/ 
2021-2023/zorgvastgoedmarkt/
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FIGUUR 1: INDELING CARE-GERELEERDE ZORGVASTGOED
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Het belang van de Wet langdurige zorg 
De zorg in Nederland wordt geregeld met behulp van 
vier stelselwetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de 
Wet Langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De Zvw (cure)
en de Wlz (care) gebruiken verreweg het grootste 
gedeelte van het budget dat in Nederland beschikbaar is 
voor zorg. 

Voor intramuraal zorgvastgoed is met name de Wlz van 
belang. De Wlz is er voor mensen die zijn aangewezen 
op permanent toezicht of 24-uurs zorg in de nabijheid. 
Het gaat dan om kwetsbare ouderen, mensen met een 
handicap of mensen met een psychische aandoening. 
Samen met de Wmo en Jeugdwet is de Wlz pas vanaf  
1 januari 2015 van kracht. Voor beleggers in zorgvastgoed 
is dit de officieuze datum waarop de markt voor 
zorgvastgoed tot stand is gekomen. Na jaren van 
onzekerheid is er namelijk op dat moment via wetgeving 
duidelijkheid gekomen over de inrichting van het 
Nederlandse zorglandschap. 

Zorgkantoren voeren uit
Zorgkantoren regelen de langdurige zorg zoals deze 
is vastgelegd in de Wlz. Zij sluiten contracten af met 
zorgverleners zoals verpleeghuizen en gehandicaptenin-
stellingen. Zorgkantoren kijken daarbij naar de kwaliteit 
van zorg en ervaringen van cliënten. Het Zorgkantoor 
zorgt dat er voldoende zorg beschikbaar is voor mensen 
die het nodig hebben. Als mensen hun zorg zelf willen 
regelen, dan helpt het Zorgkantoor daarbij. Zorgkantoren 
zijn gekoppeld aan een zorgverzekeraar maar regelen voor 
iedereen zorg die langdurige zorg nodig heeft in de regio 
waar het Zorgkantoor gevestigd is. Er zijn in Nederland 
31 Zorgkantoorregio’s. Het Zorgkantoor speelt geen rol 
bij jeugdzorg vanuit de Jeugdwet, Wmo-ondersteuning 
of wijkverpleging. Die langdurige zorg wordt door 
gemeenten en zorgverzekeraars geregeld. 

Indicatiestelling en wijze van financiering
Of iemand langdurige zorg krijgt, wordt besloten door het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij geven voor de 
meest kwetsbare mensen, zoals ouderen met dementie, 

verstandelijk of lichamelijk gehandicapten of mensen met 
langdurige psychiatrische aandoeningen, op een landelijke 
uniforme manier indicaties af. In 2018 waren er in totaal 
299.000 personen met een Wlz-indicatie. De hoogte 
van de indicatie, ook wel Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 
genoemd, bepaalt de hoogte van de vergoeding. Met 
een indicatie van het CIZ regelt het zorgkantoor samen 
met de zorgvrager de langdurige zorg. Deze kan op twee 
verschillende manieren worden verkregen: 

• ‘In natura’, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de zorg die het zorgkantoor bij zorgaanbieders 
heeft ingekocht. Het gaat om zowel zorginkoop als 
huisvesting. De cliënt komt te wonen in een intramuraal 
verpleeghuis. Hiervan maken in Nederland circa 
204.000 indicaties gebruik.

• Via het volledig pakket thuis (vpt), een modulair 
pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget 
(pgb) kan de zorg ‘thuis’ worden verkregen. Zowel 
de zorg als de huisvesting dient door de cliënt 
zelf te worden ingekocht en georganiseerd. Dat 
kan zowel thuis als in een particulier aangeboden 
woonzorglocatie. Dit betreft nog eens circa 80.000 
indicaties. 

Eigen bijdrage verplicht voor cliënt
Voor de zorg uit de Wlz dient de gebruiker een eigen 
bijdrage te betalen. Dit is een gedeeltelijke compensatie 
voor de kosten die gemaakt worden voor zorg, huisvesting 
en diensten. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk 
van het inkomen (pensioen) en vermogen. Omdat de 
eigen bijdrage voor zorg in natura per maand (na de 
eerste 4 maanden met een lage bijdrage) kan oplopen van 
€862 tot €2.365 maand, vinden steeds meer zorgvragers 
het aantrekkelijk om te verblijven in een particuliere 
woonzorglocatie. Immers, de kosten voor huur en dienst-
verlening in een particuliere woonzorglocatie kunnen 
vergelijkbaar zijn met of lager zijn dan de eigen bijdrage in 
het verpleeghuis. 

Toezicht in de zorg
Tenslotte is er sprake van toezicht in de zorg. Het Rijk is 
verantwoordelijk voor de kwaliteitseisen waaraan  
Wlz-aanbieders moeten voldoen. De Autoriteit Consument 
en Markt let op mededinging en de Nederlandse  
Zorgautoriteit (Nza) ziet erop toe dat de uitvoering van 
de zorg doelmatig en volgens de regels verloopt. De 
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt 
toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en 
jeugdhulp in Nederland.
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Overheidsbeleid

De kosten van de zorg in Nederland zijn hoog. In 2019 
werd ruim €106 miljard besteed aan zorg en welzijn. Dit 
is een stijging van 5,2% ten opzichte van 2018. Het totaal 
aan zorguitgaven als percentage van het BBP bedraagt 
inmiddels 13,1%. De Wlz is verantwoordelijk voor circa 
20% van dit budget. Via overheid, verzekering en eigen 
betalingen werd er in 2019 per persoon gemiddeld €6.120 
uitgegeven aan zorg. Omdat de zorgkosten de afgelopen 
jaren sterk zijn opgelopen, en de voorspelling is dat de 
zorgkosten in 2040 richting een verdubbeling gaan, is 
het de overheid er alles aan gelegen om de oplopende 
zorgkosten zoveel mogelijk in de hand te houden.

