
AC: “Beleggers willen een 
betrouwbare partner zijn voor 
de stedelijke ontwikkeling; een 
partij waar een gemeentebestuur 
afspraken mee kan maken. Dat gaat 
gemakkelijker met een Nederlandse 
partij die een focus op Nederland 
heeft. Dat is van grote waarde zeker 
gezien de grote maatschappelijke 
opgaven waar overheden een 
antwoord op moeten vinden.”

In hoeverre is de rol van de 
institutionele belegger veranderd 
in de afgelopen twintig jaar?
AC: “De grootste verandering zit ‘m 
vooral in het feit dat onze klanten, 
voornamelijk pensioenfondsen, 
steeds beter zijn gaan begrijpen 
welke impact zij met hun 
investeringen hebben op de 
stedelijke ontwikkeling; dat naast 
financieel rendement ook sociaal 
en maatschappelijk rendement 
heel belangrijk zijn. Elke euro 
pensioengeld die namens een 
pensioenfonds wordt geïnvesteerd 
moet daaraan ten goede komen; ons 
ESG-beleid helpt ons daarbij dat dit 
ook gemeten en gemonitord wordt.

BG: “In dit samenspel van overheid, 
ontwikkelaars, corporaties en 
beleggers is de sturing vanuit 
de rijksoverheid nog redelijk 
vrijblijvend; die zou van mij 
wat meer financiële prikkels 
mogen bevatten bijvoorbeeld 
om de kwaliteit van duurzame 
producten op peil te houden. Alle 
stakeholders hebben behoefte 
aan kaders van de overheid, maar 
uiteindelijk moet er wel lokaal 

Door Jan Jaap Omvlee

‘Institutionele beleggers 
zijn instellingen die door hun 
activiteiten de beschikking krijgen 
over gelden die ze moeten beleggen. 
Deze activiteiten bestaan vooral uit 
het verzekeren van pensioenen en 
het aan particuliere beleggers bieden 
van mogelijkheden tot beleggen met 
een gewenst risicoprofiel.’ Aldus de 
definitie van institutionele beleggers 
van het CBS. Hoe belangrijk is die rol 
van de institutionele belegger in de 
stad? 

Anjelica Cicilia (AC): “Die rol is 
belangrijk omdat een institutionele 
belegger vastgoed gemiddeld 30 tot 
35 jaar in bezit heeft en daardoor 
gemeenten kan ondersteunen in 
hun ambities om een inclusieve, 
duurzame en betaalbare stad te 
bieden. Al dertig jaar voordat de 
nieuwe bewoner de sleutel in de 
voordeur steekt, kunnen wij de 
zekerheid bieden dat die woning ook 
daadwerkelijk gerealiseerd wordt.”

Boris van der Gijp (BG): “Een 
institutionele belegger investeert 
ook in voorzieningen die de 
leefomgeving versterken; denk aan 
een plint met voorzieningen, horeca 
en winkels die waarde toevoegen 
aan een pluriforme leefomgeving. 
Dat doen we vanuit onze 
maatschappelijke rol. Dat betekent 
ook: investeren in de openbare 
ruimte en in het verduurzamen 
van bestaand vastgoed, met de 
zekerheid voor gemeenten en andere 
stakeholders dat kapitaal op een 
goede en duurzame manier wordt 
aangewend.”

ingezonden mededeling

Institutionele beleggers houden hun vastgoed tientallen jaren in bezit. 
Dat langetermijnperspectief maakt hen uitstekende partners voor 
gemeenten die streven naar inclusieve en duurzame steden, zeggen 
Anjelica Cicilia en Boris van der Gijp van Syntrus Achmea. “Maar dan 
moeten de spelregels tijdens de wedstrijd niet zomaar worden gewijzigd. 
Duidelijke kaders zijn belangrijk.”

