
Naar een nieuwe Property Research
Quarterly 
De Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) en

PropertyNL hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het

maken Property Research Quarterly. De ‘NL’ is in de naam komen te vervallen en

dat heeft meerdere redenen.

Drie jaar geleden is gestart met een gezamenlijke uitgave die nieuwe ontwikkelingen in
de wetenschapsgebieden signaleert die relevant zijn voor het vastgoed. VOGON en
PropertyNL menen dat daaraan grote behoefte is, omdat vastgoed een kennisgebied is dat
veel disciplines raakt. Disciplines die vaak moeilijk met elkaar communiceren,
invalshoeken die soms haaks op elkaar staan: technisch-bouwkundig, sociaal-geografisch,
financieel-economisch en fiscaal-juridisch. De kenniscentra zijn over een groot aantal
universiteiten en private partijen verdeeld. Tegelijk is er, met de Amsterdam School of
Real Estate als voortrekker, steeds meer behoefte gekomen aan geïntegreerd aanbod van
vastgoedkennis.

Daardoor is de vraag ontstaan naar een apart medium, naast de publicaties van de
universiteiten en incidentele artikelen van onderzoekers in de vastgoedmedia zelf. Een
gestructureerd opgezet blad dat op een wetenschappelijke wijze vastgoedresearch
tezamen brengt. Een blad dat wetenschappelijke inzichten toepast voor een verdere
ontwikkeling van publieke en private partijen in het vastgoed.

De uitgave heeft zich in de afgelopen drie jaar bewezen. Lezersonderzoeken wijzen op een
grote waardering, het bestuur van de VOGON heeft naar redactie en uitgever zijn
waardering geuit en tenslotte constateert de redactie zelf dat de kwaliteit en de kwantiteit
van de inzendingen nog steeds toeneemt. 

Samen met het bestuur van de VOGON heeft PropertyNL zich ook gebogen over de
mogelijkheden om de bijlage te laten groeien tot een volwassen, zelfstandige uitgave. Dat
was niet zo eenvoudig omdat een wetenschappelijke uitgave zich minder leent voor
commerciële uitingen. Tegelijk moet de doelgroep zich in functie en aantal ontwikkelen
(studenten, alumni, MRE’s, vastgoedprofessionals). Het lag daarom niet voor de hand
deze mensen te confronteren met hoge abonnementskosten. Bovendien is het voor de
scribenten van belang dat hun bijdragen onder de aandacht van de belangrijke partijen in
het vastgoed komen. Hier bewijst het adressenbestand van PropertyNL zijn waarde. 

Daarom heeft het VOGON-bestuur een sponsoractie gestart onder belangrijke
vastgoedpartijen die onderzoek een warm hart toedragen. Deze actie is door de
marktpartijen en door de inspanningen van scheidend VOGON-voorzitter prof. dr Ed
Nozeman een succes geworden. Alle partijen die op de achterflap van deze publicatie
worden genoemd, hebben hiermee ingestemd, terwijl zij de onafhankelijkheid van de
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redactie respecteren. Zij zullen een bijdrage aan de kosten van het blad leveren, samen
met PropertyNL en VOGON. Indien de inkomsten de kosten zullen overtreffen, omdat
nog meer bedrijven doteren, zullen deze ten goede komen aan de redactie/scribenten. Het
is goed hierbij te memoreren dat de redactie zijn werkzaamheden sinds de oprichting pro-
deo heeft verricht en ook bereid is gevonden op die basis het blad verder te brengen. Ook
is van groot belang dat de Amsterdam School of Real Estate haar medewerking aan de
verdere ontwikkeling heeft toegezegd.

De toekomst van het blad is gelegen in het verder aanboren van kenniscentra op het
gebied van vastgoed in Nederland. Daartoe zal een raad van advies worden samengesteld
van mensen die hun sporen in verschillende wetenschappelijke disciplines hebben
verdiend én zelf weer als katalysator kunnen fungeren voor het ontsluiten van kennis. De
verwachting is dat de uitgave daarmee verder aan gezag zal kunnen winnen, waarna ook
meer over grenzen kan worden gekeken. Dat rechtvaardigt ons inziens steeds meer het
loslaten van de ‘NL’ in de naamgeving. Een driejarige kun je moeilijk volwassenheid
toedichten, maar de eerste zelfstandige schreden zijn gezet, samen met VOGON en
PropertyNL, maar zelfstandig onder de titel Property Research Quarterly.  

Namens het VOGON-bestuur Namens PropertyNL

Prof. dr. Tom Berkhout Wabe van Enk, 
MRE MRICS, voorzitter    directeur/hoofdredacteur
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Te veel
Ed Nozeman 

Oneliners waren een opvallend kenmerk van mijn opvoeding. Zo leerde ik: te is nooit goed
behalve tehuis en tevreden. Daar kon je het mee doen. Het aardige van oneliners is dat ze
in hun ongenuanceerdheid toch een zekere levenswijsheid bevatten. 
Bij de uitreiking van de IVBN-scriptieprijs werd ik aan die oude wijsheid herinnerd. De
lezer zal zich afvragen: wat is de relatie met vastgoed? Welnu: die is er maar al te goed. De
kersverse ceo van ING Real Estate, George Jautze, gaf onomwonden toe dat er voor
vastgoed erg veel geld beschikbaar is en dat dat kan leiden tot marktbederf. In die opvatting
staat hij beslist niet alleen.
Een korte explicatie is op zijn plaats. Voor elke fondsmanager gaat het om de uitdaging
nieuwe producten te bedenken die investeerders kunnen verleiden daarin hun geld te
steken. Daar is niet mis mee zolang die producten deugen, de aanbieder zijn werk netjes
doet en de participant kritisch blijft over de prijs/kwaliteitverhouding.
Maar de druk van het geld blijkt de laatste jaren wel heel groot, vooral doordat het
vertrouwen in aandelen en obli’s nog niet is weergekeerd. Vastgoedmaatschappen worden
uit de grond gestampt en de aangeboden producten gaan als warme broodjes over de
toonbank. 
Dreigt hier wildgroei? Laten we aannemen dat het gros van de fondsmanagers integer is
en het belang van de deelnemers niet uit het oog verliest. Maar er is veel voor verbetering
vatbaar. Ik denk dan aan de kwaliteit van de toetsing door de AFM, een redelijke beloning
van de beheerders, het tegengaan van belangenverstrengeling tussen initiatiefneming en
beheer, een kritischer houding van kandidaat-investeerders (soms vragen ze het
prospectus niet eens aan). Ook de hier en daar geschetste vooruitzichten kunnen wel wat
getemperd. Zolang er huurders van kantoren zijn die de huur betalen, zal er van een
redelijk rendement sprake blijven. Maar als die verkassen of failliet gaan, kan in een
matige markt Leiden in last raken. Om nog te zwijgen over tegenvallende
verkoopopbrengsten aan het eind van de looptijd.
Een oplossing voor dit vraagstuk? Wis en waarachtig. Allereerst (nog) meer kwaliteit bij de
initiatiefnemers. Voor de AFM is een verruiming van de bevoegdheden via een
wetswijziging al onderweg. Maar ook de beleggers zullen kritischer moeten worden, de
leiding scherp volgen, vragen stellen.
Dan nog blijven voldoende uitdagingen over. Er zijn tal van maatschappelijke noden met
en zonder een vastgoedcomponent. Naarmate de overheid het op dat vlak steeds meer laat
afweten, dient de private sector met oplossingen te komen. Dan is het teveel aan geld  snel
de wereld  uit.

Prof. dr Ed Nozeman is directieadviseur bij ING Real Estate en bijzonder hoogleraar
Vastgoed aan de RUG.
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In de volgende editie van Property Research Quarterly 
staat het thema vastgoedbeleggingen centraal. 
Vooruitlopend hierop willen we een discussie starten 
over de volgende stelling:

Beleggers zijn gek 
geworden, de vastgoedmarkt 

is overgewaardeerd

Beleggers hebben de realiteit uit het oog verloren. Transactieprijzen en
aanvangsrendementen zijn niet in overeenstemming met de zwakke marktomstandigheden
op de verhuurmarkten (met name bij kantoren). 
Is het werkelijk gebrek aan goed beleggingsproduct dat de prijzen en de rendementen in
stand houdt? Of is het wachten op het barsten van de bubble in de markt van commercieel
vastgoed? En als dat gebeurt, wie zullen dan de slachtoffers zijn en wie de overlevers?

Reacties op deze stelling kunt u mailen naar vogon@propertynl.com.

Leden van de VOGON ontvangen de stelling tevens per e-mail. 
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Particulier moet vastgoed nog ontdekken
Direct vastgoed verdient een prominentere plaats in de beleggingsportefeuille van

particuliere beleggers. Wie streeft naar een zo hoog mogelijk rendement bij een zo

laag mogelijk risico, komt uit op een allocatie naar vastgoed van minimaal 13%. Deze

loopt op tot 59% voor gemiddeld tot hoge risicoprofielen. Direct vastgoed voegt meer

toe aan de portefeuille in termen van risicoreductie. 

door Gertjan van der Geer en Tom Berkhout

Doorgaans is de allocatie bij particuliere beleggers naar vastgoed niet veel groter dan 5 tot 10%
van de totale beleggingsportefeuille.1 Hoe komt het dat vastgoed in de particuliere
beleggingsportefeuille een ondergeschikte plaats inneemt? Wint een particuliere
beleggingsportefeuille aan kracht als er vastgoed in wordt opgenomen? En, zo ja, hoe groot
zou een belang in direct vastgoed moeten zijn om tot een optimale portefeuilleverdeling te
komen, een verdeling waarbij de verhouding tussen risico en rendement is geoptimaliseerd?
Valt hier een verklaring uit te herleiden voor de beperkte rol van vastgoed in een
beleggingsportefeuille? Eenduidige antwoorden op deze vragen worden niet in de
vakliteratuur aangetroffen.2 Vandaar dat er gezocht is naar een antwoord op de vraag in welke
mate vastgoed (zowel direct als indirect) bijdraagt aan de risico-rendementskarakteristieken
van een uitgebalanceerde beleggingsportefeuille. Op basis van een aantal datareeksen uit
toonaangevende bronnen is een (co)variantiematrix samengesteld om per gewenst rendement
tot de minimumvariantie per portefeuille te komen. Uitgaande van deze datareeksen is de
waardeontwikkeling van de beleggingscategorieën als volgt weer te geven. Als bronnen zijn
gebruikt:
• de ROZ/IPD Index voor direct vastgoed. De historische reeks is gebruikt tot 1994, hierna de

indexcijfers;
• de MSCI World Total Return Index voor aandelenrendementen en hiervoor omgerekend

naar euro’s (uitgangspunt is de gulden/dollarwisselkoers van 1998);
• de JP Morgan Global Government Bond Euro Local voor gegevens na 1985. Tot 1985 is

gebruik gemaakt van de gegevens over rendementen van Rorento, een toonaangevend
wereldwijd beleggend obligatiefonds, omdat de JP Morgan-index toen nog niet bestond;

• de driemaands Euribor vanaf 1988 voor gegevens van rendementen op liquiditeiten. Voor de
periode tot 1998 is gebruikgemaakt van de Duitse driemaands Fibor, de meest
toonaangevende Europese benchmark van de geldmarkt voordat de euro werd
geïntroduceerd;

• de EPRA Euro Total Return Index voor gegevens betreffende indirectvastgoedrendementen.
Deze index gaat terug tot 1989. Tot die tijd is gebruikgemaakt van de Nareit Total Return
Index, omgerekend naar euro’s;

• de Dutch CPI-cijfers afkomstig van het Centraal Plan Bureau om de inflatiefactor weer te
geven.

1 Precieze gegevens zijn uit openbare bronnen niet te achterhalen. Het aandeel direct vastgoed van professionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars, niet onder toezicht
staande instellingen en beleggingsmaatschappijen) bedroeg volgens Vastgoedmarkt in de jaren 2000 t/m 2003 achtereenvolgens 7,9%; 8,7%; 7,9%; 7,4%. Het aandeel indirect in
die jaren achtereenvolgens: 3,5%; 3,5%; 3,6%; 3,5%. Vastgoedmarkt 2004 (oktober, p. 41).

2 Vergelijk Georgiev, Georgi, Bhaswar Gupta, Thomas Kunkel. “The Benefits of Real Estate Investment 2004 Update”. Center for International Securities and Derivative Markets;
Hudson-Wilson, Susan, Fabozzi and Gordon. “Why Real Estate? – An Expanding Role for Institutional Investors”; Lieblich, Fred. “Breaking the Allocation Mold: Is now the time to
change real estate’s role in the optimization process?”, Institute for Fiduciary Education, 2002; Lindahl, David P., “Making an Allocation to Real Estate”, The Institutional Real
Estate Letter, May 2002; Miles, M, en N. Tolleson, “A Real Look at How Real Estate Compares with Other Major Components of Domestic Investment Universe”, Real Estate
Finance, Spring 1997; Nareit; “Investing in Public and Private Commercial Real Estate Equity”, September 2003.
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Figuur 1: Waardeontwikkeling assetcategorieën
Basis = 100 (31/12/1977)

Bronnen: Bloomberg, ROZ/IPD

De volatiliteit van de ontwikkeling van aandelen is in figuur 1 duidelijk te zien. Vóór 2000 zijn
grote koersstijgingen zichtbaar; daarna is het gemiddelde rendement van aandelen duidelijk
teruggevallen. Obligaties hebben geprofiteerd van de daling van de kapitaalmarktrente en met
liquiditeiten en direct vastgoed laten zij een stabiele waardeontwikkeling zien.

Figuur 2: Verloop kapitaalmarktrente

Bronnen: DNB, CSB

Figuur 2 laat een verloop van 25 jaar zien van de Nederlandse tienjaars kapitaalmarktrente.
De dalende tendens heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de obligatierendementen. Bij
een dalende kapitaalmarktrente worden obligaties met een vaste coupon immers meer waard.
Het is echter de vraag of de kapitaalmarktrente de komende 25 jaar eenzelfde beeld zal laten
zien. 
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Methodiek
Ons onderzoek is in fasen opgezet, waarbij de portefeuilleoptimalisatietechniek van
Markowitz is toegepast om per gewenst rendement een combinatie van beleggingen te vinden
die het minste risico met zich meebrengen. De eerste onderzoeksfase is uitgevoerd met de
eerder genoemde historische datareeksen die niet gecorrigeerd zijn voor inflatie en die
mogelijk taxaties bevatten die ‘smoothing’ veroorzaken in de data voor direct vastgoed.
Vervolgens is in stap 2 gecorrigeerd op inflatie. Daardoor wordt een factor geneutraliseerd die
invloed heeft op de rendementen van alle vermogenscategorieën. Zo wordt de correlatie van
de onderscheidene vermogenscategorieën onderling en in de loop van de tijd afgezwakt. In de
derde fase is de ‘unsmoothing-methodiek’ van Geltner toegepast voor de latere jaren van de
ROZ/IPD-index. Deze index is vanaf 1995 opgebouwd met zowel transacties als taxaties.
Doordat vroegere taxaties invloed kunnen uitoefenen op latere, wordt dit effect zo goed
mogelijk gedempt door deze ‘smoothing’ uit de rendementen te halen. In stap 4 zijn de
uitkomsten van verwachte rendementen vergeleken met die op basis van historische. Na deze
laatste stap is onderzocht of het zinvol is kantoren en bedrijven, de meest volatiele
vastgoedsegmenten, uit te sluiten.

Onderzoeksresultaten
Stap 1: Rendementen op basis van historie
Wat zijn de resultaten van de onbewerkte reeksen? De uitkomsten die uit de optimalisatie
komen, tonen een beeld dat niet overeenkomt met wat verwacht zou worden. De vertekening
wordt veroorzaakt door de relatief hoge rendementen van direct vastgoed, indirect vastgoed en
obligaties in vergelijking met aandelen. De rendementen van direct vastgoed kenmerken zich
hiernaast ook door een lage volatiliteit: de standaarddeviatie van rendementen was 4,77% op
jaarbasis (1978-2003) in vergelijking met 19,72% voor aandelen en 23,69% voor indirect
vastgoed. Dat komt de allocatie naar direct vastgoed ten goede. 

Figuur 3: Allocatie naar vastgoed (obv onbewerkte data)

Figuur 3 laat zien dat de meest defensieve portefeuilles een allocatie naar direct vastgoed
hebben van 29%. De allocatie naar direct vastgoed loopt op naarmate de portefeuille meer
risico draagt. Pas bij de meer dan gemiddelde risicoprofielen neemt de allocatie naar direct
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vastgoed af ten gunste van indirect vastgoed. Dit wordt veroorzaakt door het hoge rendement
dat indirect vastgoed de afgelopen 25 jaar heeft laten zien. Volgens de gebruikte data was dit
rendement hoger dan dat op aandelen - wat de geringe allocatie naar aandelen verklaart (met
0,48% op zijn hoogst bij een middelmatig risicoprofiel met een historisch rendement van
8,3%).

Stap 2: Rendementen op basis van historie gecorrigeerd voor inflatie
Inflatie verhoogt het rendement ‘cosmetisch’. Dat wil zeggen dat de reële waarde van de
portefeuille niet groeit als het rendement van de portefeuille even hoog is als de inflatie. Die
vervuilt bovendien de (co)variantiematrix. De gemeenschappelijke component in de
rendementen van de diverse beleggingscategorieën zorgt ervoor dat de onderscheidene
rendementen meer met elkaar gecorreleerd lijken dan de werkelijkheid rechtvaardigt.
Daarom hebben wij alle rendementen voor de Nederlandse inflatie gecorrigeerd.

Figuur 4: Allocatie naar vastgoed (obv data gecorrigeerd voor inflatie)

Figuur 4 laat een gecorrigeerd beeld zien ten opzichte van de grafiek op basis van nominale
rendementen. De allocatie naar vastgoed blijft hier groot en de grafiek is vergelijkbaar met die
van de allocatie naar vastgoed met nominale rendementen. Naarmate de portefeuilles meer
risico dragen, vermindert de allocatie naar direct vastgoed en komt ten gunste van indirect
vastgoed. De meest risicodragende portefeuille is die met bijna 100% indirect vastgoed. Dit
komt doordat indirect vastgoed over de afgelopen 25 jaar van alle beleggingscategorieën het
hoogste rendement heeft behaald. 

Stap 3: ‘Unsmoothed’ rendementen op basis van historie gecorrigeerd voor inflatie
Een bekend probleem is dat de waardering van vastgoedobjecten gebaseerd is op taxaties.
Hierdoor hebben vastgoedrendementen de neiging minder volatiel te zijn dan bijvoorbeeld
aandelenrendementen, die afhankelijk zijn van duidelijk meetbare koersbewegingen. Taxaties
kunnen verder worden beïnvloed door vroegere taxaties en door de wens stabiele
rendementen te tonen. Daardoor kan de volatiliteit van vastgoedrendementen worden
onderschat, wat een nadelig effect kan hebben op de optimalisering van de portefeuille. De
ROZ/IPD-cijfers omvatten vanaf 1995 taxaties én verkooptransacties. Vanaf 1995 kan
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‘smoothing’ optreden. In de theorie zijn enkele methoden bekend om dit effect te
neutraliseren (‘unsmoothing’). Zo hebben wij de formule van Geltner daarvoor in het
onderzoek toegepast. Die luidt:

k*(t) = [k (t) -(1-a) x k(t-1) ] / a

Daarbij geldt:
k*(t) = rendement huidige periode na ‘unsmoothing’;
k (t) = rendement huidige periode op basis van taxaties;
k(t-1) = rendement voorgaande periode op basis van taxaties;
a = schatter, mate waarin rendement van vorige periode wordt meegenomen om huidig

rendement te ‘unsmoothen’.

De a is als het ware een indicatie voor de zuiverheid van de taxaties. Hoe groter de a, des te
meer betrouwbaarheid. De gebruikte schatting van a in dit onderzoek is 0,4. Geltner acht dit
een goede benadering van de zuiverheid van taxaties. De vastgoedrendementen vanaf 1996
zijn met behulp van de formule aangepast.

Figuur 5: Allocatie naar vastgoed (obv reële unsmoothed rendementen)

In figuur 5 zien we een belangrijke wijziging ten opzichte van wat eerdere grafieken lieten
zien. Zo is de initiële allocatie naar vastgoed lager. Door ‘unsmoothing’ en doordat de
volatiliteit van vastgoedrendementen is verhoogd, is vooral de allocatie naar direct vastgoed
verminderd. Indirect vastgoed wordt al bij de lagere risicoprofielen in de portefeuilleverdeling
opgenomen. De allocatie naar indirect vastgoed loopt snel op naarmate de portefeuille meer
risico draagt. Doordat het belang in direct vastgoed op zeker moment snel afneemt, is in
eerste instantie een daling zichtbaar van het totale belang in vastgoed, dat later weer groeit
door de immer stijgende allocatie naar indirect vastgoed.

Stap 4: Verwacht rendement en de efficiënte grenslijn 
De afgelopen 25 jaar kenmerken zich door een gestaag dalende kapitaalmarktrente. Daardoor
zijn obligatierendementen relatief hoog geweest. Het lijkt niet realistisch dit ook voor de
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komende 25 jaar te verwachten. Verder zijn de verwachtingen betreffende
langetermijnrendementen voor de verschillende beleggingscategorieën anders dan wat de
rendementen uit het verleden lieten zien. MeesPierson rekent dan ook met de volgende
langetermijnverwachtingen:

Beleggingscategorie % na aftrek inflatiecorrectie (2%)
Vastgoed 5,50
Aandelen 7,00
Obligaties 3,50
Liquiditeiten 1,25
Bron: MeesPierson

Deze verwachtingen zijn geformuleerd aan de hand van een factormodel dat MeesPierson
hanteert.3 Het gaat hier weliswaar om verwachtingen van één bank, maar het geeft een beeld
van het effect van andere rendementen op de optimale allocatie naar vastgoed. De
inflatiecorrectie van 2% is de verwachte inflatie en afgeleid van de doelstelling van de
Europese Centrale Bank om de inflatie niet meer te laten bedragen dan 2% op jaarbasis. De
verwachtingen zijn in hetzelfde model gegoten met de (co)variantiematrix uit het verleden als
maatstaf voor risico en correlatie. Het risico uit het verleden wordt als risicomaatstaf gebruikt
waarbij voor direct vastgoed ‘unsmoothed’ rendementen zijn gebruikt om het risico te
bepalen, terwijl ook verwacht rendement in plaats van rendement uit het verleden in de
beoordeling is betrokken. 

Figuur 6: Allocatie naar vastgoed (obv verwachte reële rendementen)

Op basis van verwachte rendementen is de allocatie naar vastgoed ook hier aanzienlijk te
noemen. Er doet zich evenwel een belangrijke verschuiving voor. Doordat het verwacht
rendement van direct vastgoed en dat van indirect vastgoed gelijkgesteld worden, is de
toegevoegde waarde van indirect vastgoed goeddeels verloren gegaan. De covariantie van
direct vastgoed met de overige beleggingscategorieën is lager dan die van indirect vastgoed.
Hierdoor speelt direct vastgoed een grotere rol als risicospreidende factor in optimale
portefeuilles. De allocatie naar direct vastgoed neemt toe bij hogere risicoprofielen, maar
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neemt daarna sterk af bij de hoogste risicoprofielen tot 7% van de portefeuille bij het hoogste
risicoprofiel.