Scheiden ‘wonen en zorg’ als kostenbesparing
Het beteugelen van de oplopende zorgkosten is een van 
de redenen dat in de periode 2013-2016 het ‘scheiden 
wonen en zorg’ is ingevoerd. Dit betekent dat wonen 
en zorg apart gefinancierd worden. De cliënt, en niet 
langer de overheid, betaalt dan zelf voor haar huisvesting 
en de zorg wordt apart gefinancierd via Zvw, Wmo of 
Wlz (zie vorige paragraaf). Niet alleen bevordert dit het 
langer zelfstandig thuiswonen, ook de keuzevrijheid en 
toename aan diversiteit van woonvormen wordt hiermee 
gestimuleerd is de gedachte. De term ‘scheiden van 
wonen en zorg’ is gaandeweg vervangen door de term 
‘extramuralisering’ omdat in de praktijk naast de huisves-
tingscomponent ook de verblijfscomponent (‘diensten’) uit 
het intramurale pakket is gehaald. De extramuralisering is 
voorlopig alleen van toepassing op de lichtere vormen van 
zorg. Voor alle zorgsectoren zijn nu ZZP’s 1 en 2 geëxtra-
muraliseerd, voor Verstandelijk Gehandicapten ook deels 
ZZP 3 en voor Ouderenzorg (V&V) ZZP 3 en deels ZZP 4. 
In totaal zijn er voor de verschillende zorgsectoren nog 
40 ZZP’s waar zwaardere vormen van zorg aan worden 
toegekend. 

Effecten van extramuralisering
De extramuralisering heeft ertoe geleid dat mensen met 
een lichtere zorgvraag, die normaliter naar het ‘bejaar-
denhuis’ zouden gaan, nu langer in de thuissituatie 

moeten blijven wonen. De druk op wijk- en mantelzorg is 
daardoor toegenomen. De rol die mantelzorgers hebben in 
Nederland is onderbelicht. Zij vangen vaak een groot deel 
van de praktische, maar ook mentale hulp van zorgbehoe-
venden op, maar de steeds kleinere huishoudens zorgen 
ervoor dat voldoende mantelzorg in de toekomst niet 
vanzelfsprekend is. De extramuralisering zorgt daarnaast 
voor een toenemend belang van geschikte huisvesting die 
het thuiswonen met lichte zorgklachten kan faciliteren. Een 
nadelig effect van de extramuralisering is dat veel ouderen 
zich nu sneller bij de huisarts of spoedeisende hulp 
melden wat in de cure een niet voorziene extra werkdruk 
oplevert. Het toenemende aantal eenpersoonshuishoudens 
en de bijkomende eenzaamheidseffecten, versterken dit 
effect nog meer. Daarnaast krijgen ook verpleeghuizen te 
maken met een hogere werkdruk omdat voor hen enkel de 
bewoners met een zwaardere zorgbehoefte overblijven. 
Wij verwachten dat de principes van het ingezette 
overheidsbeleid in de toekomst niet wezenlijk zullen 
wijzigen. Financiële overwegingen vanuit de zorgkosten 
en persoonlijke woonwensen zijn hier belangrijke 
argumenten voor. Commerciële partijen kunnen, al dan 
niet in samenwerking met zorginstellingen, invulling geven 
aan de huisvestingsopgave voor de toekomst. Zowel voor 
lichtere, als zwaardere vormen van zorg. Hierover meer in 
de paragraaf ‘toekomstbestendig zorgvastgoed’.

Winstuitkering in de zorg aan banden
De vraag of er een mogelijkheid moet zijn tot het 
uitkeren van winst of dividend in de zorg, heeft geleid 
tot een langlopende discussie. Een algeheel verbod lijkt 
niet mogelijk maar het Kabinet wil de mogelijkheden 
aan banden leggen. De positieve kant van de mogelijke 
winstuitkering is de mogelijkheid tot het aantrekken van 
extra kapitaal voor investeringen. Het Kabinet voorziet 
echter geen kapitaalbehoefte bij zorgverleners maar ziet 
wel de gevaren dat geld verdienen boven het leveren van 
zorg gaat. De beperkte mogelijkheden van winstuitke-
ringen in de Nederlandse zorg maakt dat de Nederlandse 
zorgmarkt anders is als in enkele andere Angelsaksische 
landen zoals de Verenigde Staten. 

Sterke stijging intramurale vraag

De basis waarop investeringen in zorgvastgoed kunnen 
bestaan, zijn de gebruikers van zorgvastgoed. En daar 
is een sterke stijging in te verwachten. De bevolking in 
Nederland groeit volgens prognoses tot 2040 nog met 
ruim 1 miljoen mensen. De groep 18-64-jarigen neemt 
in deze periode af met bijna 620.000, terwijl het aantal 
65-plussers met 1,4 miljoen groeit. Binnen deze laatste 
groep groeit de groep 85-plussers tot 2040 met bijna 
440.000 personen. Het is met name deze doelgroep die 
behoefte heeft aan verpleeghuiszorg en huisvesting die 
daarvoor geschikt is. 

