
De Nationale Trendradar Zorgvastgoed is samengesteld op basis van negen interviews in de 
zorgvastgoedsector. Uit deze interviews zijn, uitgaande van de grootste gemene deler,  

trends geselecteerd waarmee zorginstellingen nu te maken hebben of gaan krijgen.
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WONINGVOORRAAD 
VOORBEREID OP ZORG

Sinds de scheiding van wonen 
en zorg staat het langer thuis 
wonen centraal. De woningmarkt 
is daarmee veranderd. Elke woning 
zou voorbereid moeten zijn op zorg. 
Woningen die dat al zijn, krijgen 
een premie, omdat er te weinig 
zijn. Met deze verschuiving naar 
de woningmarkt, krijgt het begrip 
‘zorgvastgoed’ een andere invulling.

COULEUR LOCALE

Sfeer en karakteristiek van een 
plaats of streek zullen steeds 
meer gebruikt worden om van 
zorgcomplexen een plek te maken 
waar mensen graag willen zijn. 
Door het inbrengen van beleving 
en gezelligheid wint het verblijf aan 
kwaliteit. Een goede verbinding 
met de buurt of wijk en het zoeken 
van aansluiting bij kleinschalige 
initiatieven is daarbij cruciaal.

‘De meest simpele vorm 
van circulariteit is  
continu je vastgoed  
aantrekkelijk houden’

  GEBOUWKWALITEIT EN EN
ER

GI
E

Zoals elke vastgoedsector zal 
ook het zorgvastgoed mee 
moeten in de energietransitie. 

Door de omvangrijke herschikking 
van het zorglandschap ging 
daar de afgelopen jaren niet 
de eerste aandacht naar uit. Bij 
nieuwbouw en renovatie is dat 
nu wel aan het veranderen. Door 
druk vanuit landelijke afspraken in 
het kader van die energietransitie. 
En tegelijkertijd door allerlei 
ontwikkelingen die maken dat 
duurzaamheid onderdeel wordt 
van de integrale gebouwkwaliteit. 
Beleggers en banken vragen 
erom vanuit de gedachte dat 
niet duurzame gebouwen een 
hoger risico vormen. Een andere 
belangrijke ontwikkeling is dat in 
zorggebouwen de zorgprocessen 
niet langer centraal staan, maar 
de (zorg)consument. Het worden 
plekken waar het prettig is om 
te verblijven, waar aansluiting 
gezocht wordt met de omgeving. 
Voor verouderde zorggebouwen 
betekent dat tevens de route 
voor een tweede leven: mensen 
wonen er samen met de wijk, waar 
ook andere (zorg)partijen een 
plek hebben en waar beleving, 
gezelligheid de toon zetten. 

NIEUWBOUW IS  
AARDGASLOOS

Bij nieuwbouw is keuze voor nul-op- 
de-meter voor (zorg)woningen goed 
te realiseren. Een gasaansluiting is 
dan ook niet nodig. Ook voor nieuwe 
zorggebouwen zal gaan gelden dat 
zij gebouwd moeten worden zonder 
gasaansluiting. Dat is een grotere  
uitdaging. Slim omgaan met 
energie en inzetten van duurzame 
energiebronnen zal de oplossing 
moeten geven.

DUURZAAMHEID VERBONDEN  
MET FINANCIERING

Duurzaamheid is voor 
vastgoedfondsen steeds belangrijker 
omdat pensioenfondsen erom 
vragen. Ook banken gaan er bij 
financiering steeds meer vanuit dat 
duurzaamheid integraal is opgenomen 
in de gebouwkwaliteit. De gedachte 
hierachter is dat duurzame gebouwen 
de norm worden en dat daarmee 
andere gebouwen een grotere kans 
op leegstand hebben, met een risico-
opslag als gevolg.

GEBOUWKWALITEIT EN ENERGIE

JOOST DE BAAIJ
SENIOR RESEARCH ANALYST  
SYNTRUS ACHMEA REAL ESTATE FINANCE

‘Alternatieve aanwend-
baarheid wordt minder 
een issue omdat zorg en 
wonen langzaam met  
elkaar vermengen’

SIMON DE JONG
ABCNOVA

ERIC SCHEIJGROND 
CUSHMAN & WAKEFIELD

‘Door veel verouderd 
zorgvastgoed is er een 
grote vervangings-
vraag naar efficiënt 
zorgvastgoed dat  
toekomstbestendig is’

VERPLICHTING MINIMAAL 
ENERGIELABEL

Ieder kantoor moet in 2023 
aan minimaal energielabel C 
voldoen. In het Convenant 
Energiebesparing Huursector is 
afgesproken dat de woningvoorraad 
van woningcorporaties in 
2020 gemiddeld energielabel 
B heeft. Over een verplichting 
is al gesproken. Ook voor het 
zorgvastgoed, denk o.a. aan het 
scheiden van wonen en zorg, zullen 
minimale eisen aan het energielabel 
gesteld worden.
 