Figuur 7: Toegevoegde waarde direct vastgoed

Uit grafiek 7 is af te lezen dat de toevoeging van direct vastgoed een risicoverlagende werking
heeft op de totale portefeuille. Het effect is maximaal 138 basispunten bij iets meer dan
gemiddelde risicoprofielen. De risicoreductie door toevoeging van direct vastgoed loopt
gestaag op tot het profiel met een verwacht portefeuillerendement van 6%. Daarna neemt het
effect af, doordat de optimale allocatie naar direct vastgoed terugvalt boven dit risicoprofiel.

Kanttekeningen bij het onderzoek
Bij het hiervoor beschreven onderzoek zijn enkele kanttekeningen te plaatsen:
• hedge funds. Met dit type fonds, dat risico’s kan spreiden vanwege afwijkende risico-

rendementskarakteristieken, is met opzet geen rekening gehouden. Vanaf 1994 zijn hier
betrouwbare cijfers van voorhanden, waardoor het aantal datapunten te klein werd om een
zinvolle optimalisering uit te voeren.

• illiquiditeit. Gedurende de looptijd van het directvastgoedproject kan de waarde doorgaans
niet snel worden verzilverd, wat voor andere beleggingscategorieën wel mogelijk is.
Daardoor zou direct vastgoed een liquiditeitspremie kunnen krijgen: een rationele belegger
wil immers worden gecompenseerd voor het risico dat zijn belegging niet tussentijds kan
worden verkocht. Als het risico bijvoorbeeld op 1% per jaar zou worden gesteld, kan de
invloed van de liquiditeitspremie op de allocatie naar vastgoed worden achterhaald. Dit
aspect wordt momenteel door de Stichting ROZ/IPD onderzocht.

• transactiekosten. Deze moeten worden uitgesmeerd over de gemiddelde looptijd van direct
vastgoed wanneer de vastgoedportefeuille een constante omzetsnelheid heeft. Zowel
transactiekosten als liquiditeitspremies hebben een daling van de allocatie naar direct
vastgoed tot gevolg. Daardoor zal de risicoreductie van de totale portefeuille eveneens
minder groot zijn.

• overdrachtsbelasting. Hoe hoger de omzetsnelheid van de objecten in portefeuille, des te
groter het effect van de overdrachtsbelasting (6% van de aankoopprijs) en des te minder
rendement. De aankoopkosten zijn echter opgenomen in de ROZ/IPD-index, waardoor dit
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effect reeds in het rendement verwerkt is. 
• unsmoothing. De methode van ‘unsmoothing’ wordt veel gebruikt om

directvastgoedrendementen in optimaliseringen te berekenen. Voor historische, onbewerkte
rendementen wordt het risico van direct vastgoed onderschat, doordat de volatiliteit van de
rendementen kunstmatig laag is. ‘Unsmoothing’ verhoogt deze volatiliteit, maar dit wil niet
zeggen dat deze rendementen ook werkelijk zijn.

• porteuillesamenstelling. In het onderzoek zijn indexrendementen voor direct vastgoed
gebruikt. Dit betekent dat het onderzoek een goed gespreide portefeuille van direct vastgoed
vooronderstelt. Zo niet, dan zou dit objectspecifiek risico met zich meebrengen, waardoor
de optimalisering van vermogenscategorieën anders kan uitpakken. 

Conclusies
In dit onderzoek hebben wij een antwoord gezocht op de vraag hoe groot de allocatie naar
direct vastgoed zou kunnen bedragen met als doel een zo hoog mogelijk rendement van de
totale beleggingsportefeuille bij een zo laag mogelijk risico. 
De resulterende allocatie naar direct vastgoed in optimale portefeuilles is groot te noemen. De
meest defensieve portefeuilles hebben een allocatie naar vastgoed van 13%, maar deze loopt
op tot 59% voor gemiddeld tot hoge risicoprofielen en zakt daarna naar 0% voor zeer
offensieve portefeuilles. Naast een belang in direct vastgoed neemt de component indirect
vastgoed voor de hogere risicoprofielen zeer snel in belang toe. Gaan we van verwachte
langetermijnrendementen uit in plaats van historische rendementen, dan neemt indirect
vastgoed een bescheiden positie in, maar wordt het belang van direct vastgoed groot. De
maximale optimale allocatie ligt op ruim 88% van de portefeuille. De verschuiving van
indirect naar direct vastgoed wordt veroorzaakt doordat beide hetzelfde verwachte rendement
hebben, maar direct vastgoed meer aan de portefeuille toevoegt in termen van risicoreductie. 
In het onderzoek is geen rekening gehouden met een liquiditeitspremie. Het effect van een
liquiditeitspremie van 0,5% en 1% hebben wij daarom doorberekend. Met een
liquiditeitspremie van 1% wordt de optimale allocatie naar direct vastgoed verlaagd tot 3,9%
bij de meest defensieve portefeuilles. De maximale allocatie naar direct vastgoed stijgt voor
gematigde risicoprofielen naar 29,8% en zakt vervolgens naar 0% voor offensievere profielen.
Het effect van een eventuele liquiditeitspremie is een belangrijk onderwerp voor toekomstig
onderzoek.
De ROZ/IPD-index bestaat uit langetermijnbeleggingen in Nederlands vastgoed. Het
percentage ontwikkelingsvastgoed in de index is laag. Dit kent meer risico’s, maar heeft ook
een hoger verwacht rendement. Dit is een onderwerp voor vervolgonderzoek.
Welbewust hebben wij er niet naar gestreefd met dit onderzoek een vaststaande optimale
allocatie uit te rekenen, maar een indicatie te geven van hoe deze optimale allocatie eruit zou
kunnen zien. De resultaten van dit onderzoek zijn gestoeld op – en vinden daarmee een
beperking in - de eerder vermelde datareeksen. Wel is duidelijk dat direct vastgoed een meer
prominente plaats in de portefeuille van de particuliere belegger verdient. Het effect van direct
vastgoed op het totale risicoprofiel van de portefeuille is een duidelijk zichtbare verlaging van
het risico terwijl het verwachte rendement in stand wordt gehouden.

Over de auteurs: Drs G.J.C. van der Geer RBA en prof. dr T.M. Berkhout MRE MRICS zijn
beiden verbonden aan het Universiteit Nyenrode / Mees Pierson Center for Real Estate
Investments. Zij schreven dit artikel op persoonlijke titel. Zij danken drs A.C. Hordijk MRICS
voor zijn commentaar.
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Tussen huren en kopen: 
kansrijke niche in de woningmarkt?
Een woning kun je huren of kopen. In onze moderne samenleving waarin

keuzevrijheid het libertijns ideaal is, komt het merkwaardig over dat

woonconsumenten in veel gevallen alleen kunnen kiezen of ze hun woning huren

of kopen. Er tekent zich langzaam een trend af waarin steeds meer aanbieders van

woningen niet het pand maar de klant centraal stellen. In die trend past ook het

aanbieden van bijzondere financierings- en eigendomsvormen die afwijken van de

traditionele huur of koop. 

door Jos Janssen en Stephen Fung

Financierings- en eigendomsvormen die afwijken van de traditionele huur of koop worden
ingedeeld in drie categorieën: koopvarianten, huurvarianten en tussenvormen (van Ens,
2002; Gelinck, 1994; Pothoff, 2003). Koopvarianten zijn constructies die primair gericht
zijn op het betaalbaar maken van koopwoningen voor lage en middeninkomens.
Huurvarianten zijn veelal bedoeld om huurders met een vaste huurprijs(verhoging) meer
financiële zekerheid te bieden. Als laatste zijn er de tussenvormen, waarin
financieringselementen van zowel koop als huur zijn verwerkt. Aan dit rijtje kan ook de
categorie constructies worden toegevoegd die de overstap van koop naar huur of andersom
voor de woonconsument vergemakkelijken en / of financieel aantrekkelijker maken. 

Figuur 1: Categorisering constructies afwijkend van traditionele koop/huur

Toelichting

• In een sale-and-lease-back arrangement draagt de klant de eigendomstitel van zijn woning over aan de aanbieder. De

klant loopt dus geen marktrisico meer maar heeft ook beperkte zeggenschap over de woning. 

• Bij Huurvast blijft de overeengekomen huur 5 of 10 jaar gelijk en ligt de aanvangshuur hoger. 
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• Bij Huurgarant blijft de overeengekomen huurstijging 5 of 10 jaar gelijk en krijgt de huurder de volledige zeggenschap

over de binnenkant van de woning.

• In de eigendomsneutrale propositie kan de klant kiezen uit verschillende contractsvormen. De mate van

zeggenschap over de woning voor de klant en hoe groot het marktrisico is voor de aanbieder zijn afhankelijk van de

gekozen contractsvorm.

• Bij de Eigenhuurwoning neemt de klant 50 tot 80% aandeel in het economische eigendom van de woning. Het

overige deel huurt hij. De klant kan eenmaal per jaar bijkopen of verkopen in delen van 10%.

• Bij Koophuur heeft de klant alleen zeggenschap over de binnenkant van de woning. Het casco huurt hij immers. Hij

deelt dus het marktrisico met de aanbieder.

• Bij Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) heeft de aanbieder wel een terugkoopplicht. De aanbieder loopt

derhalve wel een beperkt marktrisico. De klant heeft zeggenschap over de woning.

• Bij de Opstapwoning wordt de woning tegen marktwaarde verkocht. De koper krijgt, afhankelijk van het inkomen,

een renteloze en aflossingvrije lening. 

• In het deelkoop-concept koopt de klant de woning en huurt hij de grond. Hij heeft volledige zeggenschap over de

woning. Omdat de aanbieder niet verplicht is de woning terug te kopen van de klant, loopt de aanbieder geen

marktrisico over de woning.

Voor de woonconsument zijn naast financiële ook emotionele motieven zoals meer
zeggenschap, meer zekerheid en meer flexibiliteit aanleiding om te kiezen voor een
bijzondere financierings- en eigendomsvorm. Met het aanbieden van dergelijke
woonproducten willen woningcorporaties en marktpartijen inspelen op een specifieke
behoefte van een specifieke doelgroep. Ze beschouwen innovatieve woonproducten als de
belichaming van hun vernieuwingsdrang en ondernemerschap. Het product moet wel
aansluiten bij hun business concept en hun organisatie. Mede op basis hiervan passen ze
bijzondere financierings- en eigendomsvormen toe in verschillende fasen van het
acquisitie-exploitatie-dispositietraject.  Implementeren van het product kan het business
model versnellen.

Figuur 2: Toepassing constructies acquisitie-exploitatie-dispositietraject
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Keuze uit contractsvormen
De aandacht voor bijzondere financierings- en eigendomsvormen is niet nieuw. Met een
zekere regelmaat zijn de laatste jaren verschillende concepten als de woonrechtwoning, de
optiewoning, de opstapwoning en de deelkoopwoning opgekomen. De tot nu toe bedachte
constructies zijn echter vooral voor volkshuisvestingspioniers en rekenmeesters
interessant: een hoge vlucht in de markt hebben ze nooit genomen. Veel constructies
blijken te ingewikkeld en sluiten te weinig aan bij concrete marktbehoeften. Ook fiscale
regelgeving, zoals de ongelijke behandeling van woningeigenaren en deeleigenaren van
woningen, vormt een belemmering voor de toepassing van tussenvormen.
Het aloude Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is een van de weinige
constructies die wel op grotere schaal werd toegepast en nog steeds, in een
gemoderniseerde versie, op veel belangstelling mag rekenen. Het MGE is in 1980
ontwikkeld door de gemeente Rotterdam. Via MGE verkochten woningcorporaties
huurwoningen aan zittende huurders voor een prijs lager dan de marktprijs. Wilde de
koper later zijn woning weer verkopen, dan kocht de woningcorporatie de woning voor
datzelfde bedrag terug. 
In de gemoderniseerde versie van het MGE, de Koopgarant, kan de woning niet alleen aan
de woningcorporatie worden terugverkocht maar ook op de vrije markt worden
aangeboden. De winst moet dan wel worden gedeeld met de woningcorporatie. In de
Koopgarant is de paternalistische gedachte dat het onderhoud een verantwoordelijkheid is
van de woningcorporatie, losgelaten. Het beheer van de woning is neergelegd bij de
bewoners zelf. Behalve lage inkomens blijken in de praktijk ook middeninkomens te
kiezen voor deze sociale koopvariant. Door de gestegen koopprijzen is een koopwoning
voor hen onbereikbaar geworden en voor een sociale huurwoning voldoen ze niet meer
aan de inkomenseisen (Ekkelboom, 2004).
Een van de meest recente ontwikkelingen in de woningmarkt is de eigendomsneutrale
propositie. Dit concept gaat uit van de gedachte dat niet het exploitatielabel bepaalt of de
woonconsument de woning mag kopen of huren. In plaats daarvan wordt de omgekeerde
weg bewandeld. De woonconsument kan in dit keuzevrijheidconcept kiezen uit meerdere
contractsvormen: huren, huren met een vaste huurprijs(verhoging) voor vijf of tien jaar,
kopen met korting en winstdeling of vrije koop. 
Dit concept vereist van woningcorporaties en andere aanbieders van woningen een meer
klantgestuurde organisatie. Het vraagt tevens om een dynamischere benadering van het
strategische voorraadbeleid. De nadruk komt meer te liggen op risicomanagement. Deze
manier van voorraadbenadering brengt immers onzekerheden met zich mee. Die
onzekerheden worden voor het grootste deel bepaald door enerzijds keuzes die klanten
maken en anderzijds marktfactoren, zoals de rentestand en inflatie, die van invloed zijn op
deze keuzes.
Steeds meer woningcorporaties experimenteren met dit concept van keuzevrijheid. Zo
biedt woningcorporatie Woonstede uit Ede sinds 2002 onder de noemer
‘Vrijekeuswoning’ de klant de mogelijkheid te kiezen uit vijf verschillende
contractsvormen. De Rotterdamse woningcorporatie Woonbron-Maasoevers biedt sinds
2001 woningen ‘te woon’ aan.

Niet alleen woningcorporaties, maar ook projectontwikkelaars en institutionele beleggers
passen steeds vaker verschillende financieringsconstructies voor woningen toe. Het doel
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dat ze daarbij voor ogen hebben is veelal het bevorderen van de verkoop of de verhuur van
hun woningen. De verkoopgarantie is hiervan een bekend voorbeeld. Om de verkoop van
de appartementen in woontoren Westpoint (Tilburg) te bevorderen, biedt bouw- en
ontwikkelingsmaatschappij Ballast Nedam potentiële kopers een verkoopgarantie van hun
oude woning aan. Het gaat daarbij om huishoudens die hun woning moeilijk verkocht
krijgen, iets wat nu vaak voorkomt. Ballast Nedam koopt de woningen aan voor 90% van
de taxatiewaarde. De verkoop loopt inmiddels een stuk vlotter. Ook AM Wonen en Visser
Bouw Maatschappij hebben de verkoopgarantie toegepast in hun nieuwbouwprojecten in
respectievelijk Deventer en Almere. Overigens is de verkoopgarantie is niet nieuw. Al in de
jaren ‘80 paste projectontwikkelaar Bouwfonds deze verkoopbevorderende constructie toe.

Overwaarde verzilveren
Vaak worden bijzondere financierings- en eigendomsvormen voor woningen heel
doelgericht toegepast in specifieke marktsituaties. Naast de verkoopgarantie is het
overwaardeconcept hier een goed voorbeeld van. Het overwaardeconcept biedt
woonconsumenten de mogelijkheid om vermogen uit hun woning vrij te maken zonder te
moeten verhuizen. Met het sluiten van een nieuwe hypotheek of het oversluiten van de
bestaande hypotheek kan over liquide middelen worden beschikt. De hypotheekrente is
per 1 januari 2004 echter niet meer aftrekbaar als de benutte overwaarde niet aangewend
wordt voor aankoop van een nieuwe woning of voor verbouwing van de bestaande woning. 
Een alternatief voor de hypotheekvariant is sale-and-lease-back. Het verkopen en weer
terughuren van onroerend goed is een oud fenomeen. Op de woningmarkt is het een
betrekkelijk nieuw verschijnsel. De sale-and-lease-backvariant is met name gericht op
senioren huiseigenaren. Met de verzilverde overwaarde kunnen ze bijvoorbeeld hun
pensioen aanvullen, grote aankopen financieren of een schenking doen aan de kinderen.
Veel senioren huiseigenaren hebben de hypotheek op hun woning al afgelost en
beschikken dus over een behoorlijk vermogen dat opgesloten zit in hun woning. Dat
vermogen is met de gestegen huizenprijzen in met name de tweede helft van de jaren ‘90
enorm gegroeid. De omvang van de totale overwaarde van de voorraad van 3,8 mln
koopwoningen bedraagt volgens het Centrum voor de Verzekeringsstatistiek maar liefst e

536 mrd (CVS, 2004). Er zit dus gemiddeld per eigen woning e 141.000 aan overwaarde
vast in de stenen. Analyse van cijfers uit het Woningbehoefteonderzoek 2002 geeft een
totale overwaarde van de eigenwoningvoorraad van e 552 mrd (Fung, 2004). 

Voor constructies waarin huiseigenaren de overwaarde van hun woning kunnen
verzilveren zonder te moeten verhuizen bestaat groeiende belangstelling.
Vastgoedonderneming AMVEST biedt met het product AMVEST Home Free sinds 2002
senioren huiseigenaren de mogelijkheid om hun woning te verkopen aan AMVEST en
deze weer terug te huren. Het bedrag dat senioren huiseigenaren uitgekeerd krijgen, is
afhankelijk van de huur die zij wensen te betalen. In de levenslang woonrechtvariant wordt
de huur ineens verrekend. Na verkoop van de eigen woning koopt de bewoner het recht
om zo lang in de woning te blijven wonen als hij wil of kan. De leeftijd van de bewoner
bepaalt samen met de waarde van de woning het uit te keren bedrag. Hoe hoger de leeftijd
is, hoe hoger het uitkeringsbedrag is. De levenslang woonrechtvariant is om die reden
alleen interessant voor senioren huiseigenaren. De Torenstad Groep uit Zutphen biedt
sinds 2001 de levenslang woonrechtvariant aan onder de naam Torenstad Verzilverd



Property Research Quarterly april 2005 19

O N D E R Z O E K  -  W O N I N G M A R K T

Wonen. De Torenstad Groep werkt daarbij samen met meerdere woningcorporaties.

Terwijl de Nederlandse markt voor overwaardeconcepten nog in de kinderschoenen staat,
is in het Verenigd Koninkrijk al veertig jaar ervaring opgedaan met overwaardeconcepten
voor senioren huiseigenaren. Die staan daar bekend als ‘Equity Release’-producten. De
Engelse markt zit duidelijk in de lift. De omzet is in vijf jaar vertienvoudigd en bedroeg in
2003 ruim GBP 1 mrd, zo blijkt uit cijfers van de stichting Safe Home Income Plans
(SHIP, 2004). Bij deze stichting zijn bijna alle aanbieders van ‘Equity Release’ producten
in het Verenigd Koninkrijk aangesloten. Grote financiële dienstverleners als Norwich
Union en Nothern Rock opereren al jaren op deze markt. Ook institutionele
vastgoedbeleggers als Cavendish Property Investments zijn actief. Het aantal aanbieders
neemt significant toe. De productdiversificatie blijft echter vooralsnog beperkt: de
constructies lijken erg veel op elkaar. Bij de meeste constructies is het mogelijk dat
senioren huiseigenaren stapsgewijs delen van de economische eigendom van hun woning
verkopen naar gelang er behoefte is aan liquide middelen om bijvoorbeeld het pensioen
aan te vullen. De slechte collectieve pensioenvoorziening is voor senioren huiseigenaren
vaak de reden om te teren op het vermogen dat opgebouwd is in de eigen woning. Sinds
Margaret Thatcher begin jaren ‘80 de koppeling van het staatspensioen aan het inkomen
beëindigde, is het staatspensioen nog maar 5% van het gemiddelde inkomen van werkende
Britten. Ter vergelijking: in Nederland en in de Verenigde Staten is het staatspensioen 30
tot 40% van het gemiddelde inkomen (de Waard, 2004).

Niches in de woningmarkt
De meeste consumenten kiezen uiteindelijk voor huur of voor koop van een woning. Voor
sommige doelgroepen kunnen bijzondere financierings- en eigendomsvormen evenwel
veel voordelen opleveren. Zo is het MGE een bewijs van een geslaagd concept: het heeft
het mogelijk gemaakt dat duizenden huishoudens met een laag of middeninkomen een
woning kochten, terwijl op de vrije markt een koopwoning van passende kwaliteit voor hen
onbetaalbaar zou zijn geweest. 
In een stagnerende koopwoningmarkt heeft de verkoopgarantie bewezen de verkoop van
koopwoningen te bevorderen, terwijl woonconsumenten die naar een andere koopwoning
willen verhuizen niet meer hoeven te wachten totdat hun oude woning is verkocht. Daar
staat natuurlijk wel tegenover dat ze hun oude woning met discount verkopen aan de
marktpartij van wie ze hun nieuwe woning kopen. Die discount moet gezien worden als
een vergoeding voor het overnemen van het marktrisico over de oude woning.
Het MGE en de verkoopgarantie hebben inmiddels bewezen levensvatbare concepten te
zijn. De eigendomsneutrale propositie en het overwaardeconcept zijn in potentie
concepten die aan dit rijtje kunnen worden toegevoegd. Beide concepten hebben immers
gemeen dat ze daadwerkelijk inspelen op een bepaalde trend in de woningmarkt en een
antwoord zijn op een specifieke marktvraag. De eigendomsneutrale propositie geeft de
woonconsument maximale keuzevrijheid en de flexibiliteit om de eigendom van de
woning en de hoogte van de woonlasten aan te passen aan bijvoorbeeld de financiële
situatie. Het overwaardeconcept speelt in op een latent aanwezige behoefte binnen de
seniorendoelgroep. Met de vergrijzing, het toenemend eigenwoningbezit – steeds meer
huishoudens bereiken hun pensioen in een eigen woning – en onder de algemene
verwachting dat het belang van de collectieve oudedagsvoorziening afneemt waardoor
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senioren in toenemende mate op zichzelf zijn aangewezen, mag worden verondersteld dat
de vraag naar overwaardeconcepten zal toenemen.

Aanbod creëren met transparante financiële producten
Sleutel tot succes van financieringsvormen is dat de constructie niet al te ingewikkeld en
in al zijn finesses ook voor de doorsnee consument makkelijk te begrijpen moet zijn. Om
deze producten succesvol in de markt te zetten, is verder een goede marketing en
distributie noodzakelijk. Daar schortte het tot dusver aan. Het opzetten en implementeren
van een efficiënt opererende verkooporganisatie kan leiden tot een hoger
verkooprendement en een lagere verkoopinspanning. Belangrijk is ook dat het vertrouwen
van de woonconsument wordt gewonnen. De consument van morgen bepaalt immers of
dergelijke producten een succes worden of niet. Hij komt echter pas in beeld als
woningcorporaties, financiers, beleggers en ontwikkelaars bereid zijn om te investeren in
het ontwikkelen en implementeren van dergelijke constructies. Dat vraagt niet alleen om
tijd, geld en kennis, maar ook om vernieuwingsdrang, creativiteit en ondernemerschap.
De eerste pioniers hebben zich al gemeld op deze niche in de woningmarkt. Het aantal
partijen dat hierin ook marktkansen ziet, zal ongetwijfeld toenemen. Maar de partijen die
al in een vroegtijdig stadium marktervaring hebben opgedaan, genieten een
kennisvoorsprong. Daar zullen ze vroeg of laat de vruchten van plukken. 

