
223 tekst Christine Steenks Beeld Marcel Krijger VG VISIE zomEr zorgvastgoed #24/2022 #24/2022 VG VISIE zomEr zorgvastgoed

Altijd op 
zoek naar 
oplossingen

Stabiliteit op lange termijn, daar draait het om bij 
Aedifica. Sinds 2016 is deze investeerder actief op 
de Nederlandse zorgvastgoedmarkt. ‘Wij denken in 
oplossingen en willen voor zorgaanbieders echt een 
partner zijn’, zeggen Charles-Antoine van Aelst en 
Steven de Ridder.
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Het van oorsprong 
Belgische Aedifica is 
in 2005 opgericht en 

inmiddels actief in acht landen. Zes jaar geleden zag 
het in Nederland een evolutie naar meer samenwerking 
tussen zorginstellingen en vastgoedinvesteerders. Tot 
die tijd huurden stichtingen en non-profitorganisaties 
hun gebouw vaak van een corporatie of het was 
hun eigen bezit, maar dat veranderde door nieuwe 
wetgeving. Zo ontstond behoefte aan professionele 
investeerders. Aedifica sprong in dat gat. Van Aelst: ‘Een 
aantal private partijen met innovatieve zorgconcepten 
zochten investeringspartners. Wij waren al actief in 
België en Duitsland en breidden onze werkzaamheden 
graag uit naar Nederland.’

Wat maakt investeren in Nederlands zorgvastgoed 
interessant?
Van Aelst: ‘Vergeleken met omringende landen is 

de zorgfinanciering hier veel hoger. Daardoor hebben 
zorgoperatoren aanzienlijk meer te besteden. Waar je 
in België per verpleeghuisplek vijftig à zestig euro per 
dag ontvangt, is dat in Nederland drie keer zo veel. Dat 
maakt het zorglandschap mooi en afwisselend, maar 
ook ingewikkeld. Er zijn veel verschillende concepten. 
Daar moeten wij ons vooraf goed in verdiepen om te 
weten of een investering rendabel kan zijn.’

Waar letten jullie dan op?
Van Aelst: ‘Het is belangrijk om te weten hoe 

het gebouw gebruikt zal worden. We investeren in 
operationeel vastgoed wat het tot een specifieke markt 
maakt. Bij elke locatie hoort een passend concept 
waarbij we rekening moeten houden met wat er staat 
en wat de zorgverlener wil. Ook de eigen middelen 
van de zorgverlener zijn van belang. Een deel van de 
exploitatiekosten komt uit de huur, maar daarmee kun 
je niet alle kosten dekken. Daarnaast moeten de prijzen 
per vierkante meter woonoppervlak wel in verhouding 
staan tot die in het residentiële circuit.’

De Ridder: ‘We doen dan ook altijd onderzoek naar 
de businesscase van zorgverleners. Hoe rendabel zijn 
eventuele andere zorglocaties van deze partij? Wat gaat 
er goed, waar liggen financiële risico’s en hoe bewegen 
die financiële ratio’s zich in de tijd? Soms krijgen we 
locaties aangeboden met mooie hoge huren, maar 
daar gaat het ons niet om. Wij hebben liever betaalbare 
huren, waarmee je ook op lange termijn huurders houdt. 
Dan werk je aan financiële duurzaamheid.’

Wat valt op aan de Nederlandse zorgvastgoedmarkt?
Van Aalst: ‘Die is nog jong en zichzelf aan het 

ontwikkelen. Het is geen heel dynamische markt waar je 
snel hoge winsten behaalt. Wij moeten het juist hebben 
van stabiliteit op de lange termijn. Tegelijkertijd is de 
zorgsector constant in beweging en kunnen ideeën 
over goede zorgverlening veranderen. We hebben 
dus niet alleen met vastgoed te maken, maar ook 
met operationele regelingen en politieke risico’s. Als 

ondernemers zoeken wij altijd oplossingen. Iedere 
uitdaging is een kans. Door problemen te bespreken en 
constructief mee te denken met onze klanten willen we 
echt een partner voor hen zijn.’

De Ridder: ‘Nederlands zorgvastgoed kent veel 
kleinschaligheid. We moeten altijd op zoek naar het 
optimum tussen kleinschalig wonen en een gezonde 
zorgexploitatie. Daarvoor is een bepaalde schaalgrootte 
nodig. Bij de private zorgvilla’s waarin wij veel 
investeren, ligt die rond 25 tot 30 bewoners.’