100% DUURZAME 
ENERGIEBRONNEN

De problematiek rond het aardgas 
heeft de focus sterk gezet op het 
uitfaseren van fossiele brandstoffen. 
Dat krijgt de hoogste prioriteit. 
Het is een goed moment om 
klimaatdoelstellingen echt centraal 
te stellen. Het wordt beleid om 
energieverbruik van zorggebouwen 
voor 100% uit duurzame 
energiebronnen te betrekken.
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ZINNIGE ZORG

Voor zorg moet niet alleen op grote 
getallen gestuurd worden, maar 
ook op persoon. Dat betekent 
enerzijds de vraag stellen hoe 
schaarse middelen worden ingezet 
om mensen weer beter te maken en 
anderzijds ook de vraag stellen wat 
iemand echt nodig heeft aan zorg, 
wat eventuele alternatieven zijn en 
open staan voor waar en hoe het 
anders kan.

ZORG DICHTBIJ

Allerlei ontwikkelingen maken 
dat de zorg zich verplaatst naar 
dichter bij de zorgconsument. 
Langer thuis wonen zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat de klant in 
het eigen (sociale) netwerk blijft. 
Zo brengt e-health ook de zorg 
dicht bij de zorgconsument door 
gebruik te maken van het internet 
voor diagnose, controle en zelfs 
behandeling. Zorg dichtbij is prettig 
voor de klant én de zorgkosten.

Zorgkosten drukken op het 
budget van de samenleving 
en de zorgconsument staat 

centraal. Twee ontwikkelingen die 
ertoe leiden dat de zorg sneller, 
beter en goedkoper wordt. Cruciale 
voorwaarden om de zorgkosten te 
kunnen blijven dragen met behoud 
van kwaliteit. Initiatieven om de 
zorg goedkoper maar ook beter te 
maken, worden in principe gunstig 
ontvangen omdat de huidige, op 
volume en fragmentatie gebaseerde 
zorgkosten zwaar drukken op de 
samenleving. Een voorbeeld is 
Value Based Healthcare, waarbij de 
nadruk ligt op kwaliteit en integratie. 
De zorgconsument vraagt een 
toegankelijke en betrokken 
omgeving die van alle gemakken 
is voorzien. De sociale component 
wordt daarbij steeds groter. Men 
wil verblijven in een omgeving 
waar men graag wil zijn en bij 
voorkeur (langer) thuis. Ook voor de 
familieleden eromheen is uitstraling 
belangrijk, een prettige omgeving 
waar zij ook zelf als zorgconsument 
zouden willen verblijven. De 
keuzevrijheid wordt ondersteund 
door de financiële kracht van de 
zorgconsument en de familie.

HOSPITALITY

Goed gastheerschap gaat verder 
dan alleen het medische aspect. 
Daar hoort ook een prettig verblijf 
bij in een omgeving waar je graag 
wilt zijn. Herstelzorg vindt daarom 
steeds meer plaats in hotelmatige 
omgevingen als zorghotels, 
zorghuizen en zorgpensions. De 
(zorg)consument heeft daarbij 
de keuzevrijheid eventueel meer 
te besteden dan de beschikbare 
zorgvergoeding.

GEZONDE OMGEVING

Aandacht voor een gezonde 
leefomgeving in het zorgvastgoed 
groeit, al was het alleen maar 
omdat daardoor de zorgbehoefte 
afneemt. Mensen voelen zich 
prettiger en/of herstellen sneller 
in een groene omgeving, in 
schone lucht en bij voldoende 
daglicht. Het zorgvastgoed, 
ofwel de ontwikkeling van de 
fysieke leefomgeving, levert een 
wezenlijke bijdrage aan positieve 
gezondheid. 

GOED EN VEILIG  
WONEN

Mensen die (intensieve) verzorging 
nodig hebben willen niet meer in een 
instituut wonen, maar vinden het wél 
fijn om in een cluster te wonen. Men 
wil goed wonen waarbij men grote 
waarde hecht aan privé ruimte, maar 
waar ook ruimte is voor mantelzorg. 
Een veilige, beschermde, betrokken 
leefomgeving waarin men anderen 
kan ontmoeten is van groot belang 
voor hen.

EIGEN REGIE

Mensen bepalen steeds meer zelf. 
Door het scheiden van wonen en 
zorg is er meer keuzevrijheid ten 
aanzien van de zorg. Door langer 
thuis te wonen, redden mensen 
het bovendien langer zelf. De 
keuzevrijheid wordt ondersteund 
door een grotere financiële kracht 
van de zorgconsument. Steeds 
meer zullen klanten zorgaanbieders 
vergelijken en daarop keuzes maken.

KLANT EN SAMENLEVING

ELLEN OLDE BIJVANK 
PROJECTLEIDER, ADVISEUR EN TOEZICHTHOUDER

‘Steeds meer mensen 
gaan zich langer  
zelf redden’

IJSBRAND SCHOUTEN 
LID RAAD VAN BESTUUR  
VIECURI MEDISCH CENTRUM

‘Kennis en kunde op de 
juiste plek en het juiste 
moment, ondersteund 
door technologie zal 
een vlucht nemen’

HELENE WÜST 
LID RAAD VAN BESTUUR WZC IJSSELHEEM

‘Zorg zal zich steeds 
meer verplaatsen  
naar de wijk’
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De zorg heeft te maken met 
een voortdurende innovatie 
door een proces van creatieve 

destructie. Steeds meer toepas-
singen op het terrein van infor-
matie- en communicatietechnologie 
leiden tot een efficiëntere zorg. 
Ontwikkelingen worden gedreven 
door nu ‘digitalisering’ en later 
door ‘deep learning’ (kunstma-
tige intelligentie gebaseerd op de 
werking van het menselijk brein). 
Bovendien verschuift de beloning 
van louter productie naar kwaliteit, 
preventie en service, bij voorkeur 
persoonsvolgend. De maatschap-
pelijke euro wordt zo steeds beter 
besteed. Exponent van efficiën-
tere zorg is e-health. Dat heeft in 
Zeeland bijvoorbeeld een TeleG-
GZ-programma mogelijk gemaakt. 
Maar daar stopt het niet. Op veel 
fronten ontwikkelt e-health zich 
als alternatief. Een andere golf van 
verandering is de robotisering in de 
zorg. Het tempo van veranderingen 
zorgt voor de nodige onzekerheid. 
Duidelijk is dat alles wat planbaar, 
efficiënter en goedkoper kan, ook 
zal veranderen. De grote vraag is 
wat voor zorggebouwen er in de 
toekomst nodig zijn. Hoe groot 
moeten ze zijn en waar moeten  
ze staan?

  
STANDAARDISATIE  
EN FLEXIBILITIEIT

Om het zorgvastgoed van vandaag 
ook morgen te kunnen gebruiken, 
zal meer gekozen worden voor 
standaardisatie van gebouwen 
om te kunnen meebewegen met 
verandering. Flexibiliteit wordt ook 
gevonden in tijdelijke gebouwen 
om de vraag van het moment op 
te vangen, waar die mogelijk in de 
toekomst er niet meer zal zijn.

DALING AANTAL M2 
ZORGVOORZIENINGEN

Het zorgproces wordt steeds 
efficiënter en de snelle 
ontwikkelingen in de digitalisering 
van de zorg leiden ertoe dat het 
zorgproces voor een deel naar de 
online wereld verschuift. Het tempo 
waarin dit gebeurt, is onzeker met 
bovendien de mogelijkheid van 
disruptieve versnelling. Zeker is 
in ieder geval dat er minder m2 
zorgvoorzieningen nodig zullen zijn.

DIGITALISERING

E-health brengt zorg dicht bij 
de klant, waardoor het sneller, 
beter en goedkoper kan. De 
huisarts krijgt een prominente 
rol door mede online met de 
specialist de diagnose te stellen. 
De zorgvrager kan vervolgens 
voor specifieke behandeling 
terecht bij behandelcentra en voor 
routinematige diagnose/controle 
bij de apotheek, drogist of zelfs de 
supermarkt.

ROBOTISERING

Robots nemen mensen werk uit 
handen. Dat gaat van gezelschap 
houden in gevallen van dreigende 
eenzaamheid tot complexe 
operatieve handelingen. De 
toenemende vraag naar zorg gaat 
gepaard met bezuinigingen en 
verwachte grote personeelstekorten. 
Voor robotisering zijn dat 
ideale (wellicht noodzakelijke) 
omstandigheden om snel door te 
dringen in het hart van de zorg.