Over de auteurs  Dr Jos E. Janssen werkt bij AZL als manager research. Ten tijde van het
schrijven van dit artikel was hij werkzaam bij AMVEST. Drs Stephen Fung is (cum laude)
afgestudeerd in Planologie aan de Universiteit van Amsterdam en doet de opleiding MSc
Real Estate Finance aan de Universiteit van Amsterdam. Dit artikel is gebaseerd op het
onderzoek dat Stephen Fung onder begeleiding van Jos Janssen heeft uitgevoerd tijdens zijn
stage bij vastgoedonderneming AMVEST Management B.V. 
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Wat is de liquiditeit van niet-beurs-
genoteerde vastgoedaandelen?
Naarmate het beleggingsvolume van institutionele beleggers in niet-

beursgenoteerde vastgoedaandelen groeit, krijgt de liquiditeit van dergelijke

aandelen steeds meer aandacht. Wat liquiditeit echter precies inhoudt en wat er

aan ten grondslag ligt, zijn hierbij zaken die vaak onderbelicht blijven. Onderzoek

van de Technische Universiteit Eindhoven wijst onder meer uit dat liquiditeit niet

op zichzelf staat, maar wordt bepaald door drie thema’s: fondseigenschappen van

het vastgoedfonds, de secundaire markt en de belegger zelf.

door Paul van Stiphout

De vastgoedbeleggingen van Nederlandse institutionele beleggers worden sinds het begin
van de jaren ‘80 van de 20e eeuw in toenemende mate uitbesteed en er wordt steeds meer
indirect belegd in vastgoedfondsen. Vooral niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen
genieten de voorkeur van beleggers omdat deze fondsen het best de karakteristieken van
direct vastgoed waarborgen. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot beursgenoteerd vastgoed,
dat meer een aandelenkarakteristiek vertoont.
De markt voor niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen vertoont hierdoor de laatste jaren
een sterke groei, met name in landen zoals Nederland, waar een gunstig fiscaal klimaat
heerst. Dit veroorzaakt een toename in indirecte niet-beursgenoteerde
vastgoedbeleggingsfondsen.

Bij niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen is de liquiditeit van de aandelen een
punt van aandacht. Ieder vastgoedfonds heeft namelijk zijn eigen regelingen getroffen op
het gebied van toe- en uittredingsvoorwaarden. Met name bij fondsen met onbepaalde
looptijd is de liquiditeit van de aandelen een interessant vraagstuk. Beleggers hierin
moeten zelf hun beleggingshorizon bepalen, waardoor op verschillende momenten toe- en
uittreding plaats kan vinden. 
Door de groei in niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen neemt de belangstelling voor
liquiditeit toe. Bovendien hebben marktpartijen ondertussen vijftien jaar ervaring met de
liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Ook door algemene
marktomstandigheden is de liquiditeit in de afgelopen vijftien jaar onderwerp van
discussie geweest. Zo was in de beginjaren het aanbod van niet-beursgenoteerde
vastgoedfondsen beperkt. In het begin van het nieuwe millennium hebben de sterke
dalingen van de aandelenkoersen van beursgenoteerde aandelen de relatieve weging van
vastgoed sterk verhoogd bij pensioenfondsen. Een aantal pensioenfondsen heeft als gevolg
daarvan de mogelijkheden onderzocht om het belang in vastgoed te verlagen. 

Inzichten ontbraken tot nu toe
Verbetering van de liquiditeit in privaat indirect vastgoed is wenselijk, maar blijkt moeilijk.



Het ontbreekt de Nederlandse institutionele markt vooralsnog aan wetenschappelijke en
praktische inzichten op dit gebied. 
Literatuur over de liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen in Nederland en
Europa is schaars. In 2001 is in Engeland onderzoek gedaan naar niet-beursgenoteerde
vastgoedfondsen, waarbij ook het onderwerp liquiditeit ruim aan bod kwam.
Noemenswaardig hierbij is ook INREV, dat zich inzet voor liquiditeitsverbeterende
initiatieven. Ook zijn er bijzondere marktinitiatieven geweest zoals het Trade Information
Platform (TIP) van het Amsterdams Effecten Kantoor (AEK), dat handel probeert te
organiseren. 
Afstudeeronderzoek van Van Stiphout (Eindhoven, 2004), onder begeleiding van prof.
drs. R.M. Weisz en ir S.J.E. Maussen MRE, biedt inzicht in het thema liquiditeit in relatie
tot Nederlandse (semi-)open end niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen met een
onbepaalde looptijd voor de institutionele markt. Om inzicht te krijgen in de de liquiditeit
van niet-beursgenoteerde semi-open end vastgoedaandelen met onbepaalde looptijd
komen drie centrale vragen aan bod: 
- hoe steekt het liquiditeitsvraagstuk in elkaar? Wat zijn de relevante aspecten?
- bestaat er daarbij een relatie met direct vastgoed?
- hoe verhoudt zich de liquiditeit van dergelijke aandelen tot de wensen van Nederlandse

institutionele beleggers?
Middels diepte-interviews is getracht antwoord te geven op bovenstaande vragen. Deze
interviews zijn in twee verschillende ronden afgenomen. De eerste ronde interviews was
beperkt en diende vooral om tot een shortlist te komen van relevante aspecten bij
beantwoording van de bovenstaande vragen. De daaropvolgende ronde was omvangrijker
en bestond uit achttien diepte-interviews met 24 experts. Het ging hierbij om zeven
productgebruikers (institutionele beleggers in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen),
zes productaanbieders (niet-beursgenoteerde vastgoedfondsbeheerders en vermogens-
beheerders die op mandaat beleggen in vastgoedfondsen) en vijf ‘invloedhebbers’
(adviseurs en koepelorganisaties). Hoewel deze groep in aantal beperkt is,
vertegenwoordigt zij een groot deel van de institutionele vastgoedbeleggingsmarkt indien
in termen van belegd vermogen wordt gesproken. Op deze manier is bijvoorbeeld circa
45%1 van de veertig grootste vastgoedportefeuilles van pensioenfondsen vertegenwoordigd
in het onderzoek. De exacte bijdrage van overige partijen zoals fondsaanbieders is moeilijk
in te schatten als gevolg van mogelijke dubbeltellingen. Dat deze bijdrage positief is, mag
duidelijk zijn. 
Op grond van de shortlist met relevante aspecten uit de eerste interviewronde en de rollen
die de geïnterviewde partijen in de praktijk vervullen, is getracht om uiteindelijk antwoord
te geven op de bovenstaande vragen.

Liquiditeit onderhevig aan perceptie
Liquiditeit is een kenmerk van een transactie en daarmee een product van de confrontatie
van vraag en aanbod. Als zodanig wordt liquiditeit beïnvloed door marktaspecten,
aspecten van het beleggingsmiddel en beleggersaspecten. Hierbij is het van belang te
beseffen dat het begrip liquiditeit onderhevig is aan perceptie en dat deze niet constant is
met het verstrijken van de tijd. In de figuur hieronder is dit eenvoudig weergegeven.
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1 Percentage berekend op grond van cijfers van PropertyNLmagazine, jaargang 4, nummer 9, september 2004, pag. 32-57



Fig. 1 Invloed van markt, beleggingscategorie & -middel en belegger op de mate
van liquiditeit

Fig. 2 Snelheids-, prijs- en hoeveelheidsdimensies van liquiditeit

Als kenmerk van een transactie komt
liquiditeit vervolgens tot uiting aan de
hand van drie aspecten, te weten prijs-,
omvang- en snelheidsaspecten, waarbij
geldt dat er sprake van perfecte liquiditeit
is naarmate er maximaal ‘gescoord’ wordt
ten aanzien van deze aspecten (zie ook
figuur 2). Het tegenovergestelde, complete
illiquiditeit, vindt plaats wanneer er in zijn
geheel geen handel mogelijk is. Geen van
beide situaties komen in praktijk echter
voor. Dit leidt ten slotte tot de volgende
definitie van liquiditeit: 

de mate waarin een individuele belegger in staat is om binnen het gegeven van een bepaalde
marktstructuur op zo kort mogelijke termijn tegen de geldende marktprijs (=maximale prijs) de
gewenste hoeveelheid eenheden van een bepaald soort beleggingsmiddel nutmaximaliserend te
verhandelen.

Fondseigenschappen blijken essentieel 
Het onderzoek wijst uit dat liquiditeit niet op zichzelf staat, maar wordt bepaald door drie
thema’s: de toe- en uittredingsvoorwaarden en overige fondseigenschappen van het
vastgoedfonds, de secundaire markt en de belegger zelf. 

Fondseigenschappen
Fondseigenschappen blijken essentieel voor de liquiditeit van de aandelen. Toe- en
uittredingsvoorwaarden vormen de kern van het verhaal en kennen vele
verschijningsvormen. Ze houden nauw verband met overige fondseigenschappen zoals
het beleid ten aanzien van de vastgoedportefeuille, de omvang en samenstelling van het
belegd vermogen en de samenstelling van het aandeelhoudersbestand. Toe- en
uittredingsvoorwaarden zouden dan ook niet los van deze aspecten beschouwd moeten
worden. Allereerst het vastgoedbeleid. Naarmate toe- en uittreding eenvoudiger kan
plaatsvinden, zullen de gevolgen hiervan voor het acquisitie- en dispositiebeleid beter
merkbaar zijn. Het kan dan immers voorkomen dat er bij toetreding direct vastgoed
aangekocht moet worden en bij uittreding direct vastgoed moet worden verkocht. Gezien
het vermeende minder liquide karakter van direct vastgoed kan dit op zijn beurt voor
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lastige situaties zorgen als de omvang en de courantheid van objecten niet goed aansluiten
op de toe- en uittredingsactiviteit. Het verdient daarom aanbeveling om de mogelijke
gevolgen van toe- en uittredingsvoorwaarden voor de vastgoedportefeuille tegen het licht
te houden.
Vervolgens het beleid ten aanzien van het belegd vermogen. Een middel om liquiditeit
binnen redelijke grenzen te kunnen waarborgen, is het gebruik van vreemd vermogen.
Het helpt niet alleen bij het verkrijgen van een zekere kritische omvang van het belegd
vermogen, maar het kan ook aangetrokken worden ten behoeve van uittreding. Ruime toe-
en uittredingsvoorwaarden vragen daarbij om een beleid ten aanzien van vreemd
vermogen dat daarop goed is afgestemd. Het beleid ten aanzien van vreemd vermogen
moet het mogelijk maken dat vreemd vermogen ook daadwerkelijk als middel ingezet kan
worden om liquiditeit te bieden.
Toe- en uittredingsvoorwaarden houden ook verband met het aandeelhoudersbestand van
het fonds. Indien er weinig of geen afstemming plaatsvindt tussen het toe- en
uittredingsbeleid en de samenstelling van het aandeelhoudersbestand, kan het voorkomen
dat de belangenverdeling binnen het aandeelhouderbestand uit balans raakt en dat het
fonds gevoeliger wordt voor de acties van individuele aandeelhouders. Dit kan op zijn beurt
gevolgen voor de mogelijkheden tot toe- en uittreding van deze of zittende aandeelhouders.
Het verdient aanbeveling continu oog te blijven houden voor de samenstelling van het
aandeelhoudersbestand en te streven naar enige mate van homogeniteit. 

Secundaire markt en belegger
Liquiditeit wordt ook bepaald door een secundaire markt waarop niet-beursgenoteerde
vastgoedaandelen kunnen worden verhandeld. Ervaringen uit het verleden laten zien dat
de totstandbrenging van een dergelijke formele markt lastig is. In de Verenigde Staten en
ook in Nederland zijn dergelijke pogingen tot op heden niet geslaagd en disclosure van
secundaire transacties is beperkt.
De oorzaak hiervan blijkt te liggen in het gegeven dat beleggers enerzijds wel behoefte
hebben aan liquiditeit, maar dat zij anderzijds niet zitten te wachten op de keerzijde ervan,
namelijk kosten en volatiliteit. 
Actieve toe- en uittreding kan namelijk hogere aan- en verkoopkosten van direct vastgoed
tot gevolg hebben. De kosten van deze liquiditeit kunnen daarmee zó hoog uitvallen dat
liquiditeit minder aantrekkelijk wordt.
Daarnaast kan op een secundaire markt een andere prijs tot stand komen dan de
intrinsieke waarde als gevolg van een mogelijk andere prijsvorming. Bij een actieve
secundaire marktwerking kan de volatiliteit in deze prijs toenemen, hetgeen een
ongewenst gevolg is. Een van de redenen om juist voor een niet-beursgenoteerde indirecte
vastgoedbelegging te kiezen is namelijk het feit dat het het stabiele karakter van direct
vastgoed beter benaderd dan een beursgenoteerde vastgoedbelegging.
Wanneer marktpartijen echt willen toewerken naar een secundaire markt, verdient het de
aanbeveling meer uniformiteit te brengen in algemene fondsvoorwaarden en in het
bijzonder in toe- en uittredingsvoorwaarden. Hiermee zal de slaagkans van een heuse
secundaire markt toenemen.

Relatie met direct vastgoed en institutionele beleggers
De relatie met direct vastgoed en de liquiditeit van de aandelen lijkt vooral te bestaan op
portefeuilleniveau zoals in relatie tot de toe- en uittredingsvoorwaarden is omschreven.
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Courantheid en spreiding in objectomvang spelen hierbij een belangrijke rol. Tot slot
wordt vooral ook de vastgoedcyclus van belang gevonden voor de liquiditeit van de
aandelen.
Ten aanzien van niet-beursgenoteerde aandelen bevindt zich de liquiditeitsbehoefte van
beleggers voornamelijk op het strategische beleggingsniveau. Dit houdt in dat het gaat om
omvangrijke holdings en dat er daarom bij transacties weinig tot geen concessies
wenselijk zijn in transactieprijs en -omvang. Dientengevolge biedt vooral de
transactiesnelheid nog enige ruimte voor discussie. Voor een goede match moeten
transacties in dergelijke niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen afgehandeld kunnen
worden binnen een termijn die op strategisch beleggingsniveau werkbaar is. 
De liquiditeitsbehoefte van institutionele beleggers staat niet alleen onder invloed van
perceptie, maar ook emotie. Bij een gevoel van wantrouwen lijkt zich de behoefte aan
liquiditeit sterker te manifesteren dan wanneer er sprake is van vertrouwen. Dit blijkt
onder meer uit het grote belang dat institutionele beleggers hechten aan goede investor
relations en transparantie in corporate governance en informatievoorziening van private
vastgoedfondsen.

Conclusies
Samenvattend kan gesteld worden dat liquiditeit een thema is dat zich in een
spanningsveld bevindt. De behoefte aan liquiditeit onder beleggers is duidelijk. Beleggers
willen bij voorkeur in staat zijn zo goed mogelijk uiting te kunnen geven aan hun
beleggingsbeleid en dus beleggen in liquide fondsen. De gevolgen hiervan – hogere
kosten en volatiliteit – zijn echter ongewenst voor zowel fondsaanbieders als beleggers. De
secundaire markt is dan ook te klein van omvang om op te kunnen vertrouwen en de
slaagkans van een secundaire markt wordt daardoor beperkt.
Tegelijkertijd is de liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen met onbepaalde
looptijd een thema dat niet eenvoudig in kaart kan worden gebracht:
- toe- en uittredingsvoorwaarden hebben een directe invloed op de liquiditeit, maar zijn

talrijk in verschijningsvormen;
- deze voorwaarden mogen niet los worden gezien van overige fondseigenschappen,

waardoor de werking ervan moeilijk inzichtelijk wordt.
Zolang het vertrouwen een belangrijke rol blijft spelen door gebrek aan duidelijkheid en
zekerheid over markt en productvoorwaarden, zal de slaagkans van
liquiditeitsverbeterende initiatieven beperkt blijven. Liquiditeitsconstructies zoals een
secundaire markt of een semi-open end fondsstructuur en een onbepaalde looptijd zijn
dan geen garantie voor liquiditeit. De verbeterpunten liggen dan ook juist in de
standaardisatie van begrippen, toe- en uittredingsvoorwaarden en overige
fondsvoorwaarden alsook het verbeteren van communicatie en transparantie.

Over de auteur: Paul van Stiphout studeerde in 2004 af aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Hij is inmiddels als analist werkzaam bij Kats & Waalwijk
Vastgoedvermogensbeheer.
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Nederlandse regio’s in 
Europees perspectief
Nederland heeft een sterkere positie in de Europese economie dan menig somber

bericht wil doen geloven. De ontwikkeling stagneert maar de ‘winst’ van een heel

decennium is uiteraard niet volledig verdwenen in een aantal jaren waarin

Nederland nog iets slechter scoort op economische groei en werkloosheid dan

andere EU15-landen. Het is echter wel duidelijk dat Nederland voor de uitdaging

staat de draad weer op te pakken.

door Peter Louter en Marcel van Wijk

De Nederlandse economie maakt zware tijden door. Er is niet of nauwelijks sprake van
economische groei en de werkloosh eid neemt snel toe. Het is al weer bijna vergeten dat
Nederland met name in de tweede helft van de jaren ‘90 een ongekende groei heeft
doorgemaakt, vooral in termen van  de toename van het aantal arbeidsplaatsen. Daardoor
nam de werkloosheid sterk af, ondanks een snel toenemend arbeidsaanbod. Zodanig zelfs
dat Nederland in 2001 het laagste werkloosheidspercentage kende van alle landen uit de
Europese Unie (EU), zowel volgens Eurostat-gegevens als volgens de OECD. Ook de
Nederlandse participatiegraad behoorde tot de hoogste in de EU 1. Daar waar vroeger
sprake was van een Gouden Eeuw vormden de jaren ‘90 een ‘gouden decennium’ voor
Nederland, in ieder geval wat betreft aspecten als werkgelegenheidsontwikkeling,
werkloosheid en ontwikkeling van de arbeidsparticipatie. 

Europese ambities
Nederland staat wat de hapering in de economische ontwikkeling betreft niet alleen.
Europa heeft grote moeite het groeitempo van de Verenigde Staten en delen van Zuidoost-
Azië bij te benen. In 2000 spraken de EU-lidstaten in Lissabon daarom af dat de EU in
2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld moeten
worden. Deze economische groei zou gepaard moeten gaan met meer en betere banen en
een hechtere sociale samenhang. Het is de vraag in hoeverre een dergelijke doelstelling
min of meer als een ‘afspraak’ moet worden beschouwd of (meer realistisch) als een
ambitie. Daarnaast bestaat tussen concurrentiekracht en sociale cohesie mogelijk een
trade-off 2.
Een belangrijke indicator van sociale cohesie is de mate waarin aan het arbeidsproces
wordt deelgenomen (participatiegraad). Het relatieve werkloosheidspercentage en de
werkgelegenheid (per inwoner tussen 15 en 65 jaar) zijn daar ook voorbeelden van.
Concurrentiekracht kan eenvoudig worden uitgedrukt in toegevoegde waarde per inwoner
tussen 15 en 65 jaar. De bovengenoemde indicatoren zijn illustratief voor de economische
prestaties van landen. 
Niet alleen tussen landen in de EU, maar ook tussen regio’s binnen landen bestaan soms
grote verschillen in economische prestaties. Naast macro-economische ontwikkelingen
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1 Zie voor gegevens over werkloosheid en arbeidsparticipatie de jaarlijkse CD-Rom van Eurostat, CPB (2003), Four futures of Europe, Den Haag en OECD (2002) Employment
Outlook 2002, Paris. Daarbij is het overigens wel zo dat in Nederland relatief veel sprake is van deeltijdarbeid.

2 Dit is het klassieke thema van equity versus efficiency (rechtvaardigheid versus doelmatigheid). Zie bijvoorbeeld CPB (2003), hoofdstuk 8. Het CPB komt op basis van een aantal
analyses overigens niet tot heel duidelijke aanwijzingen dat het streven naar maximale efficiency (het ‘Angelsaksische model’) noodzakelijk ten koste gaat van equity.



zijn blijkbaar ook andere factoren van belang. Diverse auteurs stellen zelfs dat
tegenwoordig eerder (stedelijke) regio’s dan landen de brandpunten van internationale
concurrentie vormen vanuit de gedachte: ‘het Europa van de regio’s’.  Daarom wordt in dit
artikel gekeken naar regio’s in Europa, met een accent op Noordwest-Europa. Het is de
vraag welke verschillen in ‘economische prestaties’  bestaan tussen Europese landen en
regio ‘s en welke positie de Nederlandse regio’s daarin innemen op grond van
werkgelegenheid, werkloosheid en toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde is ook
een belangrijke maat voor de economische aantrekkelijkheid van een bepaalde regio - een
belangrijke factor voor vastgoedpartijen en de locatiekeuze van bedrijven. 

Werkloosheid in EU-landen en EU-regio’s
Binnen de huidige EU bestaan aanzienlijke verschillen in werkloosheid (zie tabel 1).
Nederland kende in 2001 de laagste werkloosheid; in 1989, liet Nederland nog slechts vier
landen achter zich. Gedurende de jaren ‘90 hebben ook Ierland, Groot-Brittannië,
Denemarken en Spanje (overigens nog steeds met de hoogste werkloosheid in 2001) hun
werkloosheidspercentage sterk zien afnemen. Voor de andere landen was daar minder
sprake van. In Griekenland nam de werkloosheid zelfs licht toe. Het is opvallend dat de
kleine landen de laagste werkloosheidspercentages hebben. Van de vijf grootste landen is
Groot-Brittannië het land met de laagste werkloosheid. Tevens valt op dat de laagste drie
plaatsen worden ingenomen door mediterrane landen. Portugal vormt de belangrijkste
uitzondering in positieve zin. Overigens is de toegevoegde waarde per arbeidsplaats in
Portugal het laagst van alle EU-landen. Het gaat dus blijkbaar vooral om laag-productieve
banen. Op die toegevoegde waarde wordt nu dieper ingegaan, waarbij regio’s in plaats van
landen centraal staan. 

Tabel 1: Werkloosheidspercentages per EU15-land 
Land Werkloosheidspercentage

1985 1989 1993 1997 2001
Nederland 10,2 8,5 6,1 5,1 2,3
Luxemburg 3,0 1,7 2,5 2,5 2,4
Oostenrijk - - - 4,3 3,4
Ierland 18,0 14,9 15,8 10,4 3,7
Portugal 8,9 4,8 5,3 6,9 4,0
Denemarken 7,9 7,6 9,9 5,3 4,4
Groot-Brittannië 11,5 7,4 10,3 7,1 4,8
Zweden - 1,4 (1990) - 10,2 5,1
België 11,3 7,2 8,2 9,1 6,6
Duitsland 7,2 (WD) 5,7 (WD) 7,6 9,7 7,8
Frankrijk 9,8 9,3 11,0 11,9 8,5
Finland - 3,8 - 13,1 9,1
Italië 9,5 10,0 10,5 11,7 9,5
Griekenland 7,8 6,7 8,6 9,6 10,2
Spanje 22,2 17,4 22,0 21,0 13,1

Toelichting: Niet voor alle landen zijn de werkloosheidspercentages voor alle jaren bekend. Voor 1985 en 1989 gaat

het bij Duitsland om West-Duitsland. Voor 1993, 1997 en 2001 zijn de werkloosheidspercentages voor West-Duitsland

lager dan voor Duitsland als geheel. Bron: Eurostat.
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Toegevoegde waarde in EU-regio’s 
Regionale concurrentiekracht is onder andere uit te drukken in  toegevoegde waarde per
inwoner tussen 15 en 65 jaar. In ‘De economische hittekaart van Noordwest-Europa’3 zijn
regio’s geordend naar de omvang en groei (in de periode 1993-2001) van de
werkgelegenheid. Nederlandse regio’s scoorden daarop veel beter dan gemeten naar
toegevoegde waarde. Dat geldt met name voor de Noordvleugel van de Randstad. In het
Nederlandse ‘gouden decennium’ is dan ook vooral sprake geweest van een
banenmachine, waarin een achterstand in arbeidsparticipatie (met name van werkende
vrouwen) in Europa werd omgezet in een voorsprong. Deze sprong voorwaarts is echter
veel minder gerealiseerd in termen van toegevoegde waarde. De toename van de
arbeidsproductiviteit is beperkt geweest. De toegevoegde waarde per inwoner tussen 15 en
65 jaar kan worden uitgesplitst in componenten:

(TW/Inw1565)= (TW/WBB) * (WBB/Inw1565)

TW Toegevoegde Waarde
WBB Werkzame BeroepsBevolking
Inw1565 Inwoners tussen 15 en 65 jaar
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3 Bureau Louter (2003) De economische hittekaart van Noordwest-Europa, i.o.v. Ministerie van Economische Zaken.

