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Ambitie: duurzame 
en maatschappelijke 
vastgoedwaarden

Kees Zachariasse is sinds ruim twee jaar managing 
director Nederland van de Belgische beursgenoteerde 
vastgoedvennootschap Cofinimmo. De maatschappij investeert 
vooral in zorgvastgoed voor de verhuur aan publieke en 
private zorginstellingen verspreid over negen diverse 
landen in Europa. Het bedrijf  bouwt langlopende relaties 
op met haar huurders en voert een doordacht, duurzaam en 
maatschappelijk bedrijfsbeleid, waardoor Cofinimmo een 
stabiele partner is voor haar huurders en aandeelhouders. 
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Er zijn niet alleen grote 
tekorten aan woningen, 
maar ook een groot 

tekort aan passende huisvesting voor zorgbehoevende 
senioren meent Zachariasse. ‘Er moet wat gebeuren. 
Vooralsnog is het regeerbeleid ten aanzien van senioren 
om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen met thuiszorg.’ 
Dat komt volgens hem voort, uit een verlangen van 
Nederlandse senioren, ook als ze minder zelfredzaam 
zijn, om in hun eigen woning, eigen omgeving en 
dicht bij hun eigen sociale netwerk te willen blijven 
wonen. Woonzorgcentra zijn vanwege hoge kosten 
massaal afgebroken en verpleeghuizen bieden alleen 
kortdurende hulp in de laatste fase in iemands leven. 
‘Passende hulp tussen zelfstandig wonen en wonen 
in een woonzorgcentrum wordt nauwelijks voorzien. 
Zorginstellingen raken in de problemen door een gebrek 
aan zorgpersoneel enerzijds, en het op allerlei locaties 
in de wijk moeten leveren van zorg anderzijds. Ze willen 
daarom het liefst de zorg, maar ook het wonen, van hun 
cliënten weer meer concentreren voor de efficiëntie’, 
merkt de zorgvastgoedinvesteerder steeds vaker. 

Senioren verleiden naar een nieuwe 
leefomgeving
Er is inmiddels behoefte aan multifunctionele 

wooneenheden op relevante locaties in de wijk, 
waar zorg wordt geboden, maar waar ook een 
fijn woon- en werkklimaat is voor bewoners en 
zorgpersoneel. ‘Zoals ons project Hof van Blom in 

Hattem, een investering van 13 miljoen euro. Een 
woonzorgcomplex met een woonzorgcentrum voor 
zware zorg, seniorenwoningen voor lichtere zorg en 
een huisartsenpost. Het complex is gelegen in een 
woonzorgzone met naastgelegen sociale huurwoningen 
en seniorenappartementen. Zorginstellingen verkiezen 
doorgaans woonzorgcomplexen met appartementen 
voor zelfstandige senioren of kleine woongroepen, met 
bijvoorbeeld acht wooneenheden en een gezamenlijke 
woonkamer. Een dergelijke combinatie van zorg en 
wonen van diverse seniorengroepen is realiseerbaar in 
één gebouw, maar kan ook over diverse aanpalende of 
in elkaars buurt gelegen gebouwen verspreid worden. 
Een ander voorbeeld is de geplande herontwikkeling 
van de Blenke in Hellendoorn, gelegen op een perfecte 
locatie in het dorp, maar niet meer van deze tijd qua 
duurzaamheid en woonwensen. We investeren dan in 
een duurzame en leefbare omgeving en verhuren het 
dan vervolgens weer, aan de huurder met een nieuw, 
langlopend contract.’ Ook de eigen gebouwen gaan 
op de schop als dat nodig is, er wordt niet gewacht tot 
een huurcontract volledig is afgelopen. ‘We starten 
dan al enkele jaren daarvoor met gesprekken over de 
transformatie en verduurzamingsplannen.’ Cofinimmo 
gaat uitdrukkelijk niet voor ouderenkolonies zoals 
in Florida, maar wil maatschappelijk verantwoord 
zorgvastgoed midden in de stad of dorp. ‘Dat zorgt 
voor meer sociale interactie in de buurt, maar ook 
voor doorstroming van de woningmarkt. Zo behoud 
je een levendige gemeenschap, waar jonge gezinnen 

Cofinimmo

en jongeren kunnen blijven wonen.’ Zachariasse 
kent echter de uitdagingen om de juiste locaties te 
bemachtigen om dergelijke woonzorgcomplexen te 
realiseren. 