Jullie zijn in verschillende europese landen actief. 
Wat kunnen we van elkaar leren?
De Ridder: ‘Elk land heeft zijn eigen zorgvraag, 

waar wij ons op aanpassen. Toch delen wij goede 
ideeën uit andere landen wel. Zo combineert Finland 
vaak een zorginstelling voor ouderen met een 
kinderdagverblijf. Dat werkt positief op het welzijn 
van bijvoorbeeld mensen met dementie. Zoiets 

Aedifica

Het ‘service community’-

concept, zoals het in Finland 

door Aedifica-dochter 

Hoivatilat wordt ontwikkeld, 

biedt de ideale omgeving om 

op één campus verschillende 

soorten zorg en diensten te 

combineren voor de gebruikers 

Tuusula Isokarhunkierto, een service community in het Finse Tuusula (FI)

van het gebouw én voor de 

buurtbewoners. 

Service communities zijn 

ontworpen vanuit het 

basisidee dat de combinatie 

van meerdere soorten zorg 

een positieve bijdrage kan 

leveren aan het welzijn 

van de zorggebruiker. Het 

onder één dak brengen 

van een woonzorgcentrum 

voor ouderen met een 

kinderdagverblijf stimuleert 

interacties die voor beide 

leeftijdsgroepen waardevol 

zijn.

Beide leeftijdsgroepen 

hebben hun eigen gebouwen 

die verbonden zijn door 

een gemeenschappelijke 

binnenplaats. Daar kunnen 

de bewoners toekijken hoe 

de kinderen zich uitleven 

in de speeltuin. Er vinden 

ook gemeenschappelijke 

activiteiten plaats.

Naast een combinatie van 

ouderenzorg en kinderopvang 

bieden service communities 

nog andere soorten zorg en 

diensten aan. In functie van de 

noden van de buurtbewoners 

kan de campus ook een 

restaurant, een winkel of 

zelfs een hondendagopvang 

omvatten. Zo worden de 

buurtbewoners betrokken en 

creëren de gebouwen 

een functionele 

ontmoetingsplaats voor de 

lokale gemeenschap.

Lohja Sahapiha, een service community in het Finse Lohja (FI)

Lohja Sahapiha

Lohja Sahapiha

Tuusula Isokarhunkierto

‘ In veel landen is 
kleinschaligheid 
onbetaalbaar’

Lohja Sahapiha
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nemen we mee als we met partijen meedenken over 
de exploitatiemogelijkheden. Ook als het gaat om 
duurzaamheid is Finland een voorbeeld. Er wordt daar 
voornamelijk in hout gebouwd, heel duurzaam en CO²-
neutraal. Het is goed om van hun ervaringen te leren als 
we hierover beslissingen nemen.’

Wat zien jullie als kansrijke concepten?
De Ridder: ‘Wij kijken vooral naar de haalbaarheid. 

In veel landen is kleinschaligheid onbetaalbaar. Toch 
zien wij het ook daar op creatieve manieren toenemen. 
Bijvoorbeeld door een groot project onder te verdelen in 
kleinere units die meer op zichzelf staan.’

Van Aelst: ‘Projecten met een goed doordachte 
langetermijnvisie, die duurzaamheid op alle vlakken 
nastreeft, hebben de grootste kans van slagen. Dan gaat 
het uiteraard om energetische duurzaamheid, maar ook 
om woningen waarin ouderen langer passend kunnen 
wonen. Zodat ze hun eengezinswoning verlaten en 
daarmee doorstroming op de woningmarkt bevorderen. 
In de reguliere ouderenhuisvesting ontbreekt een 
tussenvorm, waarbij ouderen zelfstandig wonen, maar 
als het nodig is meer zorg kunnen krijgen. Naar dit soort 
assistentiewoningen is veel vraag.’

Waar liggen de uitdagingen op dit moment?
Van Aelst: ‘In heel Europa: het tekort aan 

zorgpersoneel. Dat is een belangrijk thema. Zonder 
personeel heb je niets aan extra zorgplekken. Wij zoeken 
operatieve oplossingen en richten gebouwen zo efficiënt 
mogelijk in. Door kortere looplijnen en technische 
detectie heb je minder personeel nodig, bijvoorbeeld 
één nachtverpleger op twee groepen.’

De Ridder: ‘De explosief gestegen bouwkosten zijn 
een andere uitdaging. Voor verschillende projecten 
waarbij we alle afspraken al hadden gemaakt, stijgen de 
kosten zo sterk, dat ze terug moeten naar de tekentafel 
om ze weer haalbaar te krijgen. Alle betrokken 
partijen moeten hun mogelijkheden nagaan om deze 
kostenstijging op te vangen.’

Van Aelst: ‘Het rendement op zorgvastgoed kan niet 
blijven dalen. Er moeten andere creatieve oplossingen 
worden gezocht. Soms kunnen er bijvoorbeeld nog 
onnodige vierkante meters worden geschrapt om een 
project toch weer haalbaar en betaalbaar te maken.’

Wat is voor jullie de meerwaarde van samenwerking 
met vastgoedontwikkelaar sonnenborgh?
Van Aelst: ‘We zijn complementair aan elkaar. De 

samenwerking helpt ons om al in een vroeg stadium 
te kijken naar potentiële projecten. Daarbij hebben 
we toegang tot meer projecten en kunnen we er 
ook actiever in meedenken. Zo vergroten we het 
rendement. Maar deze samenwerking is niet exclusief; 

Steven de Ridder

Hoe oud ben je:

38

Waar groeide je op: 

In Doesburg en Doetinchem 

In welke stad/dorp ligt je hart: 

Utrecht

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Ja, vastgoedprofessional. Ik 

heb de gebouwde omgeving 

altijd fascinerend gevonden

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Ik ben blij met wie ik ben, maar 

leer nog elke dag

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Op mijn racefiets de mooiste 

plekken van Nederland 

ontdekken

Binnen- of buitenmens: 

Buiten

Introvert of extravert: 

Extravert

Sporter of studiebol: 

Sporter

Socialist of kapitalist: 

Kapitalist met een sociale 

inslag

Risico’s mijden of nemen: 

Mijden

Luisteren of spreken: 

Luisteren

Werken of vrij zijn: 

Werken om vrij te zijn

Fietsen of auto: 

Fietsen

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Thuis BBQ’en

Passie voor: 

Wielrennen

Grootste inspiratie: 

De leergierigheid van mijn 

kinderen

Dit raakt mij persoonlijk: 

Onrecht

Topserie Netflix: 

Succession (op HBO)

Favoriet vervoersmiddel:

Fiets

Ultieme ontspanning:

Skiën

Beste sportprestatie:

La Marmotte fietsen, een 

Wolfsbos, zorglocatie in Hoogeveen

‘ Bij zo’n lange samenwerking moet 
iedereen zich comfortabel voelen’

dagevenement in Frankrijk met 

meer dan 5.000 hoogtemeters 

over 175 km

Guilty pleasure:

Diepvriespizza’s eten met mijn 

kinderen

Beste zakelijk advies:

Blijf dicht bij jezelf

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou:

Een mix van spelen met mijn 

zoontjes, een goed stuk fietsen 

(hopelijk later ook met hen), 

een borrel en een BBQ

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar:

Goede gezondheid

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

Porsche 911 (…en het meer 

duurzame antwoord: mijn eigen 

WKO in de tuin!)

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

Meer geduld

we werken ook nog steeds graag met andere partijen 
samen!’

Hoe maak je zorgvastgoed toekomstbestendig?
Van Aelst: ‘Flexibel bouwen is een must. Een 

goede relatie met de afnemer eveneens. Wij maken 
overeenkomsten voor zeer lange tijd, minimaal vijftien jaar 
en het liefst nog langer. Bij zo’n lange samenwerking moet 
iedereen zich comfortabel voelen. Om feeling te houden 
met de praktijk zijn wij veel in gesprek met operatoren.’

De Ridder: ‘Duurzaamheid is een belangrijk 
thema bij futureproof vastgoed. Ik ben veel bezig met 
verduurzaming van gebouwen, onder andere door 
zonnepanelen toe te voegen en warmte-koude opslag 
mogelijk te maken. Vooral bij oudere zorglocaties 
verbeteren we daarmee het energielabel. Alles waarin 
we nu investeren moet ’Paris-proof’ te maken zijn. 
We toetsen op de normen die gelden voor 2030. 
Voor nieuwbouw geen probleem, maar bij oudbouw 
moeten we echt kritisch zijn. Voor 2050 zijn de 
normen zelfs zó scherp dat daar op dit moment slechts 
een enkel nieuw gebouw aan kan voldoen. Juist 
omdat wij langetermijncontracten afsluiten, zijn die 
klimaatdoelstellingen van belang.’

Van Aelst: ‘Duurzaamheid zal steeds meer verschil 
maken op de waardering van vastgoed. Ook banken en 
beleggers zien het belang van groene labels.’

‘ Liever 
betaalbare 
huren, waarmee 
je ook op 
lange termijn 
huurders houdt’

Steven de Ridder (l) en Charles-Antoine van Aelst (r)