Kaart 1 Toegevoegde waarde per inwoner 15-65 jaar 2001
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De twee componenten zijn de arbeidsproductiviteit4 en de netto-participatiegraad (het
aantal werkenden per inwoner tussen 15 en 65 jaar). Er geldt dus ook dat de economische
groei per inwoner gelijk is aan de groei van de arbeidsproductiviteit (per werkende) plus
de groei van de arbeidsparticipatie. In Nederland is in de periode 1993-2001 vooral de
netto-participatiegraad sterk toegenomen. Nederland staat nu vooral voor de uitdaging om
de productiviteit op te voeren.
De kaart met toegevoegde waarde per inwoner voor Noordwest-Europa (zie kaart 1) toont
de dominante positie van Duitse (groot-)stedelijke regio’s, waarbij de Zuid-Duitse regio’s
veelal wat hoger staan dan de Noord-Duitse.5 In tabel 2 staat de top-15 van regio’s met de
hoogste toegevoegde waarde per inwoner tussen 15 en 65 jaar. Aan deze ranking zijn de
regio’s buiten Duitsland met de hoogste toegevoegde waarde toegevoegd.

Tabel 2: Top-regio’s naar toegevoegde waarde per inwoner 15 - 65 jaar (2001)
Positie Regio Land/ landsdeel TW per inwoner 15-65

(x e 1000)
1 München Zuid-Duitsland 66,3
2 Luxemburg Luxemburg 61,6
3 Frankfurt Midden-Duitsland 58,0
4 Parijs Frankrijk 55,5
5 Hamburg Noord-Duitsland 48,5
6 Brussel België 47,9
7 Stuttgart Zuid-Duitsland 47,3
8 Regensburg Zuid-Duitsland 46,9
9 Düsseldorf Midden-Duitsland 44,1
10 Nürnberg Zuid-Duitsland 43,5
11 Wolfsburg Noord-Duitsland 43,5
12 Hannover Noord-Duitsland 43,2
13 Noordvleugel Randstad Nederland 40,5
14 Karlsruhe/ Baden-Baden Zuid-Duitsland 39,0
15 Bremen Noord-Duitsland 37,9
20 Rhône (regio Lyon) Oost-Frankrijk 35,8
22 Savoie Oost-Frankrijk 35,3
23 Zuidvleugel Randstad Nederland 34,9
26 Hautes-Alpes Oost-Frankrijk 34,4

Overigens staan er ook drie minder verstedelijkte Duitse regio’s in de top-15, namelijk
Regensburg en Karlsruhe/Baden-Baden in Zuid-Duitsland en Wolfsburg (de hoofdzetel
van Volkswagen) in Noord-Duitsland. Een opvallende afwezige in de lijst is Berlijn, dat
met e 27.400  duidelijk achterblijft bij de andere grote Duitse steden. Dat is overigens wel
de hoogste score in de voormalige DDR, dat ver achterblijft bij de overige delen van
Duitsland. In de Benelux zijn het de drie grootstedelijke gebieden Noordvleugel Randstad,
Zuidvleugel Randstad en Brussel (de ‘Brusselse regio’ omvat ook Antwerpen), alsmede het
kleine, maar zeer welvarende Luxemburg die de hoogste scores realiseren. In Frankrijk is
de toegevoegde waarde naast Parijs tevens vrij hoog in de Franse Alpen en omgeving. 
De Nederlandse regio’s blijven wat achter als de concurrentiekracht wordt uitgedrukt in
toegevoegde waarde. De werkgelegenheid is in de hoogconjunctuur van de tweede helft

4 De arbeidsproductiviteit is hier uitgedrukt als toegevoegde waarde per arbeidsplaats. Zuiverder is het de arbeidsproductiviteit uit te drukken in termen van arbeidsvolume (of per
gewerkt uur). Juist het gemiddeld aantal gewerkte uren per arbeidsplaats ligt in Nederland zeer laag (CPB 2003, pp. 96), mede als gevolg van het grote aantal deeltijdbanen. 

5 Deze vijf landen kregen ook de meest aandacht in het onderzoek van Bureau Louter in, hoewel daarin ook enige kaarten voor de EU15-landen staan. In het rapport vormt vooral
werkgelegenheid, onderscheiden naar diverse economische sectoren, de centrale invalshoek. Het rapport, waarin totaal vijftig kaarten staan, aangevuld met diverse analyses, kan
gratis worden besteld via www.ez.nl/publicaties. Het is daar ook te downloaden als pdf-bestand. 
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van de jaren ‘90 weliswaar sterk gegroeid, maar de arbeidsproductiviteit heeft daar geen
gelijke tred mee kunnen houden, mede vanwege het relatief grote aandeel van
deeltijdbanen en laag gekwalificeerde arbeid. De werkgelegenheidsgroei aan het eind van
de jaren ‘90 is niet alleen terechtgekomen bij flexibele banen, die daarna weer verloren
zijn gegaan. Er is sprake van een structurele groei van de werkgelegenheid, bij een forse
toename van flexibele arbeid6.

Bronnen van economische groei
De sterke groei van het aantal banen heeft een duidelijk gunstige invloed gehad op de
ontwikkeling van de werkloosheid (zoals bleek uit tabel 1). In tabel 3 staat een illustratie van
de mate waarin de werkgelegenheid zich heeft ontwikkeld in Nederland. Daartoe zijn
zowel voor de huidige vertegenwoordiging van werkgelegenheid als de groei in de periode
1993-2001 scores bepaald die zijn gebaseerd op verschillende sectoren, met een nadruk op
regionaal-stuwende bedrijvigheid7 (bedrijvigheid waarvoor de vestigingsplaatskeuze niet
voornamelijk afhankelijk is van het regionaal bevolkingsdraagvlak). Bepalend voor de
economische ontwikkeling in een bepaald gebied is de aanwezigheid van stuwende
activiteiten. Bij het begrip stuwende activiteiten moet niet uitsluitend aan industrie worden
gedacht, maar ook aan landbouw, tertiaire (distributie en transport) en kennisdiensten.

Tabel 3: Vertegenwoordiging en ontwikkeling werkgelegenheid, top-10 regio’s
Werkgelegenheid Werkgelegenheid

(vertegenwoordiging 2001)  (groei 1993-2001)
Regio Land Score Regio Land Score

1 Regio Frankfurt Du 3.82 Noordvleugel Randstad Ne 3.77
2 Regio München Du 3.75 Luxemburg Lu 3.13
3 Noordvleugel Randstad Ne 2.35 Regio Eindhoven Ne 2.96
4 Regio Nürnberg Du 2.33 Regio Zwolle Ne 2.43
5 Regio Regensburg Du 2.26 Regio Toulouse Fr 2.29
6 Regio Stuttgart Du 2.12 Noordoostzijde München Du 2.27
7 Regio Hannover Du 2.05 Haute Savoie (Regio Annecy) Fr 1.86
8 Regio Hamburg Du 1.99 Zuidvleugel Randstad Ne 1.79
9 Regio Parijs Fr 1.76 Regio Ingolstadt Du 1.72
10 Regio Keulen Du 1.73 Regio Rennes Fr 1.70

Betreft samengestelde indicator op basis van verschillende economische sectoren.

Bron: Basisgegevens werkgelegenheid Eurostat. Bewerking: Bureau Louter.

Wat de relatieve vertegenwoordiging betreft wordt de top-10 overheerst door Duitse regio’s
(met in de top-6 maar liefst vier regio’s uit het zuiden van Duitsland). De Noordvleugel van
de Randstad neemt echter de derde positie in. Wat de werkgelegenheidsgroei betreft voeren
de Nederlandse regio’s de boventoon in de top-10. Daarnaast zijn in de top-10 Franse en
Zuidduitse regio’s te vinden. Ook Luxemburg kende een zeer sterke groei van de
werkgelegenheid.
Duitsland kent een gespreide (‘polynucleaire’) structuur, waarin veel agglomeraties goed
scoren, maar geen enkele duidelijk domineert. Het zijn overigens niet alleen

6 G.E. Hebbink, 2004, Flexibilisering is gunstig voor banengroei’, ESB.
7 Zie Bureau Louter (2003), hoofdstuk 11. Daar is een totaalscore bepaald voor de vertegenwoordiging en groei van de werkgelegenheid. In dit artikel zijn de relatieve vertegenwoor-

diging en de ontwikkeling van de werkgelegenheid gesplitst. De relatieve vertegenwoordiging is uitgedrukt als het aantal arbeidsplaatsen per inwoner tussen 15 en 65 jaar. De score
is bepaald als gemiddelde voor de vertegenwoordiging van de totale bedrijvigheid en van drie typen regionaal-stuwende bedrijvigheid (industrie, handel/ transport en kennisdien-
sten). Per type relatieve vertegenwoordiging is een zogenaamde ‘z-score’ bepaald. Dat vormde de basis voor het bepalen van de totale z-score voor de vertegenwoordiging van
werkgelegenheid. Voor de groei zijn dezelfde vier sectoren onderscheiden. De groei is berekend als de toename van het aantal arbeidsplaatsen (1993-2001) per gemiddeld in die
periode woonachtige inwoner tussen 15 en 65 jaar. De indicatoren zijn steeds berekend als potentiaalwaarden (vijftig kilometer potentiaal), waardoor ‘regionale scores’ worden
bepaald.
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grootstedelijke agglomeraties die goed scoren. In Frankrijk (Annecy, Rennes) en Nederland
(Zwolle, Eindhoven) is tevens sprake van een krachtige groei van regio’s met middelgrote
steden. Het Nederlandse vestigingsklimaat komt echter steeds meer onder druk te staan
door de beperkte omvang van de nationale markt, de hoge arbeidskosten (loon en sociale
lasten), het beperkte aanbod van technisch personeel en de congestie in de Randstad. Dit
heeft tot gevolg dat sommige economische activiteiten, zoals zakelijke dienstverlening, een
betere voedingsbodem in Nederland vinden dan bijvoorbeeld industrie.

Een synthetische indicator voor economische prestaties
Per type indicator (werkloosheidspercentage, toegevoegde waarde per inwoner tussen 15
en 65 jaar, samengestelde indicator voor relatieve vertegenwoordiging werkgelegenheid
en samengestelde indicator voor relatieve groei werkgelegenheid) nemen verschillende
typen regio’s de topposities in. Er zijn overigens ook regio’s die op meerdere typen
indicatoren goed scoren. Om een globaal beeld te krijgen van de economische prestaties
van regio’s op het vasteland van Noordwest-Europa is een ‘synthetische indicator’ bepaald,
waarin alle vier indicatoren een rol spelen8. In tabel 4 staat de top-20 van regio’s. Tevens

Tabel 4 Synthetische indicator voor economische prestaties, top-20 regio’s (1993-2001)
Regio Land Economische Economische Werkloos- TW/Inw Werk-

prestaties prestaties heid 15-65 jaar gelegen-
excl. werk- (e 1000) heid

loosheid (%)
Positie Score Positie Score Vert. Groei

Regio München Du 1 3.16 1 3.70 3.2 66.3 3.75 0.96
Luxemburg Lu 2 2.88 2 3.27 2.7 61.6 1.63 3.13
Noordvleugel Ne 3 2.69 4 3.00 2.5 40.5 2.34 3.77
Frankfurt Du 4 2.52 3 3.04 4.1 58.0 3.82 0.65
Regio Regensburg Du 5 1.90 5 2.21 5.0 46.9 2.26 1.09
Regio Eindhoven Ne 6 1.75 8 1.70 2.0 31.4 0.80 2.96
Parijs Fr 7 1.56 6 2.12 8.4 54.4 1.76 0.71
Zuidvleugel Ne 8 1.53 11 1.44 2.3 34.9 0.92 1.72
Regio Ingolstadt Du 9 1.43 10 1.45 3.8 37.3 0.77 1.72
Brussel Be 10 1.41 7 1.84 7.7 47.9 1.34 1.04
Hamburg Du 11 1.31 9 1.59 6.5 48.5 1.99 -0.25
Stuttgart Du 12 1.31 13 1.32 4.0 47.3 2.12 -0.91
Regio Zwolle Ne 13 1.30 17 1.10 2.0 29.3 0.19 2.42
Keulen Du 14 1.09 12 1.38 7.3 43.9 1.73 -0.08
Nürnberg Du 15 1.08 14 1.23 6.1 43.5 2.33 -1.00
Karlsruhe/Baden-B. Du 16 1.06 20 1.04 4.5 39.0 1.30 0.01
Regio Memmingen Du 17 0.96 23 0.83 3.8 35.2 1.35 -0.12
Regio Savoie Fr 18 0.95 15 1.19 7.3 35.3 0.26 1.80
Regio Gütersloh Du 19 0.90 19 1.07 6.8 35.7 1.47 0.28
Rhône (Lyon) Fr 20 0.83 16 1.12 8.1 35.8 0.51 1.33
Regio Wolfsburg Du 22 0.77 18 1.10 8.7 43.5 1.15 -0.12

Vet gedrukt: regio met grote stad (minstens half miljoen inwoners)

8 Voor elk type score dat is samengesteld uit meerdere indicatoren spelen methodologische vraagstukken een rol, zoals het onderling vergelijkbaar maken van scores en het bepalen
van de gewichten. De indicatoren zijn hier onderling vergelijkbaar gemaakt door ze alle uit te drukken in z-scores. Daarnaast is er voor gekozen aan elke indicator een zelfde
gewicht toe te kennen. 

9 Sommige steden kennen een florerende economie, maar fungeren desalniettemin als ‘verzamelplaatsen’ van kansarme groepen op de arbeidsmarkt. Men zou kunnen redeneren
dat een zuiver economische maatstaf dat aspect niet mee zou moeten nemen. Daarom is ook een berekening exclusief werkloosheid gemaakt.



is het effect van het niet meenemen van werkloosheid als indicator bepaald9 en zijn de
scores op de vier indicatoren weergegeven. In kaart 2 zijn de top-20 regio’s (aangevuld met
Wolfsburg, dat exclusief werkloosheid op nummer 18 zou scoren) weergegeven met
cirkels met een straal van vijftig kilometer. De laagste scores resulteren voor voormalig
Oost-Duitsland, met als absoluut ‘dieptepunt’ het gebied ten westen van Halle.

Naast diverse stedelijke regio’s zijn er in de top-20 ook diverse matig verstedelijkte regio’s
te vinden. Luxemburg staat zelfs op de tweede plaats. Daarnaast staan de regio’s met een
straal van vijftig kilometer rond Eindhoven en Zwolle (de regio’s ten zuiden respectievelijk
oosten van de Randstad) en drie landelijke regio’s in Beieren in de top-20. Ook de regio’s
Savoie (in de Franse Alpen) en Gütersloh (tussen het Ruhrgebied en Hannover) zijn
voorbeelden van regio’s die economisch goed presteren ondanks het ontbreken van grote
steden. 
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zeer hoog
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Positie 11-20 incl. Wolfsburg

Kaart 2 Synthetische indicator economische prestaties

Toelichting: 

Indicator samengesteld uit werkloosheid, toegevoegde waarde per

inwoner en vertegenwoordiging en groei van werkgelegenheid



In het kaartbeeld is een brede band met economisch goed presterende regio’s te
herkennen die loopt van de stedelijke gebieden in de Benelux tot Zuid-Duitsland (met
name Beieren). Buiten die brede band scoren Parijs, Hamburg en het Franse Alpengebied
goed.

Vervolgonderzoek
Uit het voorgaande blijkt dat er grote verschillen bestaan in economische prestaties tussen
landen en regio’s in de EU. Vervolgonderzoek kan de inzichten verder aanscherpen. Ten
eerste door niet vijf, maar alle vijftien EU-landen in beschouwing te nemen. Ten tweede
door meer aandacht te schenken aan mogelijke verklaringen voor verschillen in
economische prestaties.10 Ten derde is het intrigerend om na te gaan of een herhaling van
het onderzoek, maar dan voor een meer recente periode (zo mogelijk 2001-2004) tot
drastisch andere resultaten zou leiden voor de gemeten economische prestaties van
Nederlandse regio’s vergeleken met regio’s in de ons omringende landen. 

Over de auteurs: Peter Louter is oprichter en directeur van Bureau Louter, en Marcel van
Wijk is werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken.
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Zorg en vastgoed snuffelen aan elkaar

Nederland heeft tot 2015 386.000 woningen nodig voor ouderen: met een

aangepaste plattegrond, eventueel extra zorg, in een veilige omgeving met

publieke voorzieningen binnen handbereik. De vraag is wie deze bouwopgave voor

zijn rekening gaat nemen en wie de zorgwoningen vervolgens zal exploiteren.

Analisten zien een interessante nieuwe beleggingscategorie. Private partijen staan

echter niet te trappelen: men voorziet hogere investeringen en lagere

rendementen. Gemeenten kunnen met hun grondprijzen de productie sturen.

Property Research Quarterly liet onderzoekers de markt verkennen. 

door Boris van der Gijp en Monique Roso

Zorg en vastgoed hebben niets met elkaar te maken? Velen, onder wie Barrie Needham,
vonden dat toch een wat vreemde stelling. Jaap Darwinkel en Gratia van Hooijdonk
(beiden NVM) concluderen dat zorg plaatsvindt in gebouwen en dat zorg alleen al daarom
alles met vastgoed te maken heeft. Maar zo uitgelegd heeft vastgoed ook met hennep
kweken, electriciteitsvoorziening en religie te maken. Natuurlijk vindt zorg plaats in
gebouwen, maar is het zo logisch dat zorginstellingen die gebouwen zelf beheren en
managen? Volgens steeds meer vastgoedbedrijven moet deze vraag ontkennend worden
beantwoord. Het verlenen van zorg enerzijds en realisatie en beheer van het vastgoed
anderzijds hebben zo weinig met elkaar te maken dat ze uitstekend kunnen worden
losgekoppeld. Vastgoedpartijen willen graag de ontwikkeling en het beheer van die
gebouwen overnemen. Zorginstellingen concentreren zich op hun core-business en
nemen steeds vaker afscheid van hun vastgoed. Beleggers zien hier nieuwe kansen die ze
graag grijpen. Zorg is een driver achter de waarde van vastgoed naar de toekomst, schreef
Sipke Gorter, hoofd Beleid en Strategie OG bij het Philips Pensioenfonds.
Vastgoedeigenaren die bij de les zijn, zullen daar volgens hem oog voor hebben. Ook Gijs
Klomp, research analist bij ING Real Estate Investment Management, ziet kansen: ‘Voor
de belegger ontstaat een interessant product met een langdurig voorspelbare kasstroom.’
Klomp voorspelt dan ook samenwerkingsverbanden tussen vastgoedbeleggers enerzijds
en de (semi-publieke) zorgsector anderzijds. Volgens Arno Ruigrok van AM Development
is de rol van de vastgoedsector echter nog niet evident: ‘De zorgmarkt is een zoektocht met
veel variabelen op een groot speelveld.’ Ook Roel van de Bilt (FGH Bank) signaleert
onzekerheid: ‘Of de investeringen zich ook echt altijd terugverdienen en of de
bijbehorende risico’s ook op de juiste manier worden gewogen, is nu nog niet altijd
eenduidig vast te stellen.’ Dat er kansen liggen, daar is iedereen het over eens. De twee
meest interessante reacties op de stelling zijn in deze editie weergegeven.

Arno Ruigrok, AM Development  
‘Traditioneel was er in de zorgsector nauwelijks sprake van transacties en waren
gebouwen uitsluitend gericht op benutting door de gebruiker waarvoor dat vastgoed werd
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gerealiseerd: een andere gebruiker was niet voorstelbaar, laat staan dat daarmee planmatig
enige rekening werd gehouden. Dat is zeer snel aan het veranderen. Twee fenomen spelen
daarin een belangrijke rol. De financiering van de zorg ondergaat gigantische
veranderingen waardoor instellingen gedwongen worden om (in financiële zin) anders
met hun vastgoed om te gaan. Dit betekent ook dat zorg niet langer zit opgesloten in
mega-instituten: het wordt steeds vaker aangeboden door kleinschalige entiteiten die veel
flexibeler in de markt staan en zo ook met hun vastgoed wensen om te gaan. Op de tweede
plaats verandert de afnemer van zorg (mede onder invloed van toenemende
marktwerking) van ‘patiënt’ naar ‘cliënt’. Dit betekent dat zorginstituten zich steeds meer
gelegen laten liggen aan het welbevinden van hun cliënten, en dat welbevinden zit ook in
de gebouwde omgeving zoals wij inmiddels weten uit de kantoren- en de winkelmarkt. Als
gebouw en omgeving meerwaarde kunnen genereren, kan expertise uit de vastgoedsector
een waardevolle rol spelen. De rol van de vastgoedsector is echter nog niet evident. De
zorgmarkt is in transitie met vooralsnog onbekende uitkomst. Het is een zoektocht met
veel variabelen op een groot speelveld. Het vergt creatieve financiële arrangementen, een
visie op nieuwe functiecombinaties, goede plannen voor parkeren en bereikbaarheid,
stedenbouwkundige creativiteit om wonen en kantoren met zorg te mengen, etc.
Vooralsnog is dit een spel dat niet voor alle vastgoedpartijen weggelegd.’ 