Uitbreidingsvraag van minimaal 120.000 
woningen
Wanneer op basis van de huidige aannames van indiceren 
de intramurale vraag wordt geëxtrapoleerd naar 2040, 
stijgt de benodigde intramurale capaciteit volgens TNO 
van 119.000 in 2017 naar 242.000 (+103%) in 2040. Dit zijn 
cijfers die in december 2019 door Minister De Jonge aan 
de Kamer zijn gepresenteerd. 

FIGUUR 2: GROEI INTRAMURALE BEVOLKING NAAR 
ZORGSECTOR (2020-2040)
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ABF Research houdt in meer conservatieve prognoses 
rekening met een relatieve daling van de intramurale vraag 
per leeftijd. Anders gezegd: zij stellen dat de kans dat je 
intramurale zorg nodig hebt op een bepaalde leeftijd in 
de toekomst als gevolg van gezondheidsverbeteringen 
iets kleiner is dan nu. Als gevolg van bevolkingsgroei 
stijgt volgens hen de intramurale vraag van 205.000 in 
2020 naar 293.000 in 2040 (+43%). Dit is inclusief de 
segmenten gehandicaptenzorg en geestelijke gezond-
heidszorg die relatief beperkte groeivooruitzichten hebben 
(zie figuur 2). 

Zowel TNO als ABF Research houdt in haar prognoses nog 
geen rekening met ‘eigen regie’ of thuiszorg die ingevuld 
wordt via pgb, vpt of mpt. Uit de paragraaf ‘werking van 
het zorgstelsel’ bleek dit momenteel om circa 80.000 
gebruikers te gaan. Als je uit zou gaan van vergelijkbare 
groeicijfers die ABF (43%) en TNO (103%) prognosticeren 
voor de intramurale vraag, dan groeit dit segment van 
zwaardere zorg met eigen regie tot 2040 met nog eens 
34.000 tot 82.000 gebruikers. 

Samenvattend bedraagt op basis van bovenstaande 
inschattingen de uitbreidingsvraag naar woningen waar 
zwaardere zorg verleend kan worden (intramuraal of thuis) 
in de komende 20 jaar 120.000 tot 200.000 eenheden. 
Dit is nog exclusief de door TNO becijferde vervangings-
opgave van 41.000 eenheden van verouderde zorgge-
bouwen.

Kenmerken intramurale bewoner
Kenmerkend voor de intramurale bewoner is dat de leeftijd 
waarop deze bewoners naar een instelling verhuizen 
de afgelopen jaren gestegen is: van ruim 82 jaar naar 
bijna 84 jaar sinds 2015. Daarnaast is de verblijfsduur 
in de periode 2011 tot 2018 ook langzaam opgelopen 
naar een gemiddelde van 31 maanden. Kenmerkend bij 
deze verblijfsduur is dat bewoners met name overlijden 
kort na opname (16 tot 20% binnen 3 maanden), of juist 
langdurig blijven wonen in een instelling (60-70% meer 
dan 15 maanden). Ook verandert de zorgvraag langzaam 
en neemt het aandeel bewoners met psychogeriatrische 
klachten zoals dementie toe (76% in 2018 versus 66% in 

2014) ten opzichte van bewoners met somatische, oftewel 
lichamelijke, klachten. 

Toekomstbestendig zorgvastgoed 

De groep mensen die afhankelijk is van verpleeghuiszorg 
en geschikte huisvesting neemt toe. Niet in de laatste 
plaats omdat de manier waarop we tegen zorgverlening 
aankijken is veranderd. 

Geschiedenis van huisvesting van de  
zware zorg
Verpleeg- en verzorgingshuizen kennen een lange 
geschiedenis en bestaan al vanaf de 14e eeuw. Volgens 
een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn ze 
geëvolueerd van een armenhuis tot verpleeghuis. 
In de jaren ’60 van de vorige eeuw sliepen ouderen nog 
in zalen met tientallen bedden en de privacy was ver te 
zoeken. In de afgelopen decennia nam het aantal bedden 
per kamer af en is een individuele kamer inmiddels de 
norm. 

Ondanks deze ontwikkeling is in de afgelopen decennia 
voor de bouw van zorgvastgoed niet altijd rekening 
gehouden met de wensen van de bewoners. Tot 2012 was 
er namelijk een systematiek van nacalculatie bij de bouw 
van zorgvastgoed zodat met een overheidsgarantie kon 

worden gefinancierd en gebouwd als het aan bepaalde 
prestatie-eisen voldeed. In 2012 werd de normatieve 
huisvestingscomponent (NHC) ingevoerd waarmee 
er een koppeling was met het aantal cliënten dat ook 
daadwerkelijk in de instelling verbleef (zie Box 1 voor meer 
informatie over NHC). Zorginstellingen werden op deze 
manier blootgesteld aan leegstandsrisico’s. 

Verouderd zorgvastgoed en  
duurzaamheidseisen zorgen voor een  
flinke investeringsopgave
Een groot deel van de voorraad zorgvastgoed is sterk 
verouderd. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is er een 
grote opgave om een CO2-reductie van 49% in 2030 
te realiseren en daarmee ‘Paris-proof’ te worden. TNO 
heeft berekend dat voor de 19,3 miljoen m² intramuraal 
zorgvastgoed er €4,0 tot €5,7 miljard aan investeringen 
nodig is om deze reductie te realiseren. 