Actief zoeken naar nieuwe passende 
vastgoedlocaties
Cofinimmo is geen passieve belegger, maar gaat 

actief op zoek naar nieuwe locaties voor onder andere 
hun bestaande huurders. Zachariasse: ‘We zoeken 
met onze huurders naar locaties voor passende 
zorghuisvesting. Het vinden van een passende locatie 
heeft z’n uitdagingen, zeker omdat er voor zorgvastgoed 
weinig aanbod is. Plekken of publieke gebouwen 
worden doorgaans niet specifiek voor zorgdoeleinden 
aangemerkt bij verkoop, waardoor woningontwikkelaars 
ze wegkapen met hoge biedingen.’ Gemeenten zouden 
concreter kunnen zijn over specifieke bestemmingen in 
hun tenders van locatieveilingen. ‘Ze kunnen sturen op 
het vasthouden aan een maatschappelijke bestemming 
van bepaalde locaties. Zoals recent in Amsterdam, waar 
de verkoop van een oud verpleeghuis duidelijk een 
maatschappelijke bestemming had.’ Vasthouden aan 
die maatschappelijke bestemming is dan essentieel 

om passend en betaalbaar zorgvastgoed te kunnen 
realiseren volgens de directeur. ‘Er zou vanuit de 
gemeente ook wat gedaan kunnen worden aan de 
prijzen van de grond. Niet altijd uit zijn op de hoogste 
prijs voor grondposities, maar de prijs afhankelijk 
maken van bijvoorbeeld een maatschappelijke 
bestemming voor een bepaalde doelgroep zoals zorg.’ 
Zeker in deze tijden, waarin stijgende bouwkosten een 
enorm probleem zijn, zou dat voor het realiseren van 
maatschappelijk zorgvastgoed helpen. 

Duurzame afwegingen
Als beursgenoteerde Europees 

vastgoedvennootschap, heeft Cofinimmo al bijna 
15 jaar aandacht voor milieu, maatschappij en 
governance (ESG) bij haar investeringsbesluitvorming 
en gebouwonderhoud. Het project 30³, waarin het 
bedrijf streeft naar een energiereductie van 30% over 
de hele portefeuille tegen 2030 ten opzichte van het 
niveau van 2017, is een voorbeeld van haar ambitie. 
Het programma verlaagde het energieverbruik van 
gemiddeld 190 kWh/m² in 2017 tot 165 kWh/m² in 
2021. Zachariasse: ‘Wij ondertekenden destijds actief 
het verdrag van Parijs en geloven in de haalbaarheid 
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hoe kijkt u naar de toekomst 

van zorg en de gevolgen voor 

uw zorgvastgoedstrategie?

een groot knelpunt in de 

zorg is de beschikbaarheid 

van voldoende personeel. 

Daarnaast voldoen vele 

woonzorgcomplexen niet meer 

aan de eisen van deze tijd. Door 

grotere woonzorgcomplexen 

te bouwen met daarbinnen 

kleinschalige afdelingen 

kan zorg meer efficiënt 

worden verleend zonder 

terug te gaan naar anonieme 

ouderwetse gebouwen 

met lange gangen. Ook 

clustering van verschillende 

zorgactiviteiten kan helpen 

om inzet van zorgpersoneel 

efficiënter te maken. Voor onze 

vastgoedstrategie betekent 

dit dat wij vooral moeten 

blijven denken vanuit de 

activiteiten van onze huurders, 

past het door ons aan te 

kopen gebouw daar goed 

bij? en is het duurzaam en 

toekomstbestendig? 

Wat zijn de recente 

ontwikkelingen in de 

zorgsector?

Oplossingen zoeken voor het 

tekort aan zorgpersoneel 

door slim te werken met 

ai en/of domotica en door 

omvang van locaties op te 

schalen. Daarnaast zien wij 

initiatieven om complexen met 

aanleunwoningen voor ouderen 

met een lichte zorgvraag 

te gaan exploiteren, het is 

makkelijker en efficiënter om 

thuiszorg in een complex van 

aanleunwoningen te leveren 

dan verspreid over een wijk. 

eigenlijk een terugkomst van 

het bejaardenhuis maar dan 

voor ouderen vanaf 70-75 jaar. 