Gijs Klomp,ING Real Estate Investment Management
‘In de Angelsaksische wereld is reeds sprake van een succesvolle samenwerking tussen
vastgoedbeleggers enerzijds en de zorgsector anderzijds. In de Verenigde Staten
bijvoorbeeld is vastgoed in de zorgsector een asset class van belang geworden (> $ 200
miljard1). Wat betreft het risico/rendements-profiel wordt dit type vastgoed daar tussen de
sectoren ‘appartementen’ en ‘hotels’ gepositioneerd. Binnen de zorgsector kan nog
worden gesegmenteerd op basis van de omvang van de zorgcomponent. 
Fondsen gericht op deze asset class verhuren het vastgoed voor langere perioden en tegen
geïndexeerde huurprijzen aan professionele zorgaanbieders. Deze taakverdeling is
optimaal aangezien iedere partij zich richt op haar eigen kerncompetenties. Voor de
zorgsector biedt een dergelijk product de kans om het bestaande onroerend te verkopen.
De op deze wijze vrijgekomen middelen kunnen vervolgens worden gebruikt voor verdere
verbetering van de core-business. Daarnaast kan de betreffende zorginstelling zich
volledig op haar kernactiviteiten concentreren. Voor de belegger ontstaat een interessant
product met een langdurig voorspelbare kasstroom.  
Aanbieders van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland kampen in toenemende mate
met een gebrek aan stenen, terwijl de vraag naar hun producten is toegenomen. Het
structureren van fondsen waarin vastgoed uit de zorgsector is opgenomen, biedt daarom
perspectief. Daarbij komt dat in Nederland de vergrijzing een meer acuut en ingrijpender
fenomeen is dan in een land als de Verenigde Staten. Ouderenhuisvesting is daarom in
Nederland een van de snelst groeiende deelmarkten binnen de vastgoedmarkt. Het
overheidsbeleid dat gericht is op stimulering van het langer thuis wonen van
zorgbehoevende ouderen, biedt de private sector kansen. Het zal daarom niet
verwonderlijk zijn als in de toekomst ook in Nederland samenwerkingsverbanden
ontstaan tussen vastgoedbeleggers enerzijds en de (semi-publieke) zorgsector anderzijds.’
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1 Journal of Real Estate Portfolio Management (nummer 3, 1999)
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Ouderen pas laat naar speciale woning
Verreweg het grootste deel van de Nederlandse ouderen woont zelfstandig. Als zij

lichamelijke beperkingen krijgen is een geschikte woning van groot belang. Deze

geschiktheid wordt niet alleen bepaald door de toegankelijkheid van de woning (de

afwezigheid van trappen of de aanwezigheid van aanpassingen), maar ook door de

zorg- of dienstverlening die in een dergelijke woning wordt geboden. Er blijkt een

tekort aan voor ouderen geschikte woningen te zijn.

door Mirjam de Klerk en Jeanet Kullberg

Het is arbitrair bij welke leeftijdsgrens men iemand als oudere beschouwt. Hier is de grens
gelegd bij 55 jaar, een grens die ook wel als selectiecriterium voor de toewijzing van
ouderenwoningen geldt. 
Er zijn in Nederland ongeveer 4 miljoen 55-plussers, van wie bijna 1 miljoen 75 jaar of
ouder is. Bijna 30% van alle 55-plussers woont alleen. Het aandeel ouderen in
eenpersoonshuishoudens neemt toe met de leeftijd (zie tabel 1). Alleenwonenden zijn
kwetsbaarder als ze lichamelijke problemen hebben dan samenwonenden, die vaak
ondersteuning van hun partner kunnen krijgen. Alleenwonenden zijn daarom, wanneer
ze lichamelijke beperkingen krijgen, eerder tot verhuizen geneigd en verhuizen dan
bovendien naar zwaardere woonvormen, zoals aanleunwoningen (woningen in de
nabijheid van een tehuis of een dienstencentrum), verzorgings- of verpleeghuis.

Tabel 1: Enkele demografische kenmerken van ouderen (inclusief tehuisbevolking),
naar leeftijdsklasse en geslacht, 1 januari 2003 (in absolute aantallen x 1000 en %)

Leeftijd aantal ouderen alleenstaanden aantal eenpersoons
(x 1.000) (%) huishoudens huishoudens

(x 1000) (%)
55-64 jaar 1811 16,5 1031 27,0
65-74 jaar 1222 26,4 787 40,0
75-84 jaar 766 48,7 544 62,0
vanaf 85 jaar 232 76,6 141 89,6  
Totaal ouderen 4032 29,1 2503 43,4  

Bron: CBS (Maandstatistiek van de bevolking) SCP-bewerking  

Ouderdom komt met gebreken. Van alle 55-65-jarigen heeft ongeveer eenderde (lichte)
lichamelijke beperkingen, zoals moeite met huishoudelijke werk of traplopen. Driekwart
van de 75-85-jarigen kampt met (veelal ernstige) beperkingen en 95% van de 85-plussers.
Zij hebben vaak ook moeite met de persoonlijke verzorging, zoals zich wassen en
aankleden. 
In het periodieke Woningbehoefteonderzoek van het ministerie van VROM zijn in 2002
voor het eerst vragen gesteld over de gezondheid van hoofdbewoner en partner. Daardoor
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ontstaat zicht op het verband tussen de lichamelijke gezondheid van bewoners en een
meer of minder geschikte woonsituatie (zie ook De Klerk 2004, Kullberg en Ras 2004). De
gegevens die we hier presenteren hebben betrekking op huishoudens van ouderen
(minimaal een van de leden is 55-plusser). Bij de ernst van de lichamelijke beperkingen
zijn steeds de beperkingen van degene met de ernstigste beperkingen binnen een
huishouden bepalend geweest. Als we naar leeftijd onderscheiden, gaat het om de leeftijd
van de oudste bewoner.

Meerderheid ouderen woont zelfstandig
Van de ruim 2,5 miljoen huishoudens van 55-plus (waarvan 43% eenpersoons-
huishoudens) wonen verreweg de meeste zelfstandig. Ongeveer 150.000 ouderen
verblijven langdurig in een tehuis: bijna 100.000 in verzorgingshuizen en ruim 50.000 in
verpleeghuizen. Zelfs op hoge leeftijd woont een groot deel van de ouderen zelfstandig.
Pas bij 95 jaar en ouder woont de meerderheid in een tehuis.
Het onderscheid tussen de tehuizen en het zelfstandig wonen vervaagt nu er steeds meer
woonvormen zijn waarin ouderen weliswaar zelfstandig wonen, maar wel intensieve
verzorging kunnen krijgen, zoals de zogenoemde woonzorgcomplexen.
Nederland telt 498.000 ouderenwoningen.1 Deze kunnen zeer verschillende vormen
aannemen. Naast de woonzorgcomplexen kan men bijvoorbeeld ook denken aan
aanleunwoningen, inleunwoningen, serviceflats of wooncentra (Knook en Nesselaar 2001,
Molenaar en Sikkel-Spierenburg 2003). Overigens zijn er veel ouderenwoningen die niet
speciaal geschikt zijn voor ouderen, omdat ze bijvoorbeeld trappen hebben. 
Ongeveer 14% van de ouderenwoningen wordt bewoond door mensen jonger dan 55 jaar
zonder lichamelijke beperkingen. Dit hangt ook samen met het feit dat voor een kwart van
deze ouderenwoningen geen indicatie vereist is. Voor ouderenwoningen die zorg of
diensten aanbieden, gelden vaker toelatingscriteria. 
Ongeveer 15% van de 55-plussers woont in een ouderenwoning. Lichamelijke beperkingen,
leeftijd en huishoudensvorm (ontbreken van een partner) verklaren in belangrijke mate
wie er in zo’n woning woont. Degenen met een hoog opleidingsniveau of een hoog
inkomen wonen relatief weinig in een ouderenwoning, waarschijnlijk doordat er
betrekkelijk weinig koopwoningen onder de ouderenwoningen zijn. 

Toegankelijkheid van woningen
Om zelfstandig te kunnen blijven wonen, is geschikte huisvesting van belang, zeker als de
bewoner lichamelijke beperkingen ervaart. Belangrijk is de toegankelijkheid van de
woning: voordeur bereikbaar zonder trappen en woonkamer, keuken, toilet, bad- of
douchegelegenheid en minstens één slaapkamer op dezelfde verdieping (de zogenoemde
nultredenwoning). Van de 55-plussers vindt 85% een gelijkvloerse en goed toegankelijke
woning belangrijk (De Waal-Saulais et al. 2004). 
Ruim eenderde van de ouderenhuishoudens woont in een nultredenwoning, waarbij
ouderen met (ernstige) lichamelijke beperkingen veel vaker in zo’n woning wonen dan
ouderen zonder beperkingen (tabel 2). Opvallend is dat bij degenen met ernstige
beperkingen bijna de helft in een woning met een trap woont. Ouderen reageren vooral
reactief op hun beperkingen: pas als zij deze enige tijd hebben, lijken zij bereid te zijn naar
een nultredenwoning te verhuizen en vervolgens gaat er tijd overheen voordat ze zo’n
woning vinden. 

1 Dit aantal is gebaseerd op definities van respondenten (gevraagd is of iemand in een voor oudere bestemde woning woont).
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Tabel 2: Afwezigheid van trappen, huishoudens van 55-plussers, naar ernst van de
lichamelijke beperkingen van degene met de meeste beperkingen in het
huishouden, 2002 

geen licht matig ernstig Totaal aantal aantal
% % % % % personen woningen

x 1000 x 1000
zonder buitentrap 82 82 83 80 82 3.128 1.950
zonder binnentrap 40 52 63 69 48 1.692 1.146
nultredenwoning 29 40 50 54 36 1.291 862

Bron: VROM (WBO 2002) SCP-bewerking

In de periode tussen 2000 en 2002 kwamen in totaal ruim 100.000 nultredenwoningen
vrij. Daarvan werd slechts een kwart betrokken door ouderen. Veel toegankelijke woningen
zijn niet in het bijzonder voor ouderen bestemd. Het gaat behalve om (goedkope)
galerijflats ook om bungalows, villa’s, tuindershuizen, boerderijen en uitgebouwde
rijtjeshuizen. Grondgebonden, doorgaans ruime woningen maken bij elkaar 42% van de
nultredenwoningen uit. 
Omdat er meer kapers op de kust zijn met interesse in nultredenwoningen, mag niet
worden aangenomen dat - zonder expliciete bestemming - nieuwe, toegankelijke
woningen voor ouderen beschikbaar komen. Er is dan een ferme overmaat in de
bouwopgave gewenst om aan de vraag van ouderen aan toegankelijke woningen te kunnen
voldoen. 

Woningaanpassingen
De geschiktheid van een woning hangt niet alleen samen met de afwezigheid van een trap.
Ook woningaanpassingen zijn belangrijk voor mensen met beperkingen. Ruim 20% van
de ouderenhuishoudens woont in een aangepaste woning (750.000 ouderen in ruim
500.000 woningen). Hierbij gaat het meestal om kleine aanpassingen zoals handgrepen
in de badkamer of aangepaste (verlaagde) drempels (tabel 3). Ongeveer 90.000 woningen
van ouderen hebben grote aanpassingen, zoals hellingbanen of trapliften. Van de ouderen
met ernstige beperkingen heeft de meerderheid een aangepaste woning. Opvallend is dat
75-plussers met ernstige beperkingen relatief weinig ingrijpende aanpassingen hebben.
Mogelijk zijn de hoogbejaarden die ingrijpende woningaanpassingen nodig hebben,
verhuisd naar een intramurale woonvorm.
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Tabel 3: Aanpassingen in de woning, huishoudens van 55-plussers, naar ernst van
de lichamelijke beperkingen van de meest beperkte in het huishouden, 2002 

geen licht matig ernstig totaal aantal aantal
% % % % % personen woningen

x 1000 x 1000
aangepaste woning 11 20 39 60 21 752 510

wv. kleine 
aanpassingen 85 85 85 75 82 611 420
wv. grote 
aanpassingen 15 15 15 25 18 140 90
wv. aanpassing 
nodig 26 38 81 96 64 480 324

Bron: VROM (WBO 2002) SCP-bewerking

Van de ingrijpend aangepaste woningen wordt ruim 40% bewoond door mensen die
hooguit lichte beperkingen hebben. De meesten van hen zeggen ook dat ze de
aanpassingen niet nodig hebben. Ingrijpend aangepaste koopwoningen die in de periode
2000-2002 vrij kwamen, werden voor bijna driekwart betrokken door mensen die niets
mankeren. Bij de huurwoningen ging het om ruim de helft en deed de ‘scheefheid’ zich
vooral voor buiten de grote gemeenten. Verhuisstromen zijn daar kleiner, wat een goede
afstemming bemoeilijkt. In de koopwoningen nemen kopers die de (dure) aanpassingen
niet nodig hebben deze voor lief, zeker in een krappe koopmarkt zoals in de grotere
gemeenten.

Tekort aan voor ouderen geschikte woningen
Sogelée en Brouwer (2003) hebben op basis van de hiervoor aangehaalde kenmerken
ouderenwoning, woningaanpassingen en nultredenwoning een indeling gemaakt van
woningen die geschikt zijn voor mensen met beperkingen:
1 Ouderenwoningen met zorg (verzorgd wonen): ouderenwoning met mogelijkheid van

verpleging of verzorging in een bij de woning gelegen steunpunt, verzorgingshuis of
dienstencentrum.

2 Ouderenwoning met diensten, waar bewoners gebruik kunnen maken van diensten uit een
verzorgingshuis, dienstencentrum of steunpunt of wooncomplexen met een
huismeester, receptie, recreatieruimte, kamers waar verzorging of verpleging mogelijk
is of een sociaal alarm.

3 Overige ouderenwoningen: alle ouderenwoningen die niet onder 1 of 2 vallen.
4 Woningen met ingrijpende aanpassingen (die niet speciaal voor oudere bestemd zijn).
5 Nultredenwoningen: niet speciaal voor ouderen bestemde woningen die niet ingrijpend

aangepast zijn, maar wel zonder trap intern en extern toegankelijk zijn.
6 Overige woningen

De meeste ouderen verblijven in een ‘gewone’ woning. Het aandeel in ‘overige
ouderenwoningen’ neemt geleidelijk toe. Op 85-jarige leeftijd woont ongeveer 14% in een
dergelijke woning. Ook het aandeel in een woning met diensten of zorg neemt toe met de
leeftijd. Op 70-jarige leeftijd woont bijna 10% in zo’n woonvorm en op 85-jarige leeftijd
30%. Vooral de 75-plussers met matige of ernstige beperkingen wonen in een
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ouderenwoning met zorg of dienstverlening. 
Gemiddeld woont 59% van de 55-plussers in een ‘gewone’ woning, met een trap. Van de
ouderen met ernstige beperkingen woont eenderde in een gewone woning met een trap.
Van hen wil driekwart beslist niet verhuizen, vermoedelijk omdat men te verknocht is aan
de woning en erg opziet tegen een verhuizing.
Daar staat tegenover dat minstens een op de drie ouderen die verhuizen willen, dat
anticiperend op een tanende gezondheid doen. Men wil -als er dan toch verhuisd wordt-
meteen goed zitten en dat houdt voor 70% van de verhuisgeneigde ouderen een
nultredenwoning in, en voor de helft van de ouderen moet deze woning speciaal bestemd
zijn voor ouderen. Naarmate men ouder is wil men vaker in een speciaal ouderencomplex
wonen met in elk geval een alarmeringssysteem. 

Er is een tekort aan voor ouderen geschikte woningen (zie ook TK 2002/2003a, Sogelée
en Brouwer 2003), ondanks de groei van het aantal ouderenwoningen van 175.000 in
1990 naar 498.000 nu. Ouderenwoningen werden groter en aantrekkelijker gebouwd, in
toenemende (maar nog altijd bescheiden) mate ook in de koopsfeer en het
voorzieningenniveau steeg door de toevoeging van hulpsteunpunten. Het imago van de
ouderenwoning is sterk verbeterd, in toenemende mate wordt ‘voor elk wat wils’
gerealiseerd, waardoor de vraag zal stijgen. Het kabinet heeft laten weten dat tweederde
van de behoefte aan voor ouderen geschikte woningen kan worden gerealiseerd via
nieuwbouw en verbouw van bestaande woningen. De rest zou dan moeten worden
ingevuld door geschikte woningen ook werkelijk aan ouderen en mensen met beperkingen
toe te wijzen. Dat toewijzingsinstrument zal zich toch vooral toespitsen op huurwoningen.
Dit brengt ons op verschillende marktsegmenten en de financiële spankracht van ouderen.

Marktsegmenten
Tabel 4 maakt inzichtelijk dat de inkomenspositie van jongere ouderen beter is dan die van
de oudere ouderen. De ‘aandachtsgroep’, huishoudens die op grond van hun inkomen
rechten kunnen doen gelden op huursubsidie maakt (inclusief minima) ruim de helft uit
van de 75-plussers, bijna 40% onder de groep van 65-74 jaar en 30% van de groep van 55-
65 jaar (Kullberg 2005). 
Het aandeel minima onder de ouderen is per leeftijdsgroep ongeveer gelijk, rond de 10%,.
Voor deze mensen geldt dat het rondkomen in een zelfstandige woning als er ook
thuiszorg bekostigd moet worden, geen sinecure is. Ouderen met ernstige beperkingen
wonen, als zij een gering inkomen hebben vaker in een verzorgingshuis dan vergelijkbare
ouderen met een hoger inkomen, die in beschermende woonvormen zoals
woonzorgcomplexen te vinden zijn (De Klerk, 2004). 
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Tabel 4: Inkomensverdeling voor alle huishoudens en 55-plussers, 2002
Alle 55-64 65-74 75+ Totaal Totaal 55+

Huishoudens jaar jaar jaar 55+ 55+ gemiddeld
% % % % abs. besteed-

baar hh.
inkomen/
maand **

Tot en met  
sociaal minimum. 8 9 9 11 9 228.000 e 620
Aandachtsgroep,  
boven soc.min.* 21 21 30 40 29 731.000 e 988
Geen aandachts-
groep, < modaal 16 14 27 29 22 522.000 e 1436
Tot  2 x modaal 35 35 25 15 27 678.000 e 2250
2 x modaal 20 21 9 5 13 328.000 e 4340
Totaal 100 100 100 100 100 2.518.000 e 1828

WBO 2002, SCP-bewerking

* NB Aandachtsgroep en sociaal minimum hebben op grond van het inkomen recht op huursubsidie. Er is echter

geen rekening gehouden met de vermogenslimieten die gelden voor huursubsidie. 

** besteedbaar huishoudinkomen op jaarbasis : 13 

Voorts is een groep onderscheiden met een beneden-modaal inkomen, die wel buiten de
aandachtsgroep valt. Dit betekent dat huurders geen huursubsidie kunnen krijgen en
zodoende op hogere woonuitgaven zullen uitkomen vergeleken met degenen met een iets
lager inkomen. Hun hogere inkomen blijkt echter de hogere netto woonlast ruim te
compenseren zodat hun bestedingsruimte niet minder is dan die van de doelgroep.
Vooral jongere ouderen hebben een bovenmodaal inkomen, maar het is onwaarschijnlijk
dat zij ook na pensionering hun huidige inkomensniveau zullen behouden. 
In grote lijnen doet zich een tweedeling voor tussen ouderen met bovenmodale inkomens
die merendeels de woning in eigendom hebben en naast een goed inkomen ook vermogen
in de woning hebben opgebouwd en bovendien nog spaargeld hebben, versus ouderen met
een beneden-modaal inkomen, merendeels huurders die geen vermogen via de eigen
woning verworven hebben en die daarbuiten ook minder hebben kunnen sparen.
Het zal duidelijk zijn dat de opties op de woning- en de zorgmarkt van de rijke ouderen
groter zijn. Zo hebben ze meer middelen om de woning te laten aanpassen. De woning
leent zich daar veelal ook beter voor door grotere afmetingen en plaats op het erf om iets
aan te bouwen. Ook kan meer particuliere zorg worden ingekocht. De betere woningen en
woonmilieus maken het bovendien aanlokkelijker om in de eigen woning te blijven, terwijl
ook het in eigendom hebben van de woning, nog afgezien van haar kwaliteiten, de
verhuiswens lijkt te remmen (Kullberg en Ras, 2004). Mogelijk speelt de wens om de
woning als appel voor de dorst te bewaren en aan de kinderen na te laten hierin een rol
(Haffner, 2005). 
Toch nemen nu al 130.000 ouderen met bovenmodale inkomens een verhuizing in
overweging, van wie er bijna 50.000 beslist willen verhuizen. Van alle 345.000
verhuisgeneigde ouderen samen willen er bijna 75.000 hun nieuwe woning kopen en
ruim 240.000 willen huren. Hoe ouder men is, des te meer neigt men naar huren en hoe
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rijker, des te meer interesse is er in kopen. Ruim één op de tien ouderen met een
bovenmodaal inkomen staat onverschillig tegenover kopen of huren: als de woning maar
bevalt. 
De jongere senioren (tot 65 jaar) oriënteren zich nog merendeels op eengezinshuizen,
vooral degenen met hoge inkomens; bij oplopende leeftijd neemt de voorkeur voor een
appartement de overhand, ook onder de meest rijke ouderen. Die hebben hun verhuizing
veelal uitgesteld tot het echt niet langer ging om zo lang mogelijk van hun huidige woning
te genieten. Het zijn vooral de vitale, mobiele ouderen tot 75 jaar die anticiperend op
mogelijke gebreken verhuizen willen, die kritisch zijn op de ligging van de woning.
Naarmate lichamelijke beperkingen manifester worden neemt men sneller genoegen met
‘zomaar’ een geschikte woning.
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Aantal en aandeel 75 plussers per COROP-regio in 2002 en 2010

Bron: Primos 2003; ABF Research

Bron: CBS

Ouderen en verzorging
door Hans van Amsterdam en Petra Visser van het Ruimtelijk Planbureau

Ruim 6% van de Nederlandse bevolking is in 2002 75 jaar of ouder. De meeste ouderen wonen in de Randstad en in

Zuid -Nederland terwijl het relatieve aandeel ouderen het grootst is in de noordelijke provincies, Zeeland en enkele

delen van de Randstad. Volgens prognosegegevens is in 2010 het aandeel 75- plussers bijna in alle regio’s

toegenomen. Met name de regio’s Haarlem, IJmond, Zaanstreek, Gooi en Vechtstreek, Zeeuws- Vlaanderen en Zuid -

Limburg zijn dan sterker vergrijsd. In het midden en zuiden van Nederland zit de grootste absolute toename. Alleen

in de grote steden daalt het aantal en aandeel 75 -plussers licht.
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Aantal aanleun- en zorgwoningen per 
COROP-regio in 2002
Bron: adresboek VVZS; ABF Research

Aantal bedden in verpleging / verzorging per COROP-regio in 2002
Bron: adresboek VVZS; ABF Research

Zijn al deze ouderen nu zorgbehoeftig? 
Een groot aantal of aandeel ouderen blijkt in 2002 niet

altijd garant te staan voor veel voorzieningen in de vorm

van zorg- en aanleunwoningen of bedden in verpleeg- of

verzorgingshuizen. Opvallend is dat er juist in de eerder

genoemde sterk vergrijsde regio’s, maar ook in de

Achterhoek, Zuidwest-Gelderland en in Flevoland weinig

voorzieningen zijn ten opzichte van het aantal 75-plussers.

Hier wonen relatief veel ouderen nog zelfstandig. In

Groningen, Drenthe, Zuidwest Overijssel, Groot-

Amsterdam en Noord -Brabant zijn relatief veel

voorzieningen beschikbaar. Gezien de voorziene absolute

toename van het aantal 75-plussers (+12% in de periode

2002-2010) is te verwachten dat de behoefte aan

ouderenvoorzieningen navenant toeneemt.



Vergrijzende samenleving moet 
386.000 woningen bouwen
Tot ongeveer 2040 zal het aantal ouderen sterk groeien. Het CBS gaat in de

bevolkingsprognose uit van een toename van het aantal 65-plussers van ruim 2,2

miljoen nu (13,9% van de bevolking) naar ruim 3,8 miljoen in 2030 (21,7%). Op de

woningmarkt zal de oudere woonconsument belangrijker worden. In de jaren

2003-2015 zal de woningbehoefte onder ouderen met 386.000 woningen

toenemen. De bouwproductie die met de uitbreidingsbehoefte samenhangt, wordt

geschat op ongeveer e 20 mrd.

door Sander Klaver

De afgelopen jaren heeft het ministerie van VROM doelstellingen geformuleerd voor de
woningmarkt. Deze zijn er op gericht de woningmarkt in beweging te brengen om het
kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort te doen afnemen. Naast algemene doelstellingen
gaat de aandacht uit naar doelgroepen als lagere inkomens en studenten. Ook de doelgroep
ouderen staat in de belangstelling. En niet ten onrechte, aangezien Nederland vooral na
2010 snel zal vergrijzen. Dan bereiken namelijk de babyboomers de leeftijd van 65 jaar.
Andere oorzaken voor de toenemende vergrijzing zijn de gestegen levensverwachting en de
sterke teruggang in het aantal geboorten sinds eind jaren ‘60. Het aantal 65-
plushuishoudens zal groeien van ruim 1,3 miljoen nu (19,3% van de huishoudens) tot naar
verwachting 2,4 miljoen in 2030 (29,1%). Tot 2015 zal in de provincies Noord-Brabant en
Noord- en Zuid-Holland het aantal ouderen absoluut gezien het meest toenemen. Al deze
mensen zullen in een voor hen geschikte woning willen wonen, waarvan er momenteel
onvoldoende zijn. 

