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EstEa: EEn bEtrokkEn       
zorgvastgoEdbElEggEr 
mét EEn sociaal karaktEr

Veel zorgvastgoed is verouderd, voldoet niet aan de 
moderne standaarden en drukt zwaar op de begroting 
van zorgorganisaties. Ondertussen veranderen 
zorgdoelgroepen van samenstelling, worden wetgeving 
en beleid aangepast en budgetten ingekort. Dat terwijl 
de zorgvraag alsmaar toeneemt. Erik van den Brand, 
medebestuurder Estea: ‘De bouwers, ontwikkelaars 
en beleggers zetten er de schouders onder, maar de 
ontwikkeling van nieuwe zorginitiatieven stagneert vaak 
bij de overheid.’
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Hoe maak je het 
zorgvastgoed (weer) 
toekomstbestendig? En 

hoe zorg je voor een passend antwoord op de nieuwe 
beleidswijzigingen vanuit Den Haag? Estea geeft 
antwoord. Deze zorgvastgoedbelegger verenigd 
beleggingen, projectontwikkeling én participatie. Of 
dat nu gaat om de aankoop van een object, renovatie, 
herontwikkeling, nieuwbouw, transformatie of 
exploitatie; met scherp inzicht en een slimme 
aanpak creëert Estea innovatieve vormen van 
woonzorglocaties of woonzorgconcepten. 

Van vastgoedadvies naar vastgoedbeleggingen, 
vertel, hoe is dat zo gegroeid? 
‘Estea bestaat inmiddels tien jaar. In die twee lustra 

zaten wij niet stil. Samen met vier andere partners 
zijn we Estea gestart met één missie: zorgbestuurders 
adviseren over hun huisvestingsproblematiek. 
Twee jaar later kwam daar een nevenactiviteit bij: 
vastgoedbelegging. Die nevenactiviteit groeide uit 
tot onze core business. Vandaag de dag krijgt onze 
beleggingsportefeuille onze primaire aandacht. Dat 
leidde tot drie businessunits: vastgoedbelegging, 
vastgoedontwikkeling en zorgexploitatie.’

Met deze drie units vertegenwoordig je de hele 
zorgketen. Wat is daarin je grootste drijfveer?  
‘Ondernemen mét een sociaal karakter. 

Toen wij Estea startten, merkten we al snel dat 
ondernemerschap in de zorg veel beter kan. 
Marktwerking was er niet, dus wij zagen een 
geweldige kans. Als je zo’n kans ziet én oppakt, 
gebeuren er héle mooie dingen. Toch blijft 
maatschappelijke relevantie onze grootste drijfveer. 
Door middel van zorgexploitatie kan Estea echt een 
voetafdruk achterlaten in het zorglandschap. Door 
krachten te bundelen in mooie samenwerkingen 
kunnen we de zorg beter organiseren en 
betaalbaarder maken. Dat betekent dat we ons 
uiteindelijk kunnen focussen op waar het echt om 
draait: het bieden van een fijne woonomgeving aan 
mensen met een zorgvraag. Daarom zijn wij van plan 
om onze zorgbusinessunit, in de komende jaren, flink 
uit te breiden.’

Hoe zie je dat voor je: de zorg van de toekomst?
‘Over een paar jaar staat Nederland op het gebied 

van ouderenzorg voor een enorme opgave. In 2040 
zijn er twee keer zoveel zestigplussers als nu. Wat dat 
exact gaat betekenen, weten we nu nog niet, maar 
dat het impact heeft, staat vast. Er komt ongetwijfeld 

een enorme vraag naar woon-zorgprojecten. En wie 
dat gaat betalen? Ik weet het niet. Want ons huidige 
stelsel, waarin de werkende generatie voor de oudere 
generatie betaald, volstaat dan niet meer. Kortom; een 
complex politiek vraagstuk.’

Hoe draagt Estea daarin haar steentje bij? 
‘Op dit moment proberen we al ons steentje bij 

te dragen door van begin tot eind betrokken te zijn 
in de zorgketen. Dit kunnen we doen door onze 
drie verschillende businessunits. We willen hier de 
komende jaren in kennis en ervaring groeien om nog 
beter te worden in wat we al doen!’