Drie toekomstbestendige vastgoedtypologieën
Afhankelijk van de beoogde doelgroep kan de 
huisvestings- en zorgvraag verschillen. Niet alleen speelt 
de specifieke zorgbehoefte een rol, ook de financiële 
mogelijkheden van de bewoner passen al dan niet 
bij een bepaald concept. Voor Syntrus Achmea Real 
Estate & Finance zijn er voor zorgvastgoed bestemd 
voor zware zorg wordt verleend 3 hoofdtypologieën te 
onderscheiden:
• Intramurale groepswoningen
• Intramurale appartementen
• Particuliere (woon)zorgwoningen

Hierbij moet worden opgemerkt dat de onderliggende 
diversiteit groot kan zijn.

1. Intramurale groepswoningen
Dit betreffen studio’s van circa 35 m² GBO die als groep 
van 8 tot 12 eenheden over een gemeenschappelijke (eet)
keuken, woonkamer en zorg ondersteunende ruimte 
beschikken (zie figuur 3). Verzorging en begeleiding van 
de bewoner vindt in het gebouw plaats. Het totale leefop-
pervlak per bewoner bedraagt, inclusief de gemeenschap-
pelijke ruimtes, circa 60 m² GBO. Een minimale omvang 
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van circa 36 eenheden is nodig om een goede exploitatie 
voor een zorginstelling mogelijk te maken. 

De reguliere (en non-profit) zorginstelling is hoofdhuurder 
en ontvangt via de Wlz per zorgvrager een vergoeding 
voor huisvesting die omgerekend circa €650 tot €875 per 
wooneenheid bedraagt. Bewoners van intramurale groeps-
woningen zijn vaak ouderen met somatische en psychoge-
riatrische aandoeningen zoals dementie, maar het kan ook 
gaan om mensen met indicaties voor gehandicaptenzorg 
en geestelijke gezondheidszorg. In dit concept is de zorg 
voor de bewoner ‘in natura’ gefinancierd waardoor de 
bewoner een eigen bijdrage aan het CAK betaald. 

Voor de toekomst zien wij hier met name een doelgroep 
die relatief beperkte financiële middelen tot zijn of 
haar beschikking heeft (weinig tot geen pensioen en/of 
vermogen) of ouderen die in de laatste fase van hun leven 
zitten (< 1 jaar). 

2. Intramurale appartementen 
Dit betreffen 2-kamerappartementen van circa 45 m² GBO 
met een eigen slaapkamer, badkamer, kleine keuken en 
woonkamer die ook, net als intramurale groepswoningen, 
over gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes en -kamers 
beschikken (zie figuur 3). Omdat de oppervlakte van de 

FIGUUR 3: VOORBEELD PLATTEGROND  
GROEPSWONING/STUDIO (LINKS) EN INTRAMURAAL 
APPARTEMENT (RECHTS) 

appartementen en de persoonlijke leefruimte groter is 
dan bij de intramurale groepswoningen, is de oppervlakte 
van de gezamenlijke ruimtes relatief kleiner. Per saldo 
is de totale woonoppervlakte ongeveer gelijk aan de 
intramurale groepswoningen (circa 60 m² gbo) en zijn 
ze ook in groepen van 8 tot 12 georganiseerd met een 
minimale omvang van circa 36 eenheden. 

In tegenstelling tot de groepswoningen zijn de intramurale 
appartementen idealiter gereed voor het scheiden wonen 
en zorg zodat de verhuur zowel via de zorginstelling 
als via de bewoner kan geschieden. Voor bewoners 
met ruimere financiële middelen (enig pensioen en/of 
vermogen) kan dit interessant zijn vanwege de oplopende 
eigen bijdrage die anders verschuldigd is. Zij kunnen dan 
via pgb of vpt hun zorg en diensten inkopen en zelf de 
huisvesting betalen. Huurniveaus bedragen eveneens 
€650 tot €875 per wooneenheid, alhoewel de huurniveaus 
in een situatie van scheiden wonen en zorg in theorie 
afhankelijk kunnen zijn van de prijs die de bewoner bereid 
is te betalen. 

De doelgroep is vergelijkbaar met de intramurale groeps-
woningen en kan bestaan uit ouderen, gehandicapten en 
GGZ-cliënten. Er is een mogelijkheid voor echtparen om 
samen te blijven wonen. 

3. Particuliere zorgwoningen
In dit segment komen zowel studio’s als 2-kamer- 
appartementen voor; vaak in een gecombineerde setting.  
De opzet van particuliere woonzorgconcepten is meestal 
kleinschaliger dan bij intramurale concepten. In het 
verleden kenmerkte het segment zich vaak door karakte-
ristieke panden met het luxere segment als doelgroep. 
Tegenwoordig komt nieuwbouw steeds vaker voor en is 
er meer variatie in de doelgroep waarbij er betaalbare 
concepten zijn die ook het middensegment bedienen. 

Kenmerkend voor particuliere woonzorgconcepten is  
dat bewoners, naast een huurbedrag voor de woning, 
ook voor services en diensten betalen. Zij gebruiken voor 
de financiering van de zorg hun pgb of vpt. Omdat zij 
in hun eigen huisvesting voorzien, is de eigen bijdrage 

gemaximeerd op €864 terwijl die in het verpleeghuis 
kan oplopen tot €2.365 (zie paragraaf ‘werking van 
het zorgstelsel’). Voor veel potentiële bewoners met 
een (aanvullend) pensioen en vermogen is het verschil 
tussen de minimale en maximale eigen bijdrage die in het 
verpleeghuis betaald moeten worden (oplopend tot circa 
€1.500) een mooi budget om te besteden aan een luxer en 
op maat gericht particulier woonconcept. 

Omdat de ‘nieuwe’ oudere doelgroep over steeds meer 
inkomen en vermogen zal beschikken op het moment dat 
zij zorg nodig hebben, zien wij goede lange termijnper-
spectieven voor het segment van particuliere woonzorg. 
De doelgroep bestaat met name uit ouderen met  
psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie. 

Exploitanten van particuliere woonzorgconcepten  
hebben een meer commerciële insteek als reguliere  
zorginstellingen. Meer hierover in de volgende paragraaf.

FIGUUR 4: OVERZICHT KENMERKEN  
VASTGOEDTYPOLOGIEËN (MEEST VOORKOMEND) 

Segment 

Intramurale
Groeps-

woningen
Intramurale

Appartementen

Particuliere  
(woon)zorg-

woningen

Type 1-kamer 2-kamer 1 of 2-kamer

Woonoppervlak 35 m² 45 m² 35-45 m²

Leefoppervlak 60 m² 60 m² 60 m²

Eenheden minimaal 36 minimaal 36 20 tot 40

Geschikt  

voor scheiden  

wonen zorg

Nee Ja Soms

Financiering in natura in natura  

en/of  

via pgb of vpt

via pgb  

of vpt

Huurniveau €650 - €875 €650 - €875 €750 - €1.400*

*uitgaande van laag- en middensegment,  

exclusief services en diensten
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Kenmerken huurders en  
exploitanten

Voor het grootste deel is intramuraal zorgvastgoed 
eigendom van zorginstellingen of woningcorporaties. 
Zij financieren dit met eigen vermogen, al dan niet in 
combinatie met vreemd vermogen via een bank. In de 
laatste 5 tot 10 jaar zijn ook beleggers steeds meer in 
beeld als samenwerkingspartners voor zorginstellingen, 
getuige de oplopende transactievolumes in zorgvastgoed. 
In 2019 is het jaarlijkse beleggingsvolume in zorgvastgoed 
door commerciële beleggers de grens van €1 miljard 
gepasseerd. Hiervan werd circa 44% in intramuraal of 
particulier woonzorgvastgoed geïnvesteerd. 

Regulier versus particulier
Zoals uit de paragraaf ‘Winstuitkering in de zorg aan 
banden’ bleek, is er voor commerciële doeleinden niet 
of nauwelijks een mogelijkheid tot het maken van winst. 
De meeste traditionele of reguliere zorginstellingen in 
Nederland zijn dan ook stichtingen zonder winstoogmerk 
(non-profit). Middelen die voor zorgverlening bedoeld 
zijn, worden daar ook voor aangewend. Het opkomende 
particuliere woonsegment maakt gebruik van de 
mogelijkheid dat mensen via een vpt, mpt of pgb zelf hun 
zorgverlener kunnen kiezen en middels eigen bijdragen 
voor huur en diensten in hun totale zorgbehoefte voorzien. 
In combinatie met de woon- en dienstencomponent 
kunnen zij kwalitatief vergelijkbare goede zorg aanbieden 
en daar een winstgevende businesscase aan koppelen. 

Schaalvergroting op komst
Kenmerkend voor de Nederlandse zorgmarkt is dat, 
zeker bij de intramurale ouderenzorg, zorginstellingen 
vaak lokaal gericht zijn met één of enkele vestigingen. In 
de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg 
is er wel sprake van meer bovenregionale en nationale 
dekking door exploitanten. Voor particuliere woonzorg is 
er een meer gemengd beeld te zien van lokale zorgver-
leners en landelijk dekkende operators. Volgens Cushman 
& Wakefield zijn er op dit moment circa 385 particuliere 
woonzorglocaties die geëxploiteerd worden door 65 
verschillende ‘operators’. Met name de grotere partijen 

hebben flinke uitbreidingsplannen. In de particuliere 
zorgmarkt hebben in 2019 bijvoorbeeld twee grote 
Franse beursgenoteerde partijen (Orpea en Korian) via 
overnames de Nederlandse zorgmarkt betreden met 
het doel deze positie verder uit te breiden. Deze vorm 
van schaalvergroting in het zorglandschap zal naar 
verwachting in de toekomst verder toenemen. Vanuit 
zorgperspectief kan dit kosten- en expertisevoordelen 
opleveren en voor beleggers kunnen professionele en 
financieel solide partijen aantrekkelijke huurders zijn. 
Hoewel Nederlandse zorginstellingen op de intramurale 
markt vooral bestaan uit stichtingen, en geen noodzaak 
hebben om zich te verkopen aan (buitenlandse) 
investeerders , is het model van schaalvergroting in de 
ouderenzorg een denkbaar scenario voor de toekomst. 

Kenmerken huurovereenkomsten
Kenmerkend voor huurovereenkomsten die beleggers  
met zorginstellingen afspreken zijn:
• Het langjarige karakter. Vaak 15 tot 20 jaar;
• Een CPI-gerelateerde indexatie;
• Een huurniveau gebaseerd op landelijke richtlijnen ten 

aanzien van de normatieve huisvestingscomponent 
(NHC, zie Box 1).

Op de middellange en lange termijn verwachten wij 
dat het proces van extramuralisering, en daarmee het 
scheiden van wonen en zorg, doorzet. Daarmee wordt 
de kans ook groter dat voor de zwaardere zorg, zowel 
in de vorm van particuliere woonzorg als intramurale 
zorgappartementen, de financiële persoonlijke situatie van 
bewoners maatgevend wordt voor de indexering van de 
huur. Waar contracten met zorginstellingen nu ‘gecapt’ zijn 
in groei tot inflatie, is in een situatie van verder ontwik-
kelende extramuralisering denkbaar dat huurniveaus 
met een ‘inflatie-plus-benadering’ worden toegepast en 
vergelijkbaar worden met reguliere huurwoningovereen-
komsten. 

Financiële stabiliteit zorginstellingen
Ondanks bovenstaande zullen zorginstellingen voor 
het grootste deel de hoofdhuurders van intramuraal 
zorgvastgoed blijven. Zij zijn niet afhankelijk van 
economische schommelingen zoals andere commerciële 
huurders. Niettemin is een solide financiële stabiliteit 
wenselijk voor een verhuurder. Tussen zorginstellingen 
kunnen echter grote verschillen bestaan in de financiële 
situatie. Zo kunnen veel particuliere woonzorginstel-
lingen, zeker in het geval van kleine exploitanten, niet 
bogen op een langjarige financiële historie. Hierdoor is 
de specifieke businesscase voor de zorg of de mogelijke 
alternatieve aanwendbaarheid voor een andere exploitant 
extra belangrijk. Intramurale zorginstellingen in het 
grootste segment ouderenzorg (V&V) hebben volgens 
Finance Ideas in de boekjaren 2017 en 2018 gemiddeld 
een financiële verbetering laten zien. De gemiddelde 
solvabiliteit ligt boven 40% en ook het resultaat is 2,0% of 
hoger. De Gehandicaptenzorg presteert financieel gezien 
gemiddeld net wat beter, terwijl de sector Geestelijke 

Box 1: Toelichting op NHC

Bij de NHC krijgen zorginstellingen een, door de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde, 
vergoeding voor huisvesting op basis van de 
zorgzwaarte van de cliënt. Dit kan een bedrag zijn 
in- of exclusief behandeling en/of dagbesteding. 
De bedragen zijn gebaseerd op dagtarieven. Voor 
bijvoorbeeld de intramurale ouderenzorg (incl. 
behandeling en dagbesteding) varieert het dagtarief 
van circa €31 tot €40 per dag. Bij sommige indicaties 
in de GGZ en Gehandicaptenzorg kan dit dagtarief 
hoger zijn. Hoewel de NHC formeel is opgenomen 
in de Integrale tarieven (inclusief vergoedingen voor 
zorg) en het zorginstellingen vrij staat hierin eigen 
keuzes te maken, is het NHC-tarief een goede richtlijn 
om tot een verantwoord huurniveau te komen 
waarbinnen een normaal functionerende zorgin-
stelling haar bedrijfsvoering kan uitoefenen. Vaak 
wordt er door eigenaren een afslag op het NHC-tarief 
van circa 10% gehanteerd omdat er rekening 
gehouden wordt met een reservering voor mutatie-
leegstand, mogelijke tariefkortingen of wisseling in 
zorgzwaartepakketten. Het NHC-tarief wordt jaarlijks 
door de NZa met 2,5% geïndexeerd.
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Gezondheidszorg financieel juist wat kwetsbaarder is. 
Geaggregeerde cijfers van het financiële boekjaar 2019  
zijn ten tijde van schrijven van deze Focusstudie nog  
niet bekend. Gezien de recente Covid-19 crisis kan het  
boekjaar 2020 financieel minder goed uitpakken.
 
Operationele uitdaging: personeelstekorten
Een operationele uitdaging waar zorginstellingen de 
laatste jaren in toenemende mate mee te maken hebben, 
is het oplopende ziekteverzuim en personeelstekort. 
Hoewel de verschillen per regio groot zijn, lijken juist 
de meest sterke vastgoedregio’s (zoals de Randstad en 
aangrenzende regio’s) de grootste arbeidsproblematiek 
te kennen. In meer perifere regio’s speelt dit veel minder  
en is de kwalitatieve businesscase van zorginstellingen 
beter. Vanuit continuïteit kan dit een overweging zijn voor 
beleggers om, in tegenstelling tot veel andere vastgoed-
segmenten, ook juist in aantrekkelijke perifere regio’s te 
beleggen. 

Beleggingskarakteristieken 

Stijgende investeringen
Niet alleen bewoners lopen warm voor moderne  
woonzorgoplossingen, ook institutionele beleggers 
investeren elk jaar meer in zorgwoningen. In 2019 werd 
voor €489 miljoen geïnvesteerd in intramurale en 
particuliere woonzorg. Opvallend is het aandeel van 
investeringen in het particuliere woonzorgsegment dat 
pas sinds 2017 in het vizier van commerciële beleggers 
is gekomen. Het aandeel buitenlandse investeerders is 
eveneens sterk toegenomen. Met name Belgische en 
Noord-Amerikaanse beleggers investeren in Nederlands 
woonzorgvastgoed. Positief voor de toegenomen belang-
stelling is de wederverkoopbaarheid van zorgvastgoed 
en daarmee een eventuele exit. Historisch gezien blijven 
zorginstellingen en woningcorporaties nog de grootste 
eigenaren van zorgvastgoed. 

Dalende aanvangsrendementen
Met de toegenomen belangstelling en concurrentie onder 
beleggers, is tevens het aanvangsrendement gedaald. 
Hoewel dit ook in de brede vastgoedmarkt de afgelopen 
jaren het geval was, bleek met name de yieldverkrapping 
en institutionalisering van particulier woonzorgvastgoed 
als belegging hoog. Voor woningen, winkels en traditioneel 
intramuraal zorgvastgoed daalde de prime aanvangsren-
dementen sinds 2015 met 75 tot 100 basispunten. Voor 
particulier woonzorgvastgoed bedroeg de daling 150 tot 
175 basispunten.

Het prime netto aanvangsrendement voor intramuraal 
en particulier woonzorgvastgoed ligt op respectievelijk 
4,65% en 4,90%. Het gaat dan om het meest courante 
vastgoed, op de beste locaties met een solvabele huurder 
en langjarig contract. Voor particulier woonzorgvastgoed 
liggen aanvangsrendementen hoger omdat ook de 
risico’s als hoger worden ingeschat. Vaak is namelijk 
sprake van een kleinere en minder solvabele exploitant, 
zijn de gebouwkenmerken soms meer specialistisch van 
karakter (kleinschalig of monumentaal) en dus minder 
alternatief aanwendbaar en kunnen de relatief hogere 
huurniveaus risicovoller zijn. Omdat steeds meer van deze 

risico-verhogende factoren aan het verdwijnen zijn, kruipt 
het aanvangsrendement van particulier en intramuraal 
woonzorgvastgoed meer naar elkaar toe. 

De recente Covid-19 crisis zorgt in 2020 naar verwachting 
voor een tijdelijke stop in de daling van intramurale 
aanvangsrendementen. Op de middellange termijn 
verwachten wij dat een verdere daling van de aanvangs-
rendementen reëel is. De onderbouwing hiervan is terug te 
vinden in de volgende paragrafen.

Aantrekkelijke risicopremies
De lange rente is de afgelopen jaren gedaald. Daarmee 
is de spread, ofwel de risicopremie, voor intramuraal en 
particulier woonzorgvastgoed relatief hoog. Ten opzichte 
van het prime netto aanvangsrendement bedroeg deze 
spread namelijk circa 5%-punt. Ten opzichte van andere 
meer traditionele beleggingssegmenten, zoals woningen, 
winkels en kantoren, waar de prime netto rendementen 
rond 3% liggen, is dit een flinke extra premie waar 
beleggers van kunnen profiteren. 

FIGUUR 5: INVESTERINGSVOLUME INTRAMURALE EN 
PARTICULIERE WOONZORG 
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FIGUUR 6: PRIME NET YIELD EN SPREADS 
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Risico-dempende factoren
De hogere risicopremie gaat daarnaast gepaard met 
het relatieve conjunctuurongevoelige karakter van 
zorgvastgoed. Zorgvastgoed is namelijk veel minder 
gevoelig voor economische veranderingen. Tijdens de 
Covid-19-crisis hebben we gezien dat overheden en 
zorgverzekeraars vergaande regelingen hebben getroffen 
om de continuïteit van zorgverleners te waarborgen, 
meer dan in andere vastgoedsectoren. De impact van 
de crisis op huur- en waardeontwikkelingen wordt voor 
zorgvastgoed daarom als relatief beperkt ingeschat, 
vergeleken met andere vastgoedsegmenten. Politieke 
besluiten die vaak gezien worden als een risico voor 
zorgvastgoed, zijn nu dus een bescherming gebleken.

De toekomstige opgave aan nieuw en te vervangen 
zorgvastgoed voor zware zorg is groot. Het denken 
in termen van alternatieve aanwendbaarheid voor het 
vastgoed is met dit argument feitelijk overbodig. Toch is 
het meest courante intramurale vastgoed ook alternatief 
aanwendbaar voor andere doelgroepen zoals studenten, 
starters en 1-persoons huishoudens. Of zelfs voor stellen in 
het geval van intramurale appartementen. De leegstands- 
risico’s zijn daarmee laag te noemen. 

Stabiele waardeontwikkeling 
Tegenover de hogere spread en risico-dempende 
factoren staat de relatief beperkte mogelijkheid voor 
intramuraal en particulier woonzorgvastgoed om hoge 
indirecte waardegroei te realiseren. Dit komt door de 
sterke relatie met de inflatie gerelateerde langjarige 
huurcontracten die sterke huurstijgingen niet mogelijk 
maken. Vergeleken met een meer regulier woonproduct, 
kenmerkt intramuraal en particulier woonzorgvastgoed 
zich dus door een hoger direct rendement met beperkte, 
maar stabiele waardegroei. Positieve uitzonderingen 
kunnen beleggingen zijn die qua ligging, planologische 
bestemming, fysieke kenmerken van het vastgoedproduct 
en resterende contractperiode door taxateurs worden 
gewaardeerd met inachtneming van een alternatieve 
aanwendbaarheid tot wonen.

Nieuw zorgvastgoed ligt niet voor het oprapen
Ondanks de stijgende vraag vanuit zorgconsumenten, 
beleggers en de noodzaak om te werken aan een 
toekomstbestendige zorgvastgoedvoorraad, liggen de 
beleggingskansen niet voor het oprapen. Processen om 
tot nieuwbouw te komen duren vaak lang. Huisvestings-
beslissingen vormen voor zorginstellingen grote dossiers 
waar niet over één nacht ijs wordt gegaan. Daarnaast is 
in gemeentelijke woonvisies de planologische reservering 
voor vastgoed met een maatschappelijke functie vaak niet 
aanwezig. Vanuit een perspectief van grondopbrengsten is 
het dan financieel voor zorgvastgoed bijna onmogelijk om 
te concurreren met de ‘commerciële’ koopwoningmarkt. 
Een goed netwerk binnen de zorg en overheid is belangrijk 
voor beleggers om voor het schaars beschikbare 
nieuwbouw zorgvastgoed in aanmerking te komen.

Maatschappelijk rendement
Een nog niet aan bod gekomen beleggingskarakteristiek 
van intramuraal zorgvastgoed betreft de impact die 
gemaakt kan worden middels investeringen in dit segment. 
Investeringen in intramuraal vastgoed kunnen bijdragen 
aan de gezondheid en het welzijn van de sterk groeiende 
groep zorgbehoevenden. De gezondheidszorg staat voor 
een te grote opgave om zelfstandig in de toekomstige 
zorgvraag en verduurzaming van de bestaande voorraad 
te kunnen voorzien. Slimme zorgvastgoedconcepten, 
in combinatie met levensloopbestendige woningen en 
andere functies, kunnen de brug slaan om eenzaamheid 
onder ouderen te verminderen en de leefbaarheid op 
buurtniveau te vergroten. 

Toenemende interesse verwacht
De voornoemde aantrekkelijke beleggingskarakteristieken 
voor zorgvastgoed zorgen naar verwachting voor een 
toenemende interesse voor intramuraal zorgvastgoed. 
De interesse zal een extra impuls krijgen als gevolg 
van hogere risico-inschattingen ten aanzien van de 
commerciële vastgoedmarkt en de beperkte beschik-
baarheid van woningvastgoed. 
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• Intramurale zorginstellingen staan er overwegend 
financieel goed voor, al zijn er grote onderlinge 
verschillen. Personeelstekorten vormen een 
operationele uitdaging;

• Investeringsvolumes in intramuraal zorgvastgoed 
nemen toe en aanvangsrendementen dalen. Covid-19 
zorgt voor een tijdelijke stop van deze daling. Risico-
premies blijven hoog vergeleken met prime vastgoed 
in andere vastgoedsegmenten; 

• Intramuraal zorgvastgoed is relatief ongevoelig voor 
economische schommelingen, wordt in tijden van crisis 
beschermd door overheid en zorgverzekeraars en kent 
een goede alternatieve aanwendbaarheid;

• Intramuraal vastgoed kent, vergeleken met woningen, 
een hoger direct rendement en een lagere maar 
stabiele waardegroei. De impact en positieve bijdrage 
die met dit type vastgoed aan de samenleving 
geleverd wordt is groot;

• De belangstelling voor intramuraal zorgvastgoed zal 
verder toenemen. 

Samenvatting

• Een deel van de zorgvastgoedmarkt bestaat uit 
Intramuraal zorgvastgoed waar mensen afhankelijk zijn 
van 24-uurs zorgverlening. Binnen dit segment zijn er 
verschillende definities en sub-segmenten;

• De Wlz is de belangrijkste wet voor intramuraal 
zorgvastgoed waarbij zorg ‘in natura’ of ‘thuis’ kan 
worden verkregen. Een eigen bijdrage is verplicht en 
kan oplopen tot €2.365 per maand;

• De extramuralisering die deels voortkomt uit kosten-
besparingen vanuit de Overheid zorgt voor extra 
dynamiek in de zorgmarkt door de toenemende vraag 
naar geschikte levensloopbestendige woningen en een 
verzwaring van de intramurale zorgvraag;

• De geprognosticeerde extra intramurale vraag 
tot 2040 bedraagt circa 120.000 tot 200.000 
eenheden waarbij er ook nog een aanzienlijk deel 
van de verouderde bestaande zorgvastgoedvoorraad 
vervangen dient te worden om niet alleen economisch, 
maar ook op duurzaamheidsvlak toekomstbestendig 
te zijn;

• In het intramurale segment worden groepswoningen, 
appartementen en particuliere woonzorg als hoofdseg-
menten onderscheiden;

• Huurders of exploitanten zijn historisch gezien meestal 
non-profit maar het particulier profit-segment is in 
opkomst. Schaalvergroting en toetreding van interna-
tionale partijen is daarbij van invloed; 

• Huurovereenkomsten met zorginstellingen zijn vaak 
langjarig en gekoppeld aan inflatie. Extramuralisering 
en scheiden van wonen en zorg kan op termijn zorgen 
voor boven inflatoir huurpotentieel;
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waardes. De in dit document opgenomen informatie is uitsluitend indicatief van aard en kan aan verandering onderhevig zijn en kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De waarde van beleggingen 
kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle in dit document gepresenteerde informatie is eigendom van of in licentie bij Syntrus Achmea en wordt beschermd 
door intellectueel eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) de inhoud van dit document over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren, zonder de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Syntrus Achmea.
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