Woonvoorkeuren van ouderen
Uit het Woningbehoefteonderzoek 2002 van het ministerie van VROM komt naar voren dat
een meerderheid van de verhuisgeneigde 55-plussers een woning wenst die speciaal voor
ouderen is bestemd. Onder 75-plussers loopt dit aandeel op tot meer dan driekwart. Het
grootste deel van de ouderen geeft de voorkeur aan een seniorenwoning. Met het ouder
worden en de ernst van de lichamelijke beperkingen, neemt de interesse voor woonvormen
met diensten en zorg toe (tabel 1). Een goed toegankelijke woning scoort hoog onder
ouderen. Van alle verhuisgeneigde ouderen wenst 70% een intern en extern toegankelijke
woning, een zogenaamde nultredenwoning. Onder 75-plussers loopt dit aandeel op tot 90%. 
Ruim tweederde van de verhuisgeneigde ouderen heeft een voorkeur voor een woning in de
eigen woonplaats. Dit houdt in dat de huisvestingsvraag van ouderen vooral lokaal van aard
is. In die gebieden waar de bevolking sterk zal vergrijzen, mag ook een sterke stijging van
de vraag naar voor ouderen geschikte woningen worden verwacht. In de gemeenten
Amsterdam, Haarlemmermeer, Tilburg, Almere en ‘s-Hertogenbosch zal in de komende
jaren het aantal 65-plussers het sterkst groeien.
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Overheidsbeleid
Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Mede vanuit
kostenoogpunt is het overheidsbeleid ten aanzien van ouderenhuisvesting hier ook op
gericht. Wanneer de kosten en baten van een plaats in een verzorgingshuis namelijk
worden afgewogen tegen thuiswonen, blijkt een verzorgingshuisplaats op jaarbasis
e 6.000 tot e 16.000 duurder te zijn (Kok et al. (2004)). Wanneer een groter aantal
ouderen thuis blijft wonen, zullen de kosten van de gezondheidszorg dalen. Het
overheidsbeleid is erop gericht capaciteit van zorginstellingen af te bouwen ten gunste van
zelfstandig wonen (extramuralisering). De komende tien jaar zullen van de 100.000
bestaande plaatsen in verzorgingshuizen er 40.000 worden omgezet in plaatsen waar
wonen en zorg financieel gescheiden zijn. De afbouw van plaatsen in verzorgingshuizen
heeft een toenemende entree van ouderen op de reguliere woningmarkt tot gevolg en
zorgt, naast de natuurlijke bevolkingsgroei van ouderen, voor een grotere behoefte aan
woningen.
De ministeries van VWS en VROM zijn verantwoordelijk voor het beleid van wonen, zorg
en welzijn voor ouderen. Beide ministeries geven aan dat de sturing van het beleid met
betrekking tot ouderenwoningen op hoofdlijnen en in functionele termen is. Dit houdt in
dat het rijk alleen stuurt op de hoofdlijn van volledige toegankelijkheid en niet op
verschillende maatregelen die eveneens de geschiktheid van een woning kunnen
vergroten. Voor ouderen wordt in de toekomst ingezet op twee vormen van zelfstandig
wonen: de gewone nultredenwoning en het verzorgd wonen. Nultredenwoningen worden
tot het verzorgd wonen gerekend wanneer extramurale verzorging, verpleging en
begeleiding en hotel- en welzijnsdiensten onderdeel uitmaken van het geboden
arrangement. Extra vierkante meters ruimte in de woning voor verzorging en de directe
fysieke nabijheid van zorgvoorzieningen en diensten zijn specifieke kenmerken van deze
woonvorm. Voor de beide woonvormen is voor de periode 2003-2015 een raming van de
uitbreidingsbehoefte gedaan, de zogenaamde ‘opgave’ (tabel 2). Er wordt voor deze
periode voorzien dat voor ouderenwoningen een uitbreidingsbehoefte van 386.000
woningen bestaat. In de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Noord- en Zuid-
Holland is de uitbreidingsbehoefte het grootst.
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Tabel 1: Aantal verhuisgeneigde 55-plussers dat ouderenwoning wil + voorkeur
Wenst 

ouderenwoning Type woning
x 1.000 % Senioren- Aanleun- Service- Wozoco Bejaarden- Anders

woning woning flat oord
55-74 geen of 
lichte beperkingen 71 39 70 8 6 2 1 13
55-74 matige of 
ernstige beperkingen 46 61 59 21 6 5 3 6
75+ geen of lichte 
beperkingen 28 81 49 26 14 5 4 2
75+ matige of 
ernstige beperkingen 46 90 32 35 6 9 17 1
Totaal ouderen 191 55 55 20 7 5 6 7

Bron: WBO 2002, SCP-bewerking



Tabel 2: Opgave nultredenwoningen voor ouderen 2003-2015 naar provincie 
(x 1.000 woningen)

Verzorgd wonen Nultredenwoningen Totaal
Groningen 3,4 7,1 10,5
Friesland 3,0 8,7 11,7
Drenthe 3,2 11,3 14,5
Overijssel 6,8 19,7 26,5
Gelderland 13,4 37,9 51,3
Flevoland 1,5 12,4 13,9
Utrecht 5,2 17,8 23,1
Noord-Holland 16,1 40,2 56,3
Zuid-Holland 21,2 44,8 66,0
Zeeland 2,7 4,6 7,3
Noord-Brabant 20,8 53,9 74,7
Limburg 9,1 21,5 30,6
Nederland 106,5 279,9 386,4

Bron: ABF Research

Nieuwbouw en aanpassingen
Door nieuwbouw van nultredenwoningen en zorgsteunpunten, het toegankelijk maken
van bestaande woningen en gerichte woningtoewijzing denkt het rijk aan de
uitbreidingsbehoefte voor nultredenwoningen te kunnen voldoen. Op landelijk niveau is
berekend wat een realistische en haalbare combinatie van nieuwbouw, verbouw en
woonruimteverdeling is (tabel 3). Het doel van de bouw van zorgsteunpunten is bestaande
nultredenwoningen in de buurt daarvan ‘op te waarderen’ tot nultredenwoningen in de
categorie verzorgd wonen. Vanuit een zorgsteunpunt worden aan ouderen diensten, zorg
en ondersteuning geleverd. Duidelijk wordt dat de verbouw van 300.000 woningen met
45.000 woningen beperkt bijdraagt aan de opgave. Dit is afhankelijk van de vraag hoeveel
huishoudens in die woningen op dat moment behoefte hebben aan een nultredenwoning
of hier na verbouw behoefte aan krijgen. Wanneer bij volgende bewoning passend wordt
toegewezen kan de bijdrage aan de opgave groter worden. 
Verbouw betreft zowel de verbouw van wooncomplexen als de verbouw van individuele
woningen. Bij aanpassingen aan woningen kan gedacht worden aan het aanleggen van
een traplift, het verwijderen van drempels of het antislip maken van bepaalde ruimten.
Het aanleggen van een hellingbaan, het plaatsen van een lift en het ophogen van galerijen
zijn voorbeelden van aanpassingen aan woongebouwen. Bij de afweging welke woningen
en woongebouwen aan te passen, zijn niet alleen bouwkundige kenmerken van belang.
Ook omgevingskenmerken als de aanwezigheid van winkels, zorgcentra en openbaar
vervoer spelen een rol. Daarnaast passen bepaalde woningtypen beter in de woonwensen
van ouderen dan andere. Soms zijn ook vaak aanpassingen in de woonomgeving gewenst
om deze geschikt te maken voor ouderen.
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Tabel 3: Indicatieve bouwopgave ouderen 2003-2015
Zorgsteun- Woning-

Nieuwbouw Verbouw punten toewijzing
Productie Bijdrage aan Productie Bijdrage aan Bijdrage aan Bijdrage aan

opgave opgave opgave opgave
Gewone nul-
tredenwoning 252.000 101.000 300.000 45.000 - 134.000
Verzorgd wonen 51.500 51.500 - - 55.000 -
Totaal 303.500 152.500 300.000 45.000 55.000 134.000

Bron: Ministerie van VROM

Nieuwbouw- en verbouwproductie
Bij het ramen van de bouwproductie die het gevolg is van de vergrijzing, is aangesloten bij
de beleidsmatige opgave, zoals die in het voorgaande is weergegeven1. Voor de raming van
de nieuwbouwproductie van ouderenwoningen is gebruik gemaakt van gemiddelde
bouwkosten per ouderenwoning die ruim e 103.000 bedragen. Deze gemiddelde
bouwkosten zijn berekend op basis van onderzoek onder tien nieuwbouwcomplexen. Uit
tabel 3 komt naar voren dat voor de periode 2003-2015 met nieuwbouw van 252.500
nultredenwoningen aan de opgave kan worden bijgedragen. De hieruit voortvloeiende
bouwproductie wordt geraamd op e 15,7 mrd. 
Het ramen van de verbouwproductie van woningen en woongebouwen is een lastige
opgave. De raming wordt onder andere bemoeilijkt door de diversiteit in woningtypen.
Het is onmogelijk te spreken van gemiddelde verbouwkosten. Voor de raming van de
verbouwproductie is gebruik gemaakt van onderzoek van Quintis (2002). In dit onderzoek
worden verbouwkosten weergegeven in relatie tot kenmerken van de woning, als
bouwjaar en woningtype. Uit de Kwalitatieve Woning Registratie 2000 van het ministerie
van VROM komt naar voren dat ruim 480.000 intern toegankelijke woningen tegen
redelijke kosten toegankelijk kunnen worden gemaakt voor ouderen en gehandicapten.
Omdat verbouwkosten per type woning sterk uiteenlopen, is de spreiding in de
verbouwproductie ook erg groot. Deze varieert van e 2,0 mrd tot e 4,6 mrd. 
De nieuwbouwproductie van zorgsteunpunten is bescheiden van omvang, deze wordt
geraamd op bijna e 0,4 mrd tot e 0,7 mrd. Dit is onder meer afhankelijk van het aantal
zorggeïndiceerden dat woonachtig is in de 55.000 woningen die door middel van nieuwe
zorgsteunpunten kunnen worden opgewaardeerd.

Bouwen voor ouderen
Voor de periode 2003-2015 bedraagt voor de onderscheiden ingrepen de bouwproductie
naar verwachting dus e 18,1 mrd tot e 21 mrd. De komende jaren zal het belang van
bouwen voor ouderen toenemen ten koste van bouwen voor andere doelgroepen, zoals
gezinnen met kinderen. Ontwikkelaars die zich toeleggen op woningbouwprojecten voor
senioren kunnen verzekerd zijn van voldoende belangstelling. Doordat de vraag naar
ouderenwoningen voornamelijk lokaal van aard is, is aan de hand van
bevolkingsprognoses redelijk goed in te schatten waar deze zich zal voordoen. Ook de
perspectieven voor de decennia na 2015 zijn gunstig: de bevolking zal alleen maar verder
vergrijzen. Of in 2015 de voorraad ouderenwoningen met het beoogde aantal zal zijn
uitgebreid valt nog te bezien. Zo zullen eigenaar-bewoners in veel gevallen terugdeinzen



voor de kosten en de woning pas verbouwen wanneer dit noodzakelijk is geworden.
Bovendien dient bij de haalbaarheid van de nieuwbouwtaakstelling een kanttekening te
worden geplaatst. Deze is op dit moment namelijk allerminst zeker. Om de weergegeven
beleidsdoelstelling voor nieuwbouw te bereiken, dienen voor ouderen per jaar bijna
13.000 nultredenwoningen te worden opgeleverd. In het kielzog van de afnemende
woningproductie is de afgelopen jaren echter ook het aantal opgeleverde
ouderenwoningen afgenomen tot ver onder dit aantal. In 1999 is voor de laatste maal een
dergelijk aantal ouderenwoningen gebouwd. Ook de komende jaren mag verwacht
worden dat een aantal van 13.000 nultredenwoningen niet zal worden gehaald. Een
intensivering van de inspanningen op ouderenhuisvestingsgebied is daarom
noodzakelijk. Een aanzet hiertoe is kort geleden gegeven. Het ministerie van VROM heeft
namelijk met de twintig stedelijke regio’s woningbouwafspraken gemaakt voor de periode
2005-2010. In een deel van de afspraken gaat aandacht uit naar wonen met zorg- en
welzijnsvoorzieningen en het bouwen van volledig toegankelijke woningen. Hopelijk
komen de regio’s deze afspraken na. VROM heeft weinig middelen om het beleid af te
dwingen. De gang van zaken rond de algemene woningbouwdoelstelling is illustratief.
Ook hier werden in de afgelopen jaren, ondanks ‘harde’ afspraken, de gewenste aantallen
niet gehaald. Uiteindelijk is de doelstelling verlaagd. De problematiek van de
ouderenhuisvesting vraagt echter niet om een papieren oplossing, maar om daadkrachtig
beleid. 

Over de auteur: Drs A.M.J. Klaver is werkzaam als onderzoeker bij het Economisch
Instituut voor de Bouwnijverheid. Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek ‘Bouwen voor
een vergrijzende samenleving’ en is op persoonlijke titel geschreven. Meer informatie:
amjklaver@tiscali.nl.
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Beleggers aarzelen bij woonzorgmarkt 
Nederland zien een nieuwe aantrekkelijke markt ontstaan van senioren met

voldoende geld om in een duurdere beleggerswoning te gaan wonen. De vraag is

echter in welke mate beleggers eigenlijk in staat zijn om in deze groeiende vraag

te voorzien en waar zij in hun investeringen tegen aanlopen. Voor het ministerie

van VROM is onderzoek verricht hoe marktpartijen opereren op de

woonzorgmarkt. In dit artikel is gebruik gemaakt van de bevindingen uit dit

onderzoek1.

door Felix Sevenheck

Senioren vormen een grote en groeiende groep op de Nederlandse woningmarkt die om
een nieuw type zorgwoning vraagt en deze vooral kan betalen. De gunstige financiële
positie van de nieuwe generatie senioren komt door de gunstige pensioenopbouw in
combinatie met het feit dat senioren vaker tweeverdiener zijn (geweest). De hoge prijzen
op de koopwoningenmarkt maken het voor sommige senioren aantrekkelijk om de eigen
woning te verkopen en met de opbrengst een specifieke zorgwoning te betalen. Beleggers
komen dan ook met nieuwe producten om in de vraag van deze groep welvarende
senioren te voorzien.
Vrijwel alle grote marktpartijen bedenken nieuwe concepten gericht op senioren en
starten pilotprojecten om ervaring op te doen in deze markt: Bouwfonds heeft ‘Persoonlijk
Wonen’, ING Real Estate de ‘Comfortwoning’ en Achmea ‘Het Goede Leven’. Vesteda sluit
contracten af met verschillende dienstverlenende partijen om de service in haar
portefeuille zo breed mogelijk te maken. Bij de acquisitie van nieuwe
woningbouwprojecten staan de woonwensen van senioren ook op de voorgrond: voldoet
een project aan de woonwensen van senioren? Zijn verbeteringen nodig? Hoeveel
senioren wonen in de regio? Wat is het tempo van de vergrijzing? Het zijn vragen die
onder beleggers standaard zijn geworden bij het toetsen van de haalbaarheid van
acquisities.

Serviceflat-nieuwe-stijl
De aandacht van beleggers gaat doorgaans uit naar ruime appartementen, luxueus
afgewerkt, gelijkvloers en met extra aandacht voor toegankelijkheid en veiligheid in
combinatie met services. De services kunnen een veelheid aan diensten behelzen: klusjes,
schoonmaak, beveiliging, boodschappen, en in sommige gevallen ook zorg. Het verschil
met de oude serviceflat is dat het abonnementsgeld relatief gering is; pas bij daadwerkelijk
gebruik van een service worden er kosten in rekening gebracht. Het abonnement is een
maandelijkse vergoeding die doorgaans minder dan honderd euro per maand bedraagt.
Dit sluit aan op de behoefte van senioren. Uit de praktijk blijkt dat bewoners vaak maar
weinig gebruik maken van de services waar zij via hun abonnement toegang tot hebben.
De senioren in deze complexen hebben vaak nog een goede gezondheid en hebben nog
geen behoefte om de services in te kopen. Maar het vertrouwen dat de dienstverlening
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1 Gesprekken zijn gevoerd met grote investeerders en ontwikkelaars op de woningmarkt, en ook met enkele brancheorganisaties en zorgverleners. De studie richt zich op de
Nederlandse situatie, maar er is ook naar buitenlandse ervaringen gekeken.
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mogelijk is wanneer dit wél nodig wordt, stelt hen gerust. 
Beleggers investeren overigens daarnaast ook in andere typen zorgwoningen zoals
specifieke woonzorgcomplexen, maar wel in mindere mate. In een speciaal
woonzorgcomplex gaat de dienstverlening veel verder, er is vaak een conciërge aanwezig,
en zijn er gemeenschappelijke ruimtes aanwezig. Daarnaast investeren beleggers in
levensloopbestendige woningen die door technische aanpassingen geschikt zijn om tot op
hoge leeftijd in te wonen. Services of zorg maken echter geen onderdeel uit van de
dienstverlening.

Een klein segment
Beleggers oriënteren zich al zeker tien jaar op de woonzorgmarkt. Exacte cijfers over
aantallen woningen die beleggers specifiek voor senioren in portefeuille hebben
ontbreken helaas, maar duidelijk is wel dat de meeste partijen vooralsnog voorzichtig
opereren. De markt voor zorgwoningen onder de huidige huurliberalisatiegrens wordt
overgelaten aan woningcorporaties. Wat resteert zijn circa 5% van de woningen in
Nederland. Een klein onderdeel van deze duurdere huurmarkt wordt momenteel geschikt
gemaakt voor senioren. Ook gezien de totale omvang van beleggerswoningen in
Nederland, circa 175.000 woningen, praten we over maximaal enkele tienduizenden
woningen in heel Nederland. Slechts een klein deel van de groeiende vraag in Nederland
naar specifieke zorgwoningen kan hiermee worden bediend.
Naast kleine aantallen kunnen ook vraagtekens worden gezet bij de diepgang van de zorg
die wordt verleend. De zorgwoningen die beleggers in portefeuille nemen, bieden vaak
niet meer dan gemaksdiensten. Het zijn services die ook voor jongere doelgroepen
aantrekkelijk zijn zoals tweeverdienende dertigers zonder kinderen. Soms zijn er wel
lichte zorgvoorzieningen beschikbaar zoals ingehuurde verpleging of fysiotherapie maar
deze staan doorgaans niet centraal. Beleggers zijn huiverig om in te spelen op de behoefte
aan zwaardere zorg die zich acuut of geleidelijk kan manifesteren. Projecten die zich
specifiek richten op ouderen met een acute zorgvraag hebben beleggers slechts sporadisch
in portefeuille. 

Grondbezit een van de obstakels
De welvarende groep senioren, de doelgroep van beleggers op de woonzorgmarkt is erg
kritisch in zijn woonkeuze en niet voor één gat te vangen. De beleggerswoning die hun
bevalt moet aan hoge eisen voldoen. Beleggers vinden het lastig om geschikte locaties te
vinden voor nieuwbouw waar senioren willen wonen. Geschikte locaties liggen in
bestaand stedelijk gebied, dichtbij winkels en een openbaar-vervoerhalte met een
regelmatige verbinding. Deze locaties zijn echter schaars in Nederland. Het gaat vaak om
inbreidingslocaties of locaties die een nieuwe functie krijgen, zoals oude schoolgebouwen
of sportterreinen. De gronden zijn vaak in bezit van een gemeente, instelling of
woningcorporatie en niet van beleggers. Nieuwbouwlocaties in uitleggebieden waar
beleggers vaak juist wel grondposities bezitten worden door senioren vaak juist als minder
aantrekkelijk beschouwd. Het voorzieningenniveau is in de beginjaren naar het oordeel
van senioren nog absoluut onvoldoende. Senioren zijn ook niet meer de grootste pioniers.
Daarnaast zijn er weinig contacten tussen vastgoedpartijen en zorgverlenende instanties.
Het zijn vaak twee gescheiden culturen die ieders taal niet spreken. Wanneer een belegger
zorgwoningen wil exploiteren komt hij voor het eerst in aanraking met specifieke
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regelgeving voor de zorgsector. Wat is basiszorg, wat is ‘extra’ dienstverlening? Welke
implicaties heeft het nieuwe zorgstelsel? Het kost tijd voor een belegger om wegwijs te
worden in de regelgeving en de implicaties daarvan voor een nieuwbouwproject goed in
beeld te hebben. Maar net zoals beleggers moeite hebben om het zorgstelsel te
doorgronden, is in de zorgsector de kennis over vastgoedbeleggingen gering. De
zorgsector kent daarbij een gecompliceerde organisatiestructuur. Voor een belegger is het
daardoor vaak onduidelijk met welke instanties hij moet samenwerken, waar hij
definitieve afspraken kan maken voor een samenwerkingsovereenkomst, en wie daarvoor
weer goedkeuring moet verlenen.
Verder is enige twijfel gerechtvaardigd of het ontwikkelen van een zorgproduct niet te ver
afstaat van de kernactiviteiten van een belegger. Het is raadzaam om de tijd en inspanning
die het kost om de zorgverlening in een complex te realiseren, goed te monitoren en in
relatie te zien tot reguliere woningbeleggingen. Zorgverlening is een specialistische tak
van sport. De cruciale vraag voor een belegger blijft tenslotte of een investering op de
woonzorgmarkt een goed rendement oplevert. Een hogere huurprijs voor een zorgwoning
is zeker gebruikelijk maar het is de vraag of deze meeropbrengst in de huur in verhouding
staat tot de extra inspanningen en risico’s die worden gelopen. Is zorg financieel af te
dekken of is zorgvastgoed juist onbetaalbaar? Verder is het waard te onderzoeken of
zorgvastgoed een bovengemiddelde waardeontwikkeling met zich meebrengt en wat
eventuele belemmeringen voor uitponding kunnen zijn.

Er ligt een bouwopgave van 386.000 woningen voor ouderen.
Foto: Hollandse Hoogte
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Lacune
Voordat een belegger serieus de woonzorgmarkt betreedt moet hij dus de nodige obstakels
overwinnen. Eerst moet hij een goede analyse maken. Wat is het concept waar hij de markt
op wil en hoe sluit het concept aan bij producten die al worden geleverd aan de bestaande
huurders? Bij het ontwikkelen van een concept moet worden nagedacht over het
rendement en de risico’s die worden gelopen. Verder moet kennis over de zorgsector
worden opgebouwd en moeten contacten worden gelegd. De organisatie van de diensten
en zorgverlening moet op poten worden gezet. En dan moet de zoektocht naar geschikte
locaties nog beginnen. Een goed begin is het om de huidige woningportefeuille nader te
analyseren. Welke woningen in de portefeuille kunnen eenvoudig geschikt worden
gemaakt tot een zorgwoning? Welke grondposities zijn aantrekkelijk voor zorgwoningen?
Het is ook mogelijk om locaties te verwerven door een strategisch samenwerkingsverband
aan te gaan met een woningcorporatie of zorginstelling. 
Ondanks de obstakels blijven beleggers de woonzorgmarkt betreden, ze zien immers een
aantrekkelijke groeimarkt waar ze in kunnen investeren. Het tempo waarop deze
investeringen worden gedaan is echter niet hoog. Ook zullen de aantallen waar het om
gaat, klein blijven. Daarbij is het aanbod doorgaans meer gericht op serviceverlening dan
dat woningen waar uitgebreide zorg wordt geleverd. Een deel van de vraag naar specifieke
zorgwoningen voor welvarende ouderen zal dan ook niet worden vervuld door woningen
in de portefeuilles van beleggers. Particulier initiatief, initiatieven van woningcorporaties
en nieuwe vormen in de koopsector zullen dan ook nodig zijn om deze lacune in de markt
voor de toekomst op te vangen.