CASH IS KING

De bijna continue verandering van 
het zorglandschap zorgt ervoor 
dat het vastgoed van vandaag 
wellicht niet meer het zorgvastgoed 
van morgen is. Door over 
voldoende financiële middelen te 
beschikken kunnen zorginstellingen 
meebewegen met de herschikking 
van het zorglandschap. Het is 
noodzakelijk voldoende geld 
te hebben om noodzakelijke 
‘boodschappen’ te kunnen doen.

ZORGVASTGOEDMARKT  
= BELEGGERSMARKT

Het nieuwe zorgvastgoed (veelal 
care) heeft steeds meer het karakter 
van een beleggingsproduct door 
een goede locatiekeuze en/of een 
goede alternatieve aanwendbaarheid 
van het vastgoed. Pensioenfondsen 
nemen deze markt nu serieus en 
willen meer geld in deze markt 
beleggen. Zorginstellingen kunnen 
een deel van de vastgelegde 
financiële middelen in het vastgoed 
zo vrijmaken. 

DE MAATSCHAPPELIJKE EURO

‘Verandering in de zorg 
wordt gedreven door 
digitalisering, gevolgd 
door deep learning’

RENE BLEEKER
DIRECTEUR PROJECTBUREAU 
BOUWZAKEN RADBOUDUMC

GUIDO VAN DE LOGT
CFO CAREYN

‘Het tempo waarmee het 
aantal m2 omlaag kan, 
is niet eenvoudig in te 
schatten’

‘Daar waar bezetting 
geen structureel pro-
bleem lijkt, is eigendom 
boven huur de voor de 
hand liggende keuze’

PROF. DR. LEONARD WITKAMP
ACADEMIC MEDICAL CENTRE 



Syntrus Achmea Real Estate 
& Finance is ervan overtuigd 
dat vastgoed een belangrijke 

rol speelt in het thuisgevoel van 
bewoners en daarmee in de kwaliteit 
van leven. Zorgvastgoed is daarom 
terecht een vraagstuk voor veel 
zorginstellingen. Syntrus Achmea 
Real Estate & Finance neemt hen 
dat vraagstuk uit handen. Samen 
met de instelling wordt bekeken hoe 
een wooncomplex met verschillende 
functies eruit moet zien. Maar ook 
hoe een comfortabele leefom-
geving kan worden gecreëerd 
voor bewoners, met goede zorg 
en service. Met zorginstellingen op 
verschillende locaties in Nederland, 
heeft Syntrus Achmea ervaringen 
opgedaan met deze samenwerking 
die zij graag op veel meer plaatsen 
aangaan. De institutionele beleggers 
voor wie Syntrus Achmea werkt 
(pensioenfondsen, verzekeraars 
en charitatieve instellingen) zijn 
niet uit op snelle winsten. Zij willen 
zich langjarig verbinden aan hun 
beleggingen. Ze streven niet 
alleen naar een passend financieel 
rendement, maar nadrukkelijk ook 
naar een maatschappelijk rendement.

GOEDE PARTNER

Voor het samenstellen van 
deze Nationale Trendradar 
Zorgvastgoed hebben wij 

uitvoerige gesprekken gevoerd met 
negen personen die op verschillende 
niveaus dagelijks te maken hebben 
met zorgvastgoed. U vindt ze met 
een foto en een quote uit deze 
gesprekken op de voorgaande 
pagina’s. Wij danken alle negen voor 
hun bereidwillige medewerking. Op 
basis van de frequentie waarmee 
ze in deze gesprekken naar voren 
kwamen, hebben wij zelf een selectie 
gemaakt van de belangrijkste trends. 
Voor de tekst ligt de verantwoording 
ook bij de samenstellers van deze 
trendradar.  
Wij presenteren en bespreken deze 
trends op de Zorgvastgoed Dag 
die wij op 22 mei 2018 organiseren 
in Theater Maitland op Landgoed 
De Horst in Driebergen. In het 
juninummer van Vastgoedsturing, 
het kwartaalmagazine van IVVD, 
doen we er verslag van.

Robert Muijsers
eigenaar Arbol Healthcare 
Real Estate
www.arbolbv.nl

Wim Fieggen
oprichter/directeur IVVD
www.ivvd.nl

De Nationale Trendradar Zorgvastgoed is een 
project van IVVD naar een idee van Roberts 
Muijsers van Arbol Healthcare Real Estate.  
Dit trendonderzoek wordt ook uitgevoerd 
voor corporatievastgoed, onderwijsvastgoed 
en gemeentelijk vastgoed.
Deze Nationale Trendradar Zorgvastgoed  
is mede mogelijk gemaakt door Syntrus  
Achmea Real Estate & Finance.
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