Welke trends zie je in het zorgvastgoedlandschap?
‘Allereerst: Toen wij Estea tien jaar terug 

begonnen, was het zorgvastgoed voor veel beleggers 
nog onbekend terrein. Als je een belegger in 2010 
vroeg wat hij interessant vond, was zijn antwoord; 
een winkel of kantoor. Maar zorgvastgoed? Welnee! 
Dat is nu écht anders. Ten tweede: er is een héél groot 
tekort aan zorgvastgoed voor ouderen, maar daarover 
later meer. Gelukkig zijn er in de afgelopen jaren, 
in de breedte van de markt, ook veel kleinschalige 
woon-zorginitiatieven ontwikkeld. Dat geeft deels 
antwoord op die enorme vraag. Die initiatieven komen 
overigens in verschillende soorten en maten, wat leidt 
tot diverse woon-zorgproducten, vaak afgestemd op 
de klantwens. Dat zie ik trouwens als een hele mooie 
ontwikkeling, want niet iedereen heeft dezelfde 
woonwens en portemonnee.’ 

Toch nu al even terugkomend op dat grote tekort 
aan zorgvastgoed. Zie je dat als dé uitdaging van 
deze eeuw?
‘Absoluut. De Rijksoverheid stimuleert ouderen 

om zo lang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
zelfstandig oud te worden. Als gevolg daarvan sloten 
veel verzorgingstehuizen bedoeld voor mensen 
met een lichte zorgvraag, hun deuren. Dat was de 
grootste fout die wij in Nederland konden maken. 
Mensen langer thuis laten wonen, is absoluut een 
mogelijkheid. Wat we alleen in de praktijk zien is dat 
mensen vaak vereenzamen. Een fijne woonomgeving 
waar gezelligheid is, de zorg dichtbij en een bewoner 
gebruik kan maken van diverse faciliteiten, is helaas 
zeldzaam geworden. Ik ben ervan overtuigd dat we, 
met de groeiende zorgvraag de komende jaren, een 
oplossing kunnen bieden voor dit maatschappelijke 
probleem door woonzorgcomplexen te creëren waar 
een gemixte doelgroep woont. Waar bewoners met 
een lichte maar ook met een zwaardere zorgvraag 

Estea

‘�Door�krachten�te�
bunDelen�in�mooie�
samenwerkingen�
kunnen�we�De�
zorg�beter�
organiseren�en�
betaalbaarDer�
maken’
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kunnen (blijven) wonen. Waar bewoners er voor 
elkaar zijn en er van alles te doen valt in het complex. 
Bij Estea hebben wij de missie om een complex 
enerzijds toekomstbestendig te maken en anderzijds 
zo in te richten dat het een fijne plek is om oud te 
worden.’

Door Covid19 zagen we veel ouderen langer thuis 
wonen. Welk effect heeft dat op het zorgvastgoed?
‘In de tehuizen was er sprake van oversterfte. 

Daardoor zat de schrik er bij veel thuiswonenden 
ouderen goed in. Op dat moment durfden veel ouderen 
de stap naar een woonzorghuis dan ook niet te zetten. 
Het resultaat? Tijdelijke leegstand. Tijdelijk, want in 
of na deze zomer, wanneer alle ouderen gevaccineerd 
zijn, voorzie ik een enorme aanloop. De getalen 
liegen er niet om. We hebben een groot tekort aan 
zorgvastgoed. Er gaan wachtlijsten ontstaan.’

Met welke producten spelen jullie in op de 
groeiende vraag naar zorgvastgoed? 
‘Wij opereren onderscheidend in de verschillende 

segmenten van het zorgdomein. We hebben 
bijvoorbeeld in woonzorgcomplex een kleine 
wooncommunity gecreeerd. In dit complex hebben 
bewoners een lichte zorgvraag. Maar dat staat eigenlijk 
op de tweede plek. Belangrijker is dat er een fijne 
leefsfeer is. Dit kunnen we mede realiseren door het 
kloppende hart van het gebouw: buurtrestaurant 
‘Bruisss’. Hier kunnen (buurt)bewoners een lekker 
hapje eten en worden er diverse activiteiten 
georganiseerd. Gastvrijheid, verbinding en ontmoeting 
met andere (buurt)bewoners staat centraal. Je woont 
zelfstandig, maar geniet van alle faciliteiten. En heb 
je, in een later stadium, toch intensieve zorg nodig? 
Dan kun je hier gewoon blijven wonen. Daarmee is dit 
concept een mix van zorg en gezelligheid. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het woonzorgcomplex Lenna 
in Wolvega. Hier worden alle componenten met 
elkaar gecombineerd. Daarnaast realiseren we ook 
kleinschalige woonzorgvoorzieningen waar maximaal 
24 mensen wonen. Door de kleinschaligheid kunnen 
we mensen met een intensieve zorgvraag persoonlijke 
zorg op maat leveren. Dat zie je onder andere op de 

locaties van Zorgresidentie Zonneburg (zie foto’s 
op de volgende bladzijde). Een mooi voorbeeld van 
onze divisie projectontwikkeling is Zuylenstede in 
Utrecht. Een voormalig verpleeghuis dat we dit jaar 
transformeren naar een toekomstbestendig complex 
met als uitgangspunt scheiden van wonen en zorg. 
Na een proces van plannen maken, een traject met 
bewoners en de gemeente, in nauwe samenwerking 
met voormalig eigenaar en zorgorganisatie Vecht en 
IJssel, kunnen we nu echt beginnen! We kijken uit 
naar een fantastisch eindresultaat!

Hoe belangrijk is de rol van de overheid om 
zorgvastgoed on top of mind te krijgen?
‘Heel belangrijk, want alles begint met de overheid. 

Helaas stagneert het hier ook (te) vaak. Neem ons 
project in Katwijk. Dit project zijn wij negen (!) jaar 
geleden gestart. Afgelopen jaar verwierven we de 
grondpositie. En als het, dit keer wel, een beetje 
meezit, kunnen we daar volgend jaar gaan bouwen. 
Dan zijn we tien (!) jaar verder. Hoe dat kan? De 
gemeente bezorgde ons onnodig veel bureaucratie en 

Nieuw Lenna is een woonzorgcomplex van 120 wooneenheden in 
Wolvega. Wonen met extra aandacht betekent in de praktijk dat 
bewoners zelfstandig wonen in hun eigen appartement in een veilige 
omgeving met fijne sociale contacten én zorg in de buurt.

Het kloppende hart van het woonzorgcomplex Lenna is restaurant 
Bruisss. In dit restaurant genieten bewoners van een heerlijke 
maaltijd of kop koffie of thee. Daarnaast heeft het restaurant een 
maatschappelijk karakter. Cliënten van Uniek Talent wonen en 
werken in Lenna. 
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Noem eeN voorDeeL eN NaDeeL 

voor ZorgvasTgoeD Door 

CovID-19:

voordeel: het nieuwe werken, veel 

minder kilometers

Nadeel: mis het persoonlijk contact

WaT Is eeN mooI voorBeeLD vaN 

eeN gesLaagD ZorgWooNprojeCT 

meT De jUIsTe mIx:

Zevenbergen, de Westhoek

WeLke INNovaTIes gaaN of 

kUNNeN HeT versCHIL makeN:

Beweging op gang brengen waardoor 

de individuele samenleving weer oog 

heeft voor elkaar en klaar staat voor 

elkaar 

WaT ZIjN je Top vIjf 

ZorgvasTgoeDprojeCTeN IN 

De auto waar ik momenteel in rij

ULTIeme oNTspaNNINg:

met boot en familie op het water, 

lekker windje en zonnetje en een 

wijntje erbij

gUILTy pLeasUre:

rondje toeren op Tomos brommertje 

van mijn zoon

BesTe aDvIes:

volg je hart

WaarUIT BesTaaT eeN perfeCTe 

Dag voor joU: 

Zonnetje aan de hemel, starten 

met kopje echte koffie en leuke 

inspirerende gesprekken en ‘s avonds 

een BBQ met een verse gerookt zalm

voor WaT IN HeT LeveN BeN je HeT 

meesT DaNkBaar: 

voor dat ik mijn vrouw 34 jaar geleden 

heb mogen ontmoeten en dat wij 

samen drie prachtige kinderen hebben 

mogen krijgen 

Is er IeTs WaarvaN je aL HeeL 

DroomT:

een voetafdruk achterlaten in het 

zorglandschap 

aLs je morgeN ZoU kUNNeN 

Wakker WorDeN meT eeN goeDe 

eIgeNsCHap of TaLeNT erBIj, WaT 

ZoU DaT ZIjN:

op een inspirerende en goede wijze 

leidinggeven aan een grote organisatie

WaT maakT De sTaD sLIm:

als iedereen er 100% van bewust is 

dat je er samen voor elkaar moet zijn. 

Individualisme is verdwenen

NeDerLaND of IN HeT BUITeNLaND: 

Ik heb niet echt een top 5 in beeld. Wel 

vind ik de Leyhoeve in Tilburg prachtig 

project wat mij uitermate geïnspireerd 

heeft

Waar BeN je graag aLs je eveN 

TIjD voor jeZeLf NoDIg HeBT: 

‘s ochtends wandelen met de hond 

passIe voor: 

Helikopters

grooTsTe INspIraTIe:

mijn vader, hij heeft mij ondernemen 

met de paplepel ingegoten 

DIT raakT mIj persooNLIjk:

Integriteit

TopserIe NeTfLIx:

geen tijd voor

favorIeT vervoersmIDDeL:

oponthoud. Dat is toch ongekend? Natuurlijk noem 
ik hier een extreem voorbeeld, maar een doorlooptijd 
van één of twee jaar zou processueel toch moeten 
lukken? In de praktijk blijkt dat helaas van niet. Dat 
maakt de inhaalslag van het zorgvastgoed onnodig 
complex. Daar moet de overheid écht wat aan doen. 
Snellere procedures zijn een vereiste om het tekort op 
te lossen.’

En wat kunnen de marktpartijen op de Nederlandse 
zorgvastgoedmarkt anders en beter doen? 
‘In deze branche zijn er genoeg partijen die er écht 

de schouders onder zetten. Denk aan de bouwers, de 
ontwikkellaars en de beleggers. Daar zit voldoende 
‘power’. Dat gaat écht wel lukken, want geld is er meer 
dan voldoende. En de bewustwording van de vraag, 
die is er inmiddels ook; iedereen vindt zorgvastgoed 
interessant. Wel kunnen we elkaars expertise nog 
meer benutten door elkaar (nog) meer op te zoeken 
in de samenwerking om zo krachten te bundelen en 
samen slagvaardiger te zijn.’ 

10 jaar Estea, waar ben je trots op?
‘Wij zijn met niets begonnen en beheren inmiddels 

een portefeuille van 350 miljoen. Dat realiseerden 
we met een topteam in Ede. Trots ben ik dus op ons 
team én onze projecten. Als ik nu een rondje door 
Nederland rijd, zie ik allemaal mooie gebouwen, waar 
mensen gelukkig en verzorgd wonen. Daar draait het 
voor mij uiteindelijk om. Trots ben ik dan ook op onze  
nieuwe businessunit zorg. Met die exploitatiekant 
kunnen wij écht verschil gaan maken. Zo wil ik naar 
platte zorgorganisaties waarin zorgondernemers de 
locaties runnen. We staan nu nog aan de vooravond, 
maar er staan heel wat mooie dingen te gebeuren.’

Nu maak je me nieuwsgierig, vertel…
‘Blijf ons volgen!’

posT CovID-19, Waar kIjk je HeT 

meesT Naar UIT:

Zonder beperkingen overal vrij naar 

binnen kunnen lopen

Eric van den Brand
Mede-bestuurder Estea

Zorgresidentie Zonneburg, Driebergen

Woonzorgcomplex 
Zuylenstede in Utrecht 
wordt toekomstbestendig 
gerenoveerd. Links de 
huidige situatie en onder 
impressie van nieuwe 
situatie