Over de auteur: Felix Sevenheck is senior adviseur bij Stec Groep. 
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Ontwikkelaar zoekt compensatie voor
lagere marges
De vraag bij de vele rapporten over vergrijzing is of gegevens dusdanig worden

gecombineerd dat er inzicht wordt verkregen in mogelijke kansen voor

vastgoedontwikkelaars met betrekking tot wonen, winkelen en zorg voor senioren.

Om een vastgoedontwikkelaar inzicht te geven in potentiële

ontwikkelingsmogelijkheden bij een (integrale) gebiedsontwikkeling van

binnenstedelijke kleinere locaties, specifiek gericht op actieve senioren, dient er

namelijk met een aantal factoren rekening te worden gehouden. Daarnaast speelt

het ‘willen’ en het ‘kunnen’ van zowel de actieve senioren als de

vastgoedontwikkelaar een belangrijke rol.

door Arjen van Houwelingen

De vergrijzing vindt niet in alle provincies tegelijk plaats. Op dit moment is de vergrijzing
voornamelijk merkbaar in de Randstad, Zeeland en Friesland en Groningen, over 25 jaar
hebben de provincies Limburg en Brabant de ‘achterstand’ ingehaald ‘(Sogelee/Brouwer
2003). Onder de senioren van 55 jaar en ouder zijn er verschillen in inkomen te
constateren. De inkomens in het noordelijk deel van Nederland en Limburg liggen onder
het gemiddelde. Utrecht, Zeeland, Noord-Holland en Flevoland liggen (ver) boven het
gemiddelde. Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant liggen op het gemiddelde (WBO
2002). Met deze gegevens kunnen senioren ook weer worden getypeerd. Senioren met
relatief hoog inkomen beschikken over het algemeen over een groter kapitaal en zijn vaker
in het bezit van een koopwoning (WBO 2002/SCP-bewerking), die zich bevindt in een
minder stedelijke omgeving. Dit is dan ook meteen de categorie senioren waarop een
vastgoedontwikkelaar zich zou moeten richten.
Het bestedingspatroon van senioren kent in de categorie ontwikkeling, ontspanning en
verkeer sinds 1990 een stijging van circa 4%, terwijl de bestedingen in andere categorieën,
zoals kleding, woning etc. gelijk bleven of daalden. Het aantal verplaatsingen per jaar van
senioren steeg terwijl de afgelegde afstand daalde (CBS). 
Sinds 1990 is er een lichte stijging te zien in de tijd die senioren van 55 jaar en ouder
besteden aan arbeid, dit door het overheidsbeleid en de participatie van vrouwen in het
arbeidsproces. Dit gaat ten koste van vrije tijd. De tijdsbesteding van senioren aan
huishoudelijke taken is sinds 1990 afgenomen; zorgtaken, met name voor
(klein)kinderen, zijn hiervoor in de plaats gekomen. Solitaire hobby’s (winkelen, televisie
kijken en met name sportbeoefening) worden steeds populairder onder senioren en zij
zoeken dit steeds dichter bij huis.

Liever vertrouwd dan bij elkaar gezet
Senioren van 55 tot 65 jaar wonen het liefst in een grondgebonden woning met
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gelijkvloerse faciliteiten; daarna  vestigt men zich het liefst in een appartement. Deze
appartementen liggen bij voorkeur niet boven winkels maar wel in de directe omgeving
hiervan (Van Houwelingen 2004). Op de site www.zowilikouderworden.nl, een initiatief
van de themacommissie ouderenbeleid van de Tweede Kamer, zijn stellingen gepubliceerd
waarop gereageerd kon worden maar ook voorzien konden worden van commentaar. Een
opmerkelijke uitspraak was de volgende: ‘Bouw in godsnaam meer gelijkvloerse
woningen, zodat we over 20 jaar geen veldslagen hoeven te leveren om aan een geschikte
woning te komen’.
De omgeving moet vertrouwd zijn - het zogenaamde ‘Drenthenieren’ zal dus geen
dusdanige vormen aan gaan nemen dat sommige provincies zullen worden volgebouwd.
Het groepswonen wordt steeds minder populair en verdient ook absoluut niet de voorkeur
van de aankomende groep senioren. Een seniorenstad wordt door tweederde van de 378
respondenten op de eerder genoemde website als niet-wenselijk ervaren: ‘Het lijkt mij
verschrikkelijk in zo’n stad met oudjes’. Een bijkomende vraag is of het sociaal ook wel
wenselijk is om senioren geconcentreerd in een stad of wijk te laten wonen in het kader
van sociale controle. 
Belangrijk is dat bepaalde faciliteiten in de directe woonomgeving van de senior worden
geboden. Hierbij moeten we denken aan winkels, sportbeoefening en gezondheidcentra.
De woning, buiten het onderscheid tussen grondgebonden en appartement, dient over 2,
liever 3 slaapkamers, te beschikken in verband met kinderopvang en het beoefenen van
solitaire hobby’s (SCP 2001, Van Houwelingen 2004).

De vraag
De totale vraag naar seniorenhuisvesting, tot 2015 ca. 390.000 stukseenheden (Klaver
2004), is samengesteld op basis van de bevolkingsontwikkeling, het inlopen van het
bestaande kwantitatieve tekort en beleidsmatige opgaven. In de totaal opgave bevinden
zich circa 152.000 nieuwbouwwoningen, voor de periode 2003-2015. Deze is niet
gelijkmatig over de jaren verspreid en verschilt per provincie (zie tabel 1).

Het aanbod
Vanuit de markt is het aantal ouderenwoningen in Nederland toegenomen. In provincies
als Gelderland, Limburg en Zeeland vreest men echter toch een tekort aan
ouderenwoningen. (WBO 1998, 2002)
Van de ouderenwoningen die aan de woningvoorraad zijn toegevoegd in de periode 1998-
2002 is 74% een huurwoning. Ruim 90 % hiervan is een sociale huurwoning. Sociale
huisvesters (corporaties) zijn dus een belangrijke opdrachtgever voor de bouw van
ouderenwoningen, in het bijzonder voor de categorieën verzorgd wonen en wonen met
diensten.
Het merendeel van wat op de markt wordt aangeboden aan seniorenhuisvesting bestaat uit
huurwoningen. Er bestaat per 2002 een groot te kort aan verzorgd wonen, met name in
de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. De ontwikkelaar staat
sceptisch tegenover seniorenhuisvesting, al wagen enkele grote vastgoedontwikkelaars
zich voorzichtig op de markt. Nieuwe vormen van seniorenhuisvesting, zoals de realisatie
van een seniorenstad is geen vanzelfsprekendheid, vooral als men kijkt naar de elkaar
tegensprekende onderzoeken. De woonzorgzone lijkt wel wenselijk en inpasbaar (OBR
2003).
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Samenwerking tussen partijen niet vanzelfsprekend
Er zijn verschillende partijen actief op de huisvestingsmarkt van senioren: corporaties,
ontwikkelaars, beleggers, gemeenten en zorginstellingen. Allen vinden het belangrijk om
samen te werken met andere partijen, maar opvallend is (uit onderzoek) dat de
ontwikkelaar dit het minst belangrijk vindt van alle ondervraagde partijen. Andere partijen
ervaren samenwerking met ontwikkelaars als lastig vanwege ‘commerciële belangen’ en
‘onvoldoende zicht op de welzijnsmarkt’ (IWZ 2003). De meeste ontwikkelaars geven aan
dat ze te weinig weten over de woonwensen van senioren en dat hier, intern, ook geen
onderzoek naar wordt gedaan (Van Houwelingen 2004).
Door het feit dat corporaties zich ook in de toekomst zullen richten op sociale huisvesting,
ook voor ouderen, zijn zij in staat door middel van grondposities en ontplooiing van hun
commerciële activiteiten ‘geduchte’ concurrenten te worden van vastgoedontwikkelaars.
De corporaties zijn door middel van de BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector)
financieel verzelfstandigd, bij deze constructie zijn er nog fiscale voordelen en is men in
staat goedkoper geld aan te trekken. De commerciële activiteiten (verkoop van woningen)
zijn onderhavig aan de vennootschapsbelasting. De verwachting is dat bij de
inwerkingtreding van de aanpassing op de BBSH (per 1 januari 2005), de winsten uit
commerciële activiteiten zijn gegenereerd die vervolgens worden geherinvesteerd in
seniorenhuisvesting in de huursector, worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Ten
opzichte van vastgoedontwikkelaars ontstaat hierdoor (weer) extra concurrentie, buiten de
toegang die zij hebben tot overheidssubsidies. Daarnaast wordt een onrendabele top bij
een corporatie, vanwege de sociale doelstelling, gemakkelijker geaccepteerd. 

Compensatie met volumes en residuele grondwaarde
Het bouwen voor senioren brengt voor een ontwikkelaar extra bouwkosten met zich mee,
althans als hij zich specifiek richt op het realiseren van seniorenhuisvesting, met een
woonkeurmerk (voorheen seniorenlabel) en er rekening wordt gehouden met de
‘seniorenscore’. Daar waar over het algemeen standaarden kunnen worden toegepast,

Tabel 1: Indicatieve opgave bouw seniorenwoningen per provincie per jaar tot 2015
Bron: Ruimtelijk Planbureau, ABF. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal
Noord-Brabant 2.226 2.324 2.576 2.669 2.591 2.406 2
Zuid-Holland 1.885 1.906 2.154 2.187 2.134 2.119 2.188 2.177 2.253 2.322 2.317 2.330 25.972 
Noord-Holland 1.585 1.608 1.771 1.801 1.752 1.738 1.795 1.942 2.003 2.059 2.046 2.053 22.153 
Gelderland 1.384 1.368 1.616 1.669 1.631 1.749 1.777 1.772 1.798 1.834 1.797 1.791 20.186 
Limburg 848 884 1.008 1.045 1.011 947 972 1.021 1.048 1.089 1.081 1.086 12.040 
Overijssel 799 790 755 779 769 822 843 947 970 991 981 981 10.427 
Utrecht 759 772 759 777 755 742 757 738 749 759 744 738 9.049 
Drenthe 426 436 409 425 415 495 508 504 517 529 520 520 5.704 
Flevoland 444 438 449 465 453 485 487 456 457 458 443 436 5.471 
Friesland 307 314 302 314 306 368 377 451 461 472 466 466 4.604 
Groningen 193 196 274 284 278 329 339 431 445 458 452 452 4.131 
Zeeland 299 308 248 255 248 237 246 199 204 211 208 208 2.871 
Totaal 11.155 11.344 12.321 12.670 12.343 12.437 12.751 13.024 13.335 13.656 13.483 13.481 152.000 
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dient er bij seniorenhuisvesting rekening te worden gehouden met ‘afwijkingen’ in de
vorm van uitvoering, materiaal, maar ook de locatie en het voorzieningenniveau. 
Door het zich specifiek richten op de doelgroep senioren zouden marges onder druk
komen te staan, indien senioren niet bereid zijn (of in staat zijn) om dit te betalen.
Daarnaast zal seniorenhuisvesting in de beheerfase, indien woningen worden verkocht
aan een corporatie of belegger, meer inspanning vergen. Deze inspanning zal zich vertalen
in een lagere opbrengstwaarde. Grond, bouwkosten en woonkeurmerk zijn dus de marge-
drukkende factoren. Elk van deze factoren kan tot uitdrukking komen in het resultaat van
de vastgoedontwikkelaar. Gezien de inkomensontwikkeling alsook het vermogen van
senioren zal de woonwens van de senior, bij een ‘goede’ ontwikkeling ook worden betaald.
Marges die onder druk zouden komen te staan, kunnen worden weggenomen door het
bouwvolume te verhogen. Het toepassen van een residuele grondwaarde zou onrendabele
toppen kunnen beperken of wegnemen. De seniorenhuisvesting die wordt gerealiseerd,
vormt voor een belegger een aantrekkelijke beleggingscategorie wanneer deze ook in
aandelen belegt. Woningen zijn als beleggingsobject bijzonder vanwege de gunstige
correlatie met aandelen. In sommige studies komt naar voren dat beide
beleggingscategorieën zelfs een negatieve correlatiecoëfficiënt hebben (Eichholtz et al
2000).

Conclusie
In principe moet de vastgoedontwikkelaar in staat zijn om adequaat in te spelen op de
vergrijzing. Maar dan zijn er nog wel beleidsmatige wijzigingen nodig: 
• Een ontwikkelaar moet zich meer verdiepen in de vergrijzing en marktonderzoek

verrichten, wil hij (meer) seniorenhuisvesting op de markt brengen. Zoals uit de cijfers
blijkt, zijn er nogal wat regionale verschillen. Deze verschillen hebben betrekking op de
mate van vergrijzing maar ook de inkomens. Daardoor is niet iedere locatie geschikt voor
seniorenhuisvesting. 

• De vastgoedontwikkelaar kan zijn acquisitieapparaat gerichter inzetten. Per provincie

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal
2.462 2.386 2.430 2.474 2.428 2.420 29.392 
2.188 2.177 2.253 2.322 2.317 2.330 25.972 
1.795 1.942 2.003 2.059 2.046 2.053 22.153 
1.777 1.772 1.798 1.834 1.797 1.791 20.186 

972 1.021 1.048 1.089 1.081 1.086 12.040 
843 947 970 991 981 981 10.427 
757 738 749 759 744 738 9.049 
508 504 517 529 520 520 5.704 
487 456 457 458 443 436 5.471 
377 451 461 472 466 466 4.604 
339 431 445 458 452 452 4.131 
246 199 204 211 208 208 2.871 

12.751 13.024 13.335 13.656 13.483 13.481 152.000 



kan worden bepaald waar de vraag, per jaar, het grootst is en worden ‘gematched’ met
het inkomensniveau. 

• In sterk vergrijsde gebieden kunnen voorzieningen worden uitgebreid gezien de
(vrije)tijdsbesteding van senioren. Voorzieningen in de vorm van aanvullende winkels,
maar ook aanvullende diensten (gezondheidscentrum) in wijkwinkelcentra behoren tot
de mogelijkheden. 

• Voor ontwikkelaars zijn corporaties (maar ook ontwikkelende beleggers) grote
concurrenten op de woonzorgmarkt. Beleggers zijn vanwege hun aard langdurig bij hun
woningen betrokken en hebben daardoor meer mogelijkheden om continue
(zorg)diensten aan te bieden. Ontwikkelaars zijn slechts bij het initiatief, de bouw en de
afzet van de woningen betrokken en exploiteren deze zelf niet. Wanneer ontwikkelaars
een zorgabonnement willen aanbieden, moeten zij een kettingbeding aan de koopakte
toevoegen die bij toekomstige verkoop van de woningen aan volgende bewoners
continue afname van het abonnement garandeert. Het gevaar dreigt anders dat na
verloop van tijd te weinig afname in een woningcomplex ontstaat, waardoor het
draagvlak voor de zorg(diensten) afneemt en onbetaalbaar wordt.

• Woningcorporaties vormen belangrijke potentiële partners voor ontwikkelaars. Bij de
herstructureringsopgave staan corporaties voor een grote taak die zij wellicht in
samenwerking met ontwikkelaars kunnen aangaan, vooral in economisch zwakkere
regio’s. Woningcorporaties hebben ook de taak aangepaste woningen voor mensen met
een zorgbehoefte, waaronder woonzorgcomplexen, te realiseren en te exploiteren. Het
rijk stelt budgetten beschikbaar waarmee een deel van de zorginfrastructuur kan worden
gefinancierd. Investeringen van ontwikkelaars zijn wellicht een andere
financieringsbron. Ook de realisatie en beheer van vastgoed voor zorginstellingen zullen
tot het werkdomein van woningcorporaties gaan behoren.

• Instellingen als ziekenhuizen of instellingen voor psychiatrie zijn interessante partners
voor ontwikkelaars op de woonzorgmarkt. In samenwerking met deze partijen kunnen
zorgwoningen op hun terreinen worden ontwikkeld.

• Er dient actief te worden gezocht naar partners die dienstverlening kunnen verzorgen
aan woonconsumenten. 

• Ontwikkelaars moeten partners zoeken die (zorg)diensten voor hen kunnen leveren en
wel over de nodige expertise beschikken. Het probleem is echter dat deze zorgaanbieders
met name lokaal opereren, terwijl ontwikkelaars lokaal een minder goed ontwikkeld
netwerk hebben. Een intermediair zou hierbij als oplossing kunnen dienen.

• Grondprijzen voor woningen moeten worden bepaald via de residuele benadering.
Residueel rekenen maakt het mogelijk om extra kosten zoals die van zorg,
gemeenschappelijke ruimtes en aangepast bouwen expliciet in de grondprijs te
verrekenen, evenals de eventuele hogere commerciële waarde van zorgwoningen. Deze
extra kosten komen tot uiting in het verhoogde bouwkostenniveau die dan op de
grondprijs in mindering wordt gebracht. Hierdoor ontstaan reële winstmarges voor
ontwikkelaars waardoor daadwerkelijke ontwikkeling van zorgwoningen mogelijk wordt
gemaakt.

Bovenal willen senioren als volwaardig worden gezien en niet worden behandeld als een
groep in de samenleving die niet meer in staat is om voor zichzelf na te denken. Zij willen
graag meedenken, en meepraten. Mijns inziens zijn we dat aan hen verschuldigd.
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Voor actuele vakliteratuur zie www.vastgoedkennis.nl 

In which European high streets should investors shop?  | A.J.J. Teuben, 2004
Survey of the expected real estate market total return for solitary shop property in the high
streets for European cities. A forecasting model is produced which can be used to select the
high streets. The study also mentions other criteria for determining attractiveness, such as
risk, liquidity and diversification. The factors influencing market return are identified and
broken down into the income return and capital growth. Based on their impact, the rent and
the value growth are selected for further examination. The most attractive cities to invest in
are Warshaw, Athens, Nice, Budapest, Seville and Lisbon. The cities expected to perform
worst are Paris, Hamburg, Milan, Edinburgh and Zaragoza. The selection criteria forecast
return is just one of the criteria for investing in a particular city. Other criteria should also
be examined. Besides that, the model is based on developments and reactions in the past,
which may not be the same in the future. Winnaar van de IVBN-scriptieprijs 2005 (voor
volledige tekst zie www.vastgoedkennis.nl).

De disconteringsvoet voor taxaties: DV-tax  | A.F. van Hulst, 2004
De DCF-methode is een investeringsanalysemodel dat de laatste jaren ook steeds vaker wordt
toegepast voor taxaties. De disconteringsvoet heeft bij deze manier van waarderen een grote
invloed op de uiteindelijke waarde. Voor de taxateur ligt het probleem bij toepassing van deze
methode met name in het bepalen van de disconteringsvoet of DV-tax.
De disconteringsvoet wordt enerzijds geanalyseerd door de relatie te onderzoeken met
BAR/NAR, kapitaalmarkt en vastgoedmarkt, anderzijds door onderzoek naar de wijze waarop
beleggers omgaan met de disconteringsvoet. Geconcludeerd wordt dat de DCF-methode een
prima investeringsanalyse mogelijk maakt en daarnaast steeds meer gebruikt wordt voor
waarderingen. Toetsing van de uitkomsten van waarderingen met de DCF-methode middels
andere taxatiemethoden blijft echter wenselijk. De aanbevelingen leiden tot een meer
uniforme en transparante wijze voor het bepalen van de DV-tax. Masterthesis MSRE-
opleiding, Amsterdam School of Real Estate (voor volledige tekst zie www.vastgoedkennis.nl).

Monetary policy and boom-busts in residential property markets  |
J.M.P. van Rooij, 2003
Residential property prices show different trends in most OECD countries. The volatility in
residential property prices differs per OECD country. The most important property price
changes for policy making are the sudden booms and busts. Comparing the data of eighteen
OECD countries showed that at least half of the booms, are followed by busts. The
fluctuations in property prices are caused by different macroeconomic factors. Looking the
other way around, property prices influence the economy as well. These price developments
have influence on household wealth, the allocation of resources and general inflation. Auto-
Regressive Integrated Moving Average (ARIMA)-modelling is a time series modelling
technique. Based on the analysis of seventeen OECD countries, it seems that ARIMA-
models allow to predict the development of real residential property prices quite adequately.
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These models might form a helpful instrument for monetary authorities to take property
market developments into account. Masterthesis International Economics and Finance
Programme, Faculty of Economics and Business Tilburg University.

De opkomst van de REIT in Europa | Joris Jansen, 2004
Dit onderzoek naar de opkomst van de REIT in de Europese beursgenoteerde
vastgoedmarkt heeft als doel te onderzoeken of beleggers in Europa grote voordelen kunnen
verwachten van een REIT-structuur en op welke manier. Door een vergelijking van
rendementen op vastgoedaandelen in REIT- en niet-REIT-markten is het mogelijk om
uitspraken te doen over de aantrekkelijheid van de structuur. Er wordt gebruik gemaakt van
rendementsgegevens van vastgoedondernemingen uit dertien landen over een periode van
1990 tot en met 2003. De bevindingen suggereren dat de vermeende voordelen van REIT-
structuren in de praktijk kunnen tegenvallen. De marktkapitalisatie voor de Europese REIT-
markt vertoont geen groei. Een van de oorzaken is het feit dat de Europese REIT aan
verschillende restricties moet voldoen, wat een gemakkelijke toetreding belemmert.
Aanpassing van de huidige structuren kan een mogelijke oplossing zijn. Een mogelijke
andere oorzaak is de waardering van vastgoedaandelen in het algemeen en een invloed van
de nieuwe economie. Masterthesis MSRE-opleiding, Amsterdam School of Real Estate.

Regulating urban office provision: a study of the ebb and flow of regimes of
urbanisation in Amsterdam and Frankfurt am Main, 1945-2000 | L.P.H. Ploeger, 2004.
Aanwezigheid van kantoren in steden is een illustratie van de economische transitie van
industriële naar postindustriële verstedelijking. Zowel Amsterdam als Frankfurt am Main
profiteerden hier in eigen land van, door de binnenstedelijke kantoorontwikkeling te
omarmen. Door druk van kantoren en kantoorontwikkelingen op de stad, groeide in beide
steden ook de weerzin onder de bevolking tegen grootschalige kantoorontwikkeling. Sociaal-
ruimtelijke regulatie zou ervoor zorgen dat de verstedelijking en economische ontwikkeling
van beide steden zouden divergeren. Zo kon de binnenstad van Frankfurt zich ondanks
conflicten ontwikkelen tot een Central Business District, maar bleef de regio niet zonder
sociaal-ruimtelijke segregatie. In Amsterdam werd het urbanisatieregiem omgebogen in de
richting van sociale huisvestingsmotieven en verloor de stad economische aansluiting met
global cities. Sociaal-ruimtelijke contradicties zoals in Frankfurt zijn in Amsterdam minder
aanwezig. Sociaal-ruimtelijke regulatie van steden zal steeds meer bestaan uit het verbinden
van ruimtelijke investeringen met economische, politieke en ruimtelijke processen op
schaalniveaus. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.

Benchmarken op rendement en risico | Ralph van Polanen Petel, 2005
Vanuit de algemene beleggingsleer wordt de efficiency van een beleggingsportefeuille in
hoofdzaak bepaald door de relatie tussen het rendement en het risico. In de praktijk blijkt
dat het risico veelal onderbelicht blijft. Interne beleggingsdoelstellingen zijn verbonden aan
de objecten in de vastgoedportefeuille. In- en externe beleggingsdoelstellingen worden
echter separaat getoetst. Dit betreft een onderzoek naar de wijze waarop een
vastgoedportefeuille kan worden afgezet tegen een externe sectorale benchmark, waarbij
gelet wordt op rendement en risico. Daarbij is als case-studie een fictieve winkelportefeuille
beschouwd en is de ROZ/IPD-winkelindex als een externe benchmark gehanteerd.
Masterthesis MSRE-opleiding, Amsterdam School of Real Estate.



Liever regionaal realisme 
dan zoveelste Silicon Sowewhere 
Regio’s die willen meetellen, investeren naar voorbeeld van Silicon Valley in de

kenniseconomie. Dat kennis, innovatie en regionale ontwikkeling in elkaars

verlengde liggen, staat intussen wel vast. Maar waar bestuurders vooral geloven in

de ‘hardware’ van innovatie, wijzen steeds meer wetenschappers op het belang

van de ‘software’ voor de regionale kenniseconomie. Die zachte factoren, zoals het

arbeidsethos, zijn historisch gegroeid en plaatsgebonden – en daarom niet

zomaar van de grond af op te bouwen. Regio’s zouden hun sterke punten veel

meer moeten koesteren en dat allemaal onder het motto ‘onderzoekt het nieuwe,

maar behoudt het goede’. 

door Gert-Jan Hospers

Twente Technology Valley, Energy Valley Groningen, Wageningen Food Valley… het is
slechts een greep uit de vele technologievalleien die ons land volgens het kabinet rijk is.
In de recente nota’s ‘Pieken in de Delta’, ‘Industriebrief’ en ‘Vitalisering van de
Kenniseconomie’ van het Ministerie van Economische Zaken wordt – geïnspireerd door
het succes van het Amerikaanse Silicon Valley – gehamerd op het belang van kennis,
technologie en innovatie voor de Nederlandse economie. Uit onderzoek blijkt dat onze
innovatiekracht internationaal gezien sterk achterblijft. Het kabinet stimuleert regio’s in
ons land dan ook om hun kennisbeleid te intensiveren. Investeren in fysieke
randvoorwaarden voor kennisontwikkeling en innovatie (bijvoorbeeld de bouw van
kennisparken), zo betoogt het kabinet, is een zinvolle strategie om de regionale economie
een impuls te geven. Het ontwikkelen en toepassen van kennis staat immers aan de basis
van nieuwe producten, diensten en processen (innovaties) die uiteindelijk de motor
vormen achter economische groei. 
Daar zit wat in: naast Silicon Valley in de VS laten ook Europese regio’s als Beieren
(Duitsland), Cambridgeshire (Verenigd Koninkrijk), Öresund (Denemarken) en Rhône-
Alpes (Frankrijk) zien dat kennisinstellingen en daaraan gerelateerde innovatieve
bedrijvigheid een gebied economisch op de kaart kunnen zetten. In de hoop zulke
succesverhalen te kopiëren, richten veel regio’s in ons land hun pijlen momenteel op de
ontwikkeling van informatie-, bio- en nanotechnologie. Sommige gebieden reserveren een
deel van hun bedrijventerreinen voor kennisintensieve bedrijvigheid, zoals Utrecht
(Papendorp), Zoetermeer (Prisma), en Enschede (Kennispark). In andere regio’s,
bijvoorbeeld Zeeland, Friesland en Drenthe, zijn subsidieregelingen in het leven geroepen
om high-tech bedrijven aan te trekken. Is dit streven naar Silicon Valley’s in de polder de
oplossing voor onze kwakkelende kenniseconomie? In dit artikel zetten we daarbij grote
vraagtekens. In plaats daarvan roepen we op tot een meer realistische kijk op de rol van de
fysieke omgeving in de ontwikkeling van kennis en innovatie. 
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Van creatieve destructie tot groeipool
Over de relatie tussen kennis, innovatie en regionaal-economische ontwikkeling wordt al
vele decennia nagedacht. Een van de eerste auteurs die expliciet aandacht schonk aan de
ruimtelijke dimensie van innovatie was de Fransman François Perroux (1903-1987), die in
zijn groeipooltheorie voortbouwde op het werk van de Oostenrijkse econoom Joseph Alois
Schumpeter (1883-1950). Aan Schumpeter ontleende Perroux de gedachte dat bevlogen
ondernemers (entrepreneurs) de motor achter economische groei vormen: met hun
innovaties zetten deze rasondernemers een proces van ‘creatieve destructie’ in gang
waardoor bestaande economische structuren vervangen worden door nieuwe
technologieën en markten. Denk aan de vervanging van LP’s door CD’s, video’s door
DVD’s en vaste telefoons door mobieltjes. Perroux zag innovatoren tevens als de
grondleggers van ‘sleutelondernemingen’, stuwende bedrijven in een technologische
groeimarkt die door de opbouw van intensieve relaties met lokale partijen hun nabije
omgeving diepgaand beïnvloeden. Zo zou een gebied op den duur kunnen uitgroeien tot
een broedplaats van innovatieve bedrijvigheid oftewel een ‘groeipool’. Ter illustratie van
zijn redenering refereerde Perroux vaak aan de industriële ontwikkeling van het Duitse
Ruhrgebied. Vanwege de aansprekende terminologie heeft de groeipooltheorie het
regionale beleid sterk beïnvloed. Met name in de jaren ‘60 en ‘70 hoopten veel overheden
bij te dragen aan de transformatie van probleemregio’s tot groeipolen. Dat groeipoolbeleid
heeft nergens veel resultaat opgeleverd: de uit het niets opgeworpen sleutelbedrijven
pasten vaak niet bij de bestaande regionaal-economische structuur, waardoor de
uitstralingseffecten in de omgeving grotendeels uitbleven. Bekend zijn de voorbeelden
van Zuid-Italië, Noord-Rusland en recentelijk Oost-Duitsland. De van buitenaf
geïmporteerde bedrijven eindigden hier als ‘kathedralen in de woestijn’ zonder een relatie
met de rest van de plaatselijke economie. Ook in Nederland en België zijn
beleidsmaatregelen die voortkomen uit de groeipoolgedachte op grote teleurstellingen
uitgelopen. Denk in dat verband aan de mislukking van de Eemshaven in Groningen,
Language Valley in Vlaanderen en de Twentse entertainmentboulevard Miracle Planet.
Aspecten zoals gebrek aan realiteitszin, te veel vertrouwen in de maakbaarheid van de
fysieke ruimte en het niet achter willen blijven bij hypes heeft daar tot grote
teleurstellingen geleid. Blijkbaar gaat het in de regionale kenniseconomie om meer dan
alleen het vestigen van innovatieve bedrijvigheid op een bepaalde plek.

Opmars van Silicon Somewhere
Ondanks de slechte ervaringen met het gevoerde groeipoolbeleid lijkt het erop dat de
geschiedenis zich herhaalt. Een paar decennia na Perroux geloven sommige overheden
namelijk nog steeds dat de regionale kenniseconomie (na)maakbaar is door flink te
investeren in de ‘hardware’ (fysieke infrastructuur) zoals technocentra, business &
scienceparks en bedrijfsverzamelgebouwen. De begrippen en voorbeelden waardoor
bestuurders zich laten leiden zijn weliswaar anders, maar de kijk op de relatie tussen
kennis, innovatie en regionale ontwikkeling is nog grotendeels dezelfde. Wat vroeger een
‘groeipool’ heette, heet nu in navolging van de invloedrijke Amerikaanse economen
Michael Porter en Paul Krugman een ‘cluster’. En was voor Perroux het Ruhrgebied nog
een toonbeeld van regionale innovatie, tegenwoordig is dat voor velen Silicon Valley in
Californië. Verblind door het succes van dit Amerikaanse computercluster besteden veel
overheden geld aan de ontwikkeling van trendy high-tech-activiteiten zoals informatie-,
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bio- en nanotechnologie. Enkele regio’s gaan zelfs openlijk de concurrentie met Silicon
Valley aan: Schotland noemt zich Silicon Glen, de Duitse deelstaat Sachsen heet nu
Silicon Saxony en de streek rond Eindhoven presenteert zich als Dommel Valley. En het
aantal Silicon Somewheres neemt alleen maar toe, nu ook steeds meer economen het
belang van high-tech-clusters ontdekken. In de vanaf de jaren ‘90  verschenen literatuur
op het terrein van de ‘nieuwe economische geografie’ wordt namelijk gewezen op het
economische belang van clustervorming omdat wiskundig kan worden aangetoond dat de
ruimtelijke concentratie van high-tech-activiteiten schaalvoordelen oplevert. Onder de
indruk van dat soort modellen (die in ons land onder meer worden gemaakt door het
Centraal en het Ruimtelijk Planbureau) volgen bestuurders het advies van de
rekenmeesters: ze gaan over tot de bouw van locaties waar innovatieve clusters tot
ontwikkeling moeten komen.

Innovatie is wat anders dan imitatie
Bij het innovatieve clusterbeleid dat veel regio’s nu ontwikkelen, kunnen vraagtekens
worden gezet. Door zich op de droom van een tweede Silicon Valley te richten, stellen
gebieden zich kwetsbaar op. Om te beginnen is de nadruk op high-tech-activiteiten riskant
omdat lastig valt in te schatten wat de technologieën van morgen zijn. Waarom zouden
bestuurders beter in staat zijn om groeikansen in de markt te ontwaren dan ondernemers?
Voorbeeld: een Zweedse minister van Economische Zaken vergeleek de beslissing van
Volvo om personenauto’s te verkopen in Amerika ooit met het verkopen van ’koelkasten
aan de eskimo’s’. De autoproducent trok zich er niets van aan. Gelukkig maar, want later
bleek Amerika voor Volvo de meest lucratieve afzetmarkt. Verder leidt het wenkende
perspectief van Silicon Valley ertoe dat de meeste regio’s in Europa een min of meer
gelijkvormige, weinig doordachte strategie volgen waarin ‘kennis’ en ‘innovatie’ tot vrijwel
inhoudsloze begrippen zijn verworden. Door bestuurders worden populaire kreten als
technostarters, kennisclusters en incubators te pas en te onpas gebruikt, maar in feite
verhullen ze slechts de leegte van de inhoud. Voorts gaat het kuddegedrag onder regio’s
gepaard met overinvestering in dezelfde typen technologieën zoals op dit moment vooral
informatie- en biotechnologie. Daarmee ondermijnen gebieden in feite hun potentiële
concurrentiekracht: innovatie is wat anders dan imitatie en vraagt van locaties juist het
vermogen om zich van hun concurrenten te onderscheiden. Ten slotte gaan regio’s in hun
technocratische enthousiasme meestal voorbij aan de vraag of de activiteiten die ze
stimuleren wel passen bij hun specifieke economische structuur. Veel gebieden hebben
een agrarisch of industrieel verleden en zijn daardoor niet zonder meer geschikt voor de
vestiging van high-tech-bedrijvigheid. Ten slotte is het de vraag of het huidige regionale
innovatiebeleid voor een ondernemer überhaupt veel toegevoegde waarde heeft. Echte
ondernemers laten hun innovatiebeslissingen waarschijnlijk niet afhangen van het al dan
niet beschikbaar zijn van een subsidie voor een bepaalde nieuwe technologie.

Unieke regionale omstandigheden
In tegenstelling tot bestuurders en economen leggen sociale wetenschappers zoals
sociologen en geografen juist de nadruk op de regionale ‘software’ (sociale infrastructuur)
die ten grondslag ligt aan kennis en innovatie. Het uitgangspunt daarbij is dat
kennisontwikkeling niet slechts een kwestie is van de fysieke omgeving zoals
bedrijventerreinen, gebouwen en computers. Het gaat juist om de plaatselijke
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ondernemers die al deze faciliteiten gebruiken, hun mentaliteit en de wijze waarop ze met
elkaar omgaan. Innovatie is tenslotte mensenwerk: de Schumpeteriaanse entrepreneur is
een mens van vlees en bloed, onderhoudt relaties met anderen in zijn omgeving en
ontleent daaraan juist zijn inspiratie en creativiteit die nodig is voor vernieuwing. Deze
visie zien we terugkomen in de literatuur over ‘industriële districten’ en ‘sociaal kapitaal’.
Zo relateren Italianen als Giacomo Becatini en de Amerikaan Robert Putnam de
economische kloof tussen Noord- en Zuid-Italië aan verschillen van sociaal-culturele aard.
In een ‘industrieel district’ als het noordelijke Emilia-Romagna hebben nauwe,
persoonlijke contacten geleid tot ‘sociaal kapitaal’ en een ‘industriële atmosfeer’. Deze
specifieke mentaliteit en relaties stimuleren innovatie, zelfs in traditionele activiteiten als
textiel-, leer- en keramiekbewerking. Het concept ‘innovatief milieu’ is de Zwitserse
variant van het Italiaanse industriële district. De Zwitser Dennis Maillat bijvoorbeeld wijst
op het belang van historisch gegroeide netwerken tussen ondernemers die leerprocessen
en daarmee innovatie vergemakkelijken. Zo heeft de horloge-industrie in de Jura d’Arc
haar eeuwenlange traditie in het vervaardigen van precisie-uurwerk kunnen combineren
met trendy vormgeving en nieuwe marketingtechnieken (denk aan Swatch). Zulke
‘nieuwe combinaties’ zijn mogelijk door het vakmanschap van de plaatselijke
ondernemers en het feit dat ze volledig op elkaar zijn ingespeeld. Begrippen als
‘netwerken’ en ‘leren’ staan ook centraal in de recente literatuur over zogenaamde
‘regionale innovatiesystemen’ en ‘lerende regio’s’. Daarin worden kennisontwikkeling en
innovatie primair als een zichzelf versterkend leerproces op regionale schaal beschouwd.
De ruimtelijke nabijheid van partijen die bij innovatie betrokken zijn maakt niet alleen
face-to-face contact mogelijk, maar leidt ook tot vertrouwen en leren en daarmee tot
innovatie. Samen vormt dit web aan relaties tussen plaatselijke stakeholders een
‘regionaal innovatiesysteem’ dat na verloop van tijd kan uitgroeien tot een heuse ‘lerende
regio’. Hoe theoretisch en verschillend al deze concepten op het eerste gezicht ook lijken,
bij nader inzien blijken ze allemaal te wijzen op een simpele wijsheid: unieke,
plaatsgebonden omstandigheden zijn uiteindelijk dè succesfactor achter regionale
innovatiekracht. 

Regionale innovatie: trend door traditie
Voor bestuurders bevat de sociaal-wetenschappelijke literatuur over kennis, innovatie en
regionale ontwikkeling een even stichtelijke als duidelijke les: onderzoekt het nieuwe,
maar behoudt het goede. Dat is wat anders dan het investeren in fysieke
vestigingsvoorwaarden om  de zoveelste Silicon Valley in de polder te bouwen. Want de
kans is dan levensgroot dat die regionale innovatiewedloop ontaardt in een afvalrace
waarin slechts een handjevol regio’s het redt. Gebieden kunnen beter uitgaan van de
activiteiten waarin ze traditioneel goed zijn en die passen bij de regionale context. Elke
regio is wat die is geworden. Dat betekent bijvoorbeeld dat Zeeland en De Kop van Noord-
Holland hun verleden op het gebied van ‘water’ zouden moeten koesteren, terwijl Zuid-
Limburg en Drenthe hun hardnekkige imago van rust, ruimte en gemoedelijkheid voor
nieuwe doeleinden zouden kunnen benutten. Juist binnen die unieke, historisch
gegroeide sociaal-economische structuur liggen reële kansen voor vernieuwing en is een
originele koppeling met moderne trends mogelijk. Een dergelijke innovatiestrategie
voorkomt niet alleen imitatiegedrag, maar is ook veel specifieker en realistischer. 
Het zoeken naar ‘nieuwe combinaties’ waarin globale trends en lokale tradities
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samenkomen, vergt natuurlijk wel de nodige creativiteit. Regio’s kunnen daarbij echter
leren van hun collega’s – zonder natuurlijk hun succes te kunnen kopiëren. Niet alleen het
Italiaanse Emilia-Romagna (Benetton-kleding) en Zwitserse Jura d’Arc (Swatch-horloges)
zijn nuttige inspiratiebronnen. Ook het Franse Nord-Pas-de-Calais (postorderdiensten in
de confectie), het Deense Jutland (designmeubels), het Portugese Alentejo (ecowijnen op
basis van viticultuur) en het Duitse Baden-Württemberg (multimedia) zijn voorbeelden
van Europese regio’s waarin men erin geslaagd is om moderne technologie op een slimme
wijze in traditionele activiteiten te integreren. Zo’n originele, regiospecifieke aanpak van
‘trend door traditie’ heeft ook in Nederland meer kans van slagen dan de heersende traditie
om slechts de laatste trends na te jagen. In sommige regio’s lijkt dat besef geleidelijk ook
door te dringen: Friesland en Zeeland ontwikkelen sinds kort gezamenlijk activiteiten op
het terrein van ‘watermanagement’ en de Achterhoek en Twente investeren in
hoogwaardige zorg-concepten waarin gebruik wordt gemaakt van de groene ruimte.
Hopelijk zoeken ook andere regio’s in ons land naar dergelijke plaatsgebonden ‘nieuwe
combinaties’ van trend en traditie. Want onze kenniseconomie is nu eenmaal meer gebaat
bij Regionaal Realisme dan bij de zoveelste Silicon Somewhere.  

Over de auteur:  Gert-Jan Hospers is universitair docent economie en strategie aan de
Universiteit Twente en promoveerde op 2 december 2004 op het proefschrift ‘Regional
Economic Change in Europe: A Neo-Schumpeterian Vision’ (e-mail:
g.j.hospers@utwente.nl).
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Financieel promotieonderzoek 
in Nederland
Op het gebied van onroerend goed wordt in Nederland relatief weinig

promotieonderzoek verricht. Enkele vragen werpen zich op: leent de sector zich

niet voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek? Is er weinig animo onder

studenten? Of zijn de mogelijkheden te beperkt? Of horen we er gewoon weinig

over?

door Martijn Scholten

Voor de activiteitencommissie van de VOGON was bovenstaande aanleiding om haar
zestiende studiemiddag te organiseren rondom het thema promotieonderzoek in
Nederland. Maarten Jennen, Nils Kok en Dirk Brounen gaven een presentatie over hun
promotieonderzoek. 
Maarten Jennen is zojuist begonnen aan zijn promotieonderzoek aan de
Erasmusuniversiteit, over de dynamiek van de kantorenmarkt in Nederland. Op basis van
de voorhanden data zal hij onder andere onderzoeken in hoeverre de veelbesproken
varkenscyclus het gevolg is van de lange doorlooptijd van vastgoed ofwel het gevolg is van
ongeïnformeerde marktdeelnemers die de toekomst systematisch verkeerd inschatten.
Nils Kok schrijft zijn proefschrift, met als thema corporate governance in de
vastgoedsector, aan de Universiteit van Maastricht. Hij heeft recent zijn eerste paper
afgerond waarbij wordt ingegaan op de beloning van topmanagers van vastgoedfondsen
in het Verenigd Koningrijk. Hij heeft een empirisch model ontwikkeld om te onderzoeken
in hoeverre er sprake is van loon naar werken onder de topmanagers van Britse
vastgoedfondsen. Hieruit zijn enkele interessante conclusies naar voren. In de volgende
editie van Property Research Quarterly publiceert Kok hierover een artikel. 
Brounen maakte duidelijk dat wetenschappelijk onderzoekers worden afgerekend op hun
publicaties. Helaas staan de Nederlandse en meer toegankelijke vakbladen laag op de
universitaire ranglijst voor publicaties en dat verklaart wellicht waarom wij relatief weinig
horen over het wetenschappelijke onderzoek dat wordt uitgevoerd. Eén van zijn recente
onderzoeken (gepubliceerd in de ESB) handelt over de ‘vergrijzing van de vastgoedmarkt’.
Brounen liet zien dat op basis van de huidige demografische gegevens eenvoudig kan
worden verklaard dat de vergrijzing de komende decennia almaar groter wordt. Een
afnemende beroepsbevolking heeft een behoorlijke impact op de vraag naar
kantoorruimte. Waar de vergrijzing op de kantorenmarkt mogelijk een negatief effect
heeft, lijken er kansen te bestaan op de woningmarkt. Hier is namelijk het aantal
huishoudens bepalend en dit aantal zal mede door de vergrijzing juist verder toenemen.
Tot slot verwacht Brounen dat vergrijzing ook kansen biedt voor de winkelmarkt, gelet op
de bestedingspatronen van ouderen. Met de bevolking zal dus ook de vastgoedmarkt
‘vergrijzen’ en dit fenomeen verdient meer aandacht.

Over de auteur  Martijn Scholten werkt als acquisiteur onroerend Goed Nederland bij Mn
Services en is tevens lid van de activiteitencommissie van de VOGON

68 april 2005 Property Research Quarterly

T E R U G B L I K



Property Research Quarterly april 2005 69

V A N  D E  R E D A C T I E

Nieuwe redactieleden

De redactie van Property Research Quarterly is per januari versterkt met drie

nieuwe redactieleden.

drs Boris van der Gijp MRE
Nadat hij in 1995 zijn doctoraal vastgoedeconomie behaalde aan de
Universiteit van Amsterdam, werkte Boris van der Gijp achtereenvolgens
bij de Gemeentelijke Belastingdienst Amsterdam en de
Waarderingskamer. Sinds 2000 is hij senior beleidsmedewerker bij de
Neprom. Zijn aandachtsgebieden zijn ruimtelijke ordening, grondbeleid,
de winkelmarkt en de kantorenmarkt. e-mail: b.vandergijp@neprom.nl

dr Jos Janssen
In 1992 promoveerde Jos Janssen op de prijsvorming van bestaande
koopwoningen. Aansluitend werkte hij negen jaar als onderzoeker en
coördinator onderzoek bij de NVM. In 2001 trad hij als manager research
& strategie in dienst bij woningbelegger Amvest. Sinds september is hij
manager research bij AZL Vastgoed. De aandachtgebieden van Jos Janssen
zijn prijsvorming op de woningmarkt, marktonderzoek en
beleggingsonderzoek. e-mail: jos.janssen@azl-group.com

drs Gerjan Vos
Gerjan maakt als onderzoeker en docent deel uit van de ‘real estate finance
groep’ aan de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam.
Zijn belangstelling en publicaties op het vakgebied richten zich op
marktonderzoek en modellering van de vastgoedbeleggingsmarkt,
portefeuillemanagement en vastgoedwaardering. e-mail: g.a.vos@uva.nl

De redactie bestaat naast deze nieuwkomers uit:
- Herbert Fens (informatiespecialist): h.fens@asre.uva.nl
- drs Peter ter Hark MRICS (winkelontwikkelingen, stedelijke vernieuwing):

terhark@vastgoednetwerk.com
- drs Gert-Jan Kapiteyn RBA (beleggingsonderzoek, financiering, verslaglegging):

GertJan.Kapiteyn@alteravastgoed.nl
- mr Peter van Mierlo (fiscaliteiten, juridicae): p.vanmierlo@cmsderks.nl
- drs Han Olden (ruimtelijke ordening, regionