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In 2040 zal het 
aandeel 65-plussers 
ongeveer 26% van de 
bevolking bedragen.

Portefeuillestrategie corporaties 
met betrekking tot zorgvastgoed
Corporaties met zorgvastgoed in de portefeuille hebben de afgelopen jaren te maken 
gekregen met een groot aantal veranderingen. Zo hebben er (politieke) stelselwijzi-
gingen in de zorgsector plaatsgevonden en werd de herziene Woningwet ingevoerd. 
Daarnaast leiden demografische ontwikkelingen tot een veranderende vraag naar zorg-
vastgoedproducten. Capital Value onderzocht in welke mate de veranderingen van de 
afgelopen jaren invloed hebben (gehad) op de portefeuillestrategie van corporaties 
met betrekking tot zorgvastgoed en welke factoren hierbij een rol spelen.

1 Actuele ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen
Nederland telt momenteel circa 17,2 miljoen inwoners (Bevolkingsteller CBS, 2018). 

Volgens de Bevolkingsprognose zal dit aantal tot 2040 gestaag doorgroeien naar 17,8 

miljoen. Pas na 2040 wordt een stabilisatie of afname van de Nederlandse bevolking 

verwacht. Een van de belangrijkste demografische ontwikkelingen is de toenemende 

(dubbele) vergrijzing. In 2040 zal het aandeel 65-plussers ongeveer 26% van de bevol-

king bedragen, waarbij een derde ouder is dan 80 jaar (CBS, Kernprognose 2016-2060). 

Mede door de vergrijzing zal ook het aantal eenpersoonshuishoudens de komende jaren 

toenemen. 

Stelselwijzingen zorgsector
Het scheiden van Wonen en Zorg is een van de belangrijkste stelselwijzigingen. Deze 

wijziging speelt in op de wens van de overheid om mensen langer thuis te laten wonen 

(extramuralisering). Door de extramuralisering zijn ouderen met een lichte zorgbehoefte 

(ZZP 1 t/m 3 en deels 4) zelf verantwoordelijk voor hun huisvestingslasten.

Een andere stelselwijziging betreft de financieringsstructuur voor zorginstellingen. Sinds 

2011 is de huisvestingsvergoeding die zij verkregen via de Normatieve Huisvestings Com-

ponent afgebouwd. Zorginstellingen krijgen nu een integraal tarief voor wonen en zorg. 

Deze alternatieve vergoedingsstructuur moet ervoor zorgen dat zorginstellingen efficiënter 

gaan werken en dat de kwaliteit van de geleverde zorg zal stijgen. 

Woningwet
De Woningwet bepaalt het taak- en werkgebied van corporaties. Met de herziening van de 

wet is er meer toezicht gekomen vanuit overheidsorganen. Daarnaast hebben gemeenten 

en bewonersorganisaties een grotere rol gekregen. Corporaties moeten zich richten op 

hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen 

met een laag inkomen of het huisvesten van mensen die om andere redenen moeilijk pas-

sende huisvesting kunnen vinden. In het verlengde hiervan mogen corporaties specifiek 

omschreven maatschappelijk vastgoed en bepaalde diensten voor leefbaarheid als ‘Dien-

sten van Algemeen Economisch Belang’ (DAEB) verrichten. De Woningwet schrijft voor 

dat corporaties DAEB en niet-DAEB activiteiten juridisch moeten splitsen of administratief 

moeten scheiden. Door de wijzigingen in de Woningwet valt een woning die verhuurd 

wordt aan een huurder met een Wlz-indicatie (ZZP 5 t/m 10 en deels 4) binnen de DAEB-

activiteiten van een corporatie. 
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95% van de 
corporaties met 
zorgvastgoed wil 
zich de komende 10 
jaar meer richten op 
zorgwoningen in de 
sociale sector.

2 Zorgvastgoed van corporaties
Van de circa 350 corporaties in Nederland hebben circa 240 corporaties zorgvastgoed 

in bezit (circa 69%). Bij 90% van deze corporaties bedraagt het aandeel zorgvastgoed 

minder dan 10% van de totale vastgoedportefeuille. Het betreft gebouwen met uiteenlo-

pende functies en karakteristieken, waaronder seniorenhuisvesting, gezondheidscentra, 

tandartspraktijken en woonzorgcentra. Voor dit onderzoek zijn alle corporaties met zorg-

vastgoed aangeschreven. In totaal hebben 95 corporaties aan het onderzoek deelgeno-

men. 

Opbouw zorgvastgoedportefeuille 
Ruim 75% van de respondenten heeft voornamelijk seniorenwoningen, woonzorgcom-

plexen of levensloopbestendige woningen in bezit (figuur 1). Ruim 33% heeft (daarnaast) 

verpleeghuizen en medische en tandheelkundige praktijken in bezit. Bij het merendeel 

(86%) bedraagt het niet-DAEB zorgvastgoed minder dan 20% van de totale zorgvast-

goedportefeuille. Bij 6% ligt dit percentage tussen de 20 en 40%. 

Figuur 1: Aandeel type zorgvastgoed in het bezit van corporaties in procenten 
(meerdere antwoorden mogelijk)

Afhankelijk van de hoogte van de huur die aan bewoners van zelfstandige zorg-

woningen in rekening wordt gebracht, is de verhuur een DAEB-activiteit. Voor 

corporaties is het overigens niet toegestaan om zorgvastgoed te beheren dat in 

eigendom is van een zorgorganisatie. 

Senioren en zorgbehoevenden als doelgroep
Het grootste deel van de ondervraagde corporaties (91%) is van mening dat zij een rol 

moeten spelen in het huisvesten van senioren en zorgbehoevenden. In dit kader geeft 

95% aan zich de komende 10 jaar meer te willen richten op seniorenwoningen in de 

sociale sector (figuur 2). Dit hoge percentage is te verklaren door de toenemende vergrij-

zing en de toename van de vraag naar huisvesting voor ouderen in de sociale sector de 

komende jaren. 

Daarnaast vindt 72%, om dezelfde redenen, dat er een rol is weggelegd in het huisvesten 

van mensen met een licht zorgprofiel. Ongeveer een derde vindt dat ze zich moeten gaan 
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Het toenemende 
aantal senioren en 
zorgbehoevenden 
speelt een belangrijke 
rol bij het nemen van 
beslissingen omtrent 
het zorgvastgoed. 

richten op specifiek zorgvastgoed (bijv. een GGZ-instelling). Circa 20% vindt dat ze zich 

de komende 10 jaar moeten gaan richten op zware zorg of seniorenwoningen in de vrije 

huursector. 

Ouderen worden door de overheid gestimuleerd om langer thuis te blijven wonen. Corpo-

raties willen hierop inspelen door seniorenwoningen aan te bieden in de sociale huursec-

tor, waarbij de eventuele zorg wordt aangeboden door een zorginstelling. 

Figuur 2: Rol van de corporatie binnen het zorgvastgoed de komende 10 jaar (meerdere 
antwoorden mogelijk)

Maatschappelijke ontwikkelingen
Corporaties vervullen een maatschappelijke taak op de woningmarkt. De uitvoering 

van deze taak verschilt per corporatie. Corporaties met zorgvastgoed hebben mogelijk 

te maken met het faciliteren van zorg, waarbij een deel van deze werkzaamheden zal 

worden ondergebracht bij een zorginstelling. In figuur 3 zijn de belangrijkste maatschap-

pelijke ontwikkelingen weergegeven die de ondervraagde corporaties van belang achten 

bij het nemen van beslissingen over zorgvastgoed. 

Figuur 3: Maatschappelijke ontwikkelingen die voor corporaties van belang zijn bij 
beslissingen ten aanzien van het zorgvastgoed (meerdere antwoorden mogelijk)

De toenemende vergrijzing en daarmee senioren en zorgbehoevenden als doelgroep zijn 

de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen bij het nemen van beslissingen omtrent 

het zorgvastgoed. Daarnaast geeft bijna 60% aan dat minder kapitaalkrachtige ouderen 
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en zorgbehoevenden een rol spelen. Een kleiner percentage vindt dat de wensen van de 

ouderen en de bewoners, de relatie met de zorginstelling en de wensen vanuit de over-

heid een rol spelen. Corporaties die ‘Anders’ hebben ingevuld, geven aan dat leefbaar-

heid, voorzieningen in dorpen en rendement een rol spelen bij beslissingen omtrent het 

zorgvastgoed. 

Investeringen in zorgvastgoed
Zoals eerder aangegeven zien bijna alle ondervraagde corporaties in de toekomst een 

grotere rol weggelegd in het huisvesten van ouderen. Ruim de helft (54%) verwacht de 

komende jaren ook daadwerkelijk te gaan investeren in zorgvastgoed. De meerderheid 

hiervan is van plan om zowel in de bestaande voorraad als in nieuwe zorgcomplexen te 

investeren (59%). Circa 27% geeft aan alleen te willen investeren in de bestaande voor-

raad. Circa 14% wil alleen investeren in nieuwe zorgcomplexen (figuur 4). 

Van de corporaties die aangeven niet te gaan investeren in zorgvastgoed (46%), geeft iets 

minder dan de helft (47%) aan van plan te zijn om het zorgvastgoed aan te houden in de 

huidige staat en functie. 40% is van plan een deel van het zorgvastgoed aan te houden en 

een deel af te stoten. Circa 13% is van plan om het zorgvastgoed af te stoten. 

3 Factoren die de portefeuillestrategie van corporaties beïnvloeden
Circa 69% van de ondervraagde corporaties geeft aan een concrete portefeuillestrategie 

te hebben ten aanzien van het zorgvastgoed. De overige corporaties hebben (nog) geen 

concrete strategie met betrekking tot de zorgvastgoedportefeuille. 

Waarom is een specifiek beleid voor zorgvastgoed nodig?
Zorgvastgoed heeft diverse afwijkende kenmerken ten opzichte van reguliere 

huurwoningen. Het bestaat voor een deel uit aangepast vastgoed dat niet eenvou-

dig te gebruiken is voor andere doeleinden. Door veranderingen in de wetgeving 

voor zorg neemt de dynamiek in de zorgsector toe, evenals de (leegstands)risico’s 

voor het zorgvastgoed. Daarnaast stuurt de Woningwet aan op een afbakening van 

het werkgebied van corporaties. Dit is dan ook reden om aandacht te besteden 

aan de portefeuillestrategie voor het zorgvastgoed. Met een specifiek beleid voor 

het zorgvastgoed formuleert de corporatie haar doelen en afwegingskaders voor 

dit type vastgoed om de eventuele risico’s van het vastgoed te minimaliseren en de 

portefeuille te optimaliseren. 

 

Bij de totstandkoming van de portefeuillestrategie speelt een groot aantal factoren een 

rol. In deze publicatie zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de porte-

feuillestrategie van corporaties met betrekking tot zorgvastgoed nader uitgewerkt. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe factoren. De externe factoren zijn 

niet te beïnvloeden, maar oefenen wel invloed uit op de interne factoren. Een belangrijk 

voorbeeld hiervan is de wetgeving in de corporatiesector. Corporaties dienen binnen de 

wettelijk gestelde kaders te werken en deze uitgangspunten liggen ten grondslag aan 

(onder meer) de algehele vastgoedstrategie van de corporatie. 
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Interne factoren

Missie & visie 
Een belangrijke interne factor die bepaalt hoe tegen het zorgvastgoed aangekeken wordt, 

betreft de missie & visie van de corporatie. Deze geeft invulling aan de maatschappelijke 

rol van de corporatie, de lokale activiteiten en de focus. De portefeuillestrategie komt in 

beginsel op basis van de missie & visie tot stand. 

Prestatieafspraken
Lokale prestatieafspraken zijn essentieel bij het bepalen van de portefeuillestrategie. 

Tussen de gemeenten, bewonersorganisaties en corporaties worden afspraken gemaakt 

over de bijdrage aan de volkshuisvestelijke doelstellingen in de regio. Daarbij wordt geke-

ken naar de doelgroepen waarvoor huisvestingsdoelstellingen geformuleerd dienen te 

worden. Mede met het oog op de demografische ontwikkelingen, vormen senioren en 

zorgbehoevenden in toenemende mate een agendapunt bij het vastleggen van de pres-

tatieafspraken. 

Rendement
Ook het financiële resultaat van het zorgvastgoed is een belangrijk criterium bij de tot-

standkoming van de portefeuillestrategie. Bij zorgvastgoed waar sprake is van een mas-

terlease contract vormt de huur gedurende een lange periode een belangrijk onderdeel 

van de totale huurinkomsten van de corporatie. Dit criterium is vooral van invloed als een 

dispositie overwogen wordt.

Externe factoren

Wet & regelgeving
Een van de belangrijkste externe factoren bij het bepalen van de portefeuillestrategie voor 

zorgvastgoed betreft de wet- en regelgeving in zowel de corporatie- als de zorgsector. De 

recente wijzigingen zijn direct van invloed op de portefeuillestrategie. Door de Woningwet 

zijn corporaties gedwongen hun strategie bij te stellen en zich te richten op hun kerntaak 

in een toegewezen werkgebied. Daarnaast heeft zorgvastgoed uiteenlopende kenmerken 

die vaak afwijken van de kenmerken van regulier woningbezit. Het is van belang dat het 

exploiteren van het zorgvastgoed, in beginsel, binnen de DAEB-tak en het kerngebied 

valt. De regelgeving in de zorgsector is complex en niet altijd geheel bekend. Hierdoor 

kunnen (financiële) risico’s voor corporaties ontstaan. Huurinkomsten kunnen minder 

stabiel zijn dan bij de verhuur van reguliere woningen. Het in eigendom hebben van zorg-

vastgoed vraagt daarom om kennis van de zorgsector en de wet- en regelgeving, zodat de 

corporatie kan meebewegen met wijzigingen en trends.

Huurder
Bij het bepalen van de strategie is het van belang rekening te houden met de contractant 

(hoofdhuurder). Hierbij gaat het om masterlease contracten met zorginstellingen of huur-

ders van eerstelijns zorgvastgoed, waarbij er veelal sprake is van (langjarige) commerciële 

contracten. Deze contracten lijken vanwege de lange huurtermijn zekerheid te bieden op 

het gebied van huurinkomsten. Het komt echter regelmatig voor dat de huurcontracten 

zijn ingevoerd in een tijd dat er nog sprake was van een andere financieringsstructuur bij 

zorginstellingen, waardoor zorginstellingen de huur nu of in de nabije toekomst niet altijd 

meer kunnen dragen. In dat geval zal de zorginstelling een verzoek indienen bij de cor-

Wet- en regelgeving 
is een van de 
belangrijkste factoren 
bij het bepalen van de 
portefeuillestrategie 
met betrekking tot 
zorgvastgoed.
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poratie om de huur te verlagen. Daarnaast is het van belang dat de corporatie zicht heeft 

op de financiële gezondheid van de zorginstelling. Mocht de zorginstelling er financieel 

slecht voor staan, dan kan dit betekenen dat een goed en langjarig huurcontract geen 

stand houdt. Het vastgoed is echter vaak aangepast op de huidige exploitatie en niet 

zonder meer aan te wenden voor andere doeleinden. De corporatie draagt, als eigenaar 

van het vastgoed, het leegstandsrisico.

Marktontwikkelingen
Ook marktontwikkelingen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de strategie. Dit 

zijn onder meer de ontwikkelingen ten aanzien van de demografie, de wensen van de 

doelgroep, het lokale vastgoedaanbod en de aanbieders van zorgdiensten. Het aanbod 

van zorgvastgoed moet aansluiten op de vraag. Door de veranderende vraag ontstaan 

steeds meer nieuwe zorgvastgoedconcepten. Het is daarnaast van belang dat er een 

alternatieve aanbieder voor de zorg beschikbaar is indien de huidige zorgdienstverlener 

onverhoopt wegvalt. Het goed in beeld hebben van de marktontwikkelingen vormt een 

belangrijk onderdeel van de toekomstbestendigheid en eventuele risico’s van het zorg-

vastgoed.

4 Tot slot 
Door stelselwijzigingen en demografische ontwikkelingen is het zorglandschap aan vele 

veranderingen onderhevig. De dubbele vergrijzing zorgt voor een toenemende en veran-

derende vraag naar zorgvastgoed. Zo is er niet alleen meer vraag naar zorg- en senioren-

woningen, maar neemt ook het aantal eenpersoonshuishoudens toe. 

Voor corporaties is het van belang een goed doordachte portefeuillestrategie op te stellen 

voor het zorgvastgoed om korte en lange termijn doelstellingen te kunnen realiseren en 

eventuele risico’s te minimaliseren. Het assetmanagement van corporaties professiona-

liseert in hoog tempo. Steeds meer corporaties werken met een specifieke portefeuil-

lestrategie voor het zorgvastgoed. Zij willen in de toekomst een grotere rol spelen in de 

huisvesting van senioren en zorgbehoevenden, primair in de sociale sector. 

De economische vooruitzichten zijn gunstig. Het consumentenvertrouwen groeit, de koop-

kracht trekt aan en de werkloosheid neemt af. De positieve vooruitzichten zorgen voor een 

groeiende (zorg)vastgoedmarkt. Dit is ook bij beleggers niet onopgemerkt gebleven. Het 

afgelopen jaar werd door beleggers en corporaties een recordbedrag geïnvesteerd in zorg-

vastgoed. Voor 2018 is opnieuw veel kapitaal beschikbaar voor investeringen in zorgvast-

goed. Dit biedt kansen om op de toenemende vraag van gebruikers van zorgvastgoed in 

te spelen. Door samenwerking tussen corporaties, beleggers en zorginstellingen kunnen 

deze kansen op landelijk en regionaal niveau optimaal worden benut.  

Een goed doordachte 
portefeuillestrategie 
draagt bij aan het 
realiseren van de 
gestelde doelen en 
het minimaliseren van 
risico’s. 
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