Dit concept komt tegemoet aan 

het idee van lang zelfstandig 

wonen maar dan wel in een 

omgeving waar contact met 

andere ouderen mogelijk 

is, dit voorkomt het steeds 

groter wordende probleem van 

eenzaamheid onder ouderen.

Met zorgvastgoed staan 

we voor een aantal flinke 

uitdagingen, welke volgens u?

Naast het hiervoor genoemde 

personeelstekort in de zorg 

is het vinden van betaalbare 

locaties voor het realiseren 

van woonzorgcentra een 

grote uitdaging. Vaak kiezen 

gemeenten liever voor verkoop 

van grondlocaties aan een 

woningontwikkelaar omdat 

dat vaak meer oplevert dan 

een ontwikkeling van een 

woonzorgcomplex. 

Wat zijn de financiële 

uitdagingen binnen de 

zorgvastgoedsector?

Naast de personeelskosten 

is een belangrijke financiële 

uitdaging in de zorg om de 

bouw of herontwikkeling 

van woonzorgvastgoed 

financieel haalbaar te krijgen. 

De gestegen bouwkosten 

bemoeilijken de haalbaarheid, 

daarnaast zijn grondposities 

steeds duurder en geven 

stijgende energiekosten 

een druk op de financiële 

exploitatie. De vergoedingen 

voor zorg stijgen nog niet in 

proportie mee met deze kosten. 

hoe maak je zorgvastgoed 

nog aantrekkelijker voor 

investeerders?

Zorgvastgoed is in de 

basis al aantrekkelijk voor 

investeerders maar voor 

ons zijn kwaliteit van de 

huurder en lange termijn 

huurovereenkomsten met 

marktconforme huurders 

van belang en natuurlijk een 

kwalitatief goed en duurzaam 

object op een goede locatie. 

hoe brengt de gemeente de 

urgentie van het zorgvraagstuk 

onder de aandacht?

Gemeenten maken inmiddels 

woonzorgvisies en de 

zorgverzekeraars brengen 

bijvoorbeeld per regio de 

tekorten aan verpleegzorg 

per regio in beeld. Maar de 

vraag is of de urgentie hoog 

genoeg is bij de gemeenten. 

Wij zouden ons kunnen 

voorstellen dat gemeenten 

meer sturen op het realiseren 

van woonzorgcomplexen 

door locaties met een 

maatschappelijke bestemming 

of andere grondlocaties die in 

handen zijn van de gemeente 

verplicht te laten benutten 

voor herontwikkeling van 

zorgvastgoed. 

als je in een nieuwe zorglocatie 

je moeder wilt achterlaten, 

wat moet dan echt heel goed 

geregeld zijn en wat zijn de plus 

componenten?

Liefdevolle en kundige 

verzorging zijn prioriteit 

nummer 1, een prettige 

leefomgeving en goed eten 

zijn ook belangrijk. een plus 

is als er in de zorglocatie echt 

gekookt wordt. 

hoe stel je het welzijn van de 

bewoners voorop in je project?

Dit is vooral de taak van de 

exploitant van de zorglocatie, 

daar beoordelen wij onze 

toekomstige huurders ook op. 

Onze rol is dat wij bepaalde 

investeringen in het verbeteren 

van de locatie kunnen 

faciliteren, zoals een serre 

of door de aanleg van een 

herinneringsmuseum of een 

belevingstuin toe te staan. 

hoe ziet een goede 

businesscase eruit voor alle 

betrokkenen? en met wie werk 

je allemaal samen?

een goede businesscase omvat 

een woonzorgobject waarin de 

huurder zich prettig voelt, met 

een huur die goed betaalbaar 

is en voor cofinimmo een 

langetermijn relatie met 

deze huurder waarbij een 

marktconform rendement 

behaald kan worden. en 

de betrokken verkoper of 

projectontwikkelaar moet er 

ook aan kunnen verdienen.

hoe oud ben je: 

55.

Waar groeide je op: 

in de Betuwe en de omgeving 

van Leiden.

in welke stad/dorp ligt je hart: 

Den haag maar ook groot fan 

van Lyon en chicago .

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Jazeker, zeer blij met deze rol 

als belegger.

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Ja, zeer tevreden mee. 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Thuis, wij wonen heerlijk in 

Den haag.

Binnen- of buitenmens: 

Buiten.

sporter of studiebol: 

als golfen als sport telt dan 

sporter.

risico’s mijden of nemen: 

No risk no reward, dus 

absoluut risico’s nemen.

Luisteren of spreken: 

Luisteren is goud.

Werken of vrij zijn: 

De mix is zo prettig, dat wil ik er 

nog lang in houden.

Fietsen of auto: 

auto, ben wel een beetje een 

petrol head.

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Thuis zelf koken is mijn ultieme 

ontspanning.

Passie voor: 

reizen, koken, golfen.

Dit raakt mij persoonlijk: 

De enorme inzet en 

betrokkenheid van vele 

zorgmedewerkers.

Favoriet vervoersmiddel: 

Dat blijft de auto.

Ultieme ontspanning: 

De ochtendduik in het 

zwembad in Toscane.

Beste sportprestatie: 

clubkampioen zwemvereniging.

Beste zakelijk advies: 

eerlijk duurt het langst.  

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

Lachen en praten met familie 

en vrienden tijdens een zelf 

bereid diner. 

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar:

Onze fantastische dochter.

is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

een hole in one scoren op onze 

golfbaan.

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

Vloeiend frans kunnen 

spreken, makkelijk in Brussel 

en onderweg in Frankrijk.

Wat maakt de stad slim: 

haar bewoners, mensen 

zijn ongelofelijk inventief en 

creatief.
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van een CO2-neutrale maatschappij in 2050. Daarom 
nemen we in al onze afwegingen energieverbruik, 
klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, 
gezondheid, bereikbaarheid, veiligheid en goed 
ondernemingsbestuur mee. We verduurzamen onze 
portefeuille met onder andere zonnepanelen, warmte/
koudeopslag om onze panden op te waarderen naar 
de hoogste energielabels. Dit doen wij ten behoeve 
van een haalbare uitbating voor onze huurders door 
lagere energielasten, maar ook voor de stabiliteit en het 
waardebehoud van onze portefeuille in de toekomst.’

maatschappelijk verantwoorde relaties
In het kader van stabiliteit wijst de 

vastgoedinvesteerder op hun vaste, langlopende 
relaties, niet alleen met verhuurders, maar ook met 
grote aandeelhouders, zoals pensioenfondsen. ‘Voor 

ons geen quick wins, maar stabiele geldstromen en 
relaties. Een garantie voor kwaliteit en zekerheid.’ De 
juiste weg volgens Zachariasse, als je als organisatie 
hoogwaardige, zorg-, leef- en werkomgevingen wil 
creëren voor zowel zorgpersoneel als de bewoners van 
de woonzorgcomplexen. ‘Wij bieden aandeelhouders 
een kans om maatschappelijk en duurzaam 
verantwoorde langetermijninvesteringen te realiseren 
met weinig risico en een terugkerende, voorspelbare 
en groeiende inkomstenstroom. En bieden huurders 
een solide verhuurder. Bij ons geen verrassingen over 
eigenaarschap. Wij zijn betrouwbare partners op de 
lange termijn.’

onderhoud in eigen beheer
In dat kader onderhoudt de huurder van 

een Nederlandse vestiging het verhuurde pand 
vrijwel volledig zelf. Anders dan het vaderland van 
het Belgische vastgoedbedrijf, waar doorgaans 
gewerkt wordt met een standaard triple-netto-
huurovereenkomst, waar het onderhoud van het pand 
bij de huurder ligt. Zachariasse: ‘In België kiezen de 
huurders liever voor een lagere huur en bepalen zij zelf 
wanneer ze het pand onderhouden. Nederlanders willen 
liever ontzorgd worden. Onze zogenaamde dubbel-
netto-contracten zijn inclusief property management. 
Wij onderhouden het schilderwerk, de installaties, het 
dak, enz., houden contact met onze huurders en hebben 
zicht op de technische staat van onze panden. Zo blijven 
de panden hun waarde behouden in de toekomst. Dat 
zorgt ook voor de stabiliteit van onze portefeuille.’

Een recent aangekocht complex in Velp

Hellendoorn