Juist institutionele beleggers kunnen helpen steden 
inclusief en duurzaam te maken

maatwerk geleverd worden.  
Daarin dient ook de provincie 
haar rol te pakken. Dat gebeurt 
nu lang niet altijd voldoende. Het 
helpt daarbij niet dat het rijk erg 
abstract stuurt en weinig financiële 
middelen ter beschikking stelt voor 
locatieontwikkeling.” 

AC: “Daarbij wil ik wel benadrukken 
dat de grote thema’s van deze tijd, 
woningnood, klimaatadaptatie, 
verduurzaming, energietransitie, 
niet alleen op centraal of op 
decentraal niveau kunnen worden 
aangepakt. Dat moet vanuit 
gezamenlijkheid en een gedeeld 
besef van urgentie, vanuit een 
coalitie van alle stakeholders, met 
ontwikkelaars, bouwers, corporaties 
en als institutionele investeerders. 
Daarin kunnen wij als beleggers het 
gemeentebestuur ondersteunen.”

In welke projecten komt deze 
samenwerking goed tot uiting?
BG: “Een project als Oostenburg in 
Amsterdam laat zien hoe je een 
verouderde binnenstedelijke locatie 
kunt transformeren met behoud 
van haar karakteristieken. En dat 
we daar nieuwbouw, vrije sector, 
middensegment huurwoningen 
combineren, met voorrang bij de 
verhuur aan mensen in onderwijs en 
zorg; huurders die anders geen plek 
zouden vinden in de stad.” 

AC: “Een ander project is de 
Nieuwe Sint Jacob in Amsterdam, 
dat Syntrus Achmea samen met 
zorginstelling Amstelring heeft 
gerealiseerd: een verduurzaamd 

zorgcomplex met een buitenschil 
voor lichte zorg, en een binnenschil 
voor zwaardere zorg. Ongeacht 
waar je woont in dit complex, kun 
je profiteren van zorgvoorzieningen 
die aansluiten op het ‘langer 
thuiswonen’-concept.”  

Wat vragen institutionele beleggers 
van een gemeente?
AC: “Duidelijke kaders zijn heel 
belangrijk waarbij de spelregels 
tijdens de wedstrijd niet zomaar 
gewijzigd worden. Met elkaar zijn 
we met een haalbare casus bezig 
en dan kan het niet zo zijn dat 
het doorvoeren van de huidige 
consumentenprijsindex op de 
grond de business case ineens 
onderuithaalt. Daarnaast vragen we 
van gemeenten om ons te helpen 

locaties met een maatschappelijke 
bestemming te benoemen, dus te 
sturen op concrete locaties met 
een maatschappelijke functie en 
zorgvoorziening.” 

BG: “Bij het verduurzamen van 
zorglocaties is het ook noodzakelijk 
om de beschikking te hebben 
over wissellocaties; tijdens de 
verbouwing wonen bewoners dan 
tijdelijk op een andere locatie. 
Dankzij dergelijke wissellocaties 
heb je de handen vrij om 
verouderd zorgvastgoed sneller te 
verduurzamen met zo min mogelijk 
ongemak voor de zorgbewoners 
zodat zij zo snel mogelijk weer terug 
kunnen naar hun vertrouwde stek. 
Hier zouden gemeenten ons echt 
mee kunnen helpen.” 

Anjelica Cicilia is 
binnen Syntrus Achmea 
verantwoordelijk voor de 
acquisitie en ontwikkeling van 
vastgoedprojecten. 

Boris van der Gijp is 
binnen Syntrus Achmea 
verantwoordelijk voor de 
gehele vastgoedportefeuille. 

Syntrus Achmea is onderdeel 
van Achmea en belegt al 
meer dan 50 jaar in vastgoed 
en hypotheken in opdracht 
van pensioenfondsen 
en andere institutionele 
beleggers. Website:  
www.syntrus.nl

Boris van der Gijp en Anjelica Cicilia: “Beleggers willen een betrouwbare partner zijn voor de stedelijke ontwikkeling; een partij waarmee een gemeentebestuur 

afspraken kan maken.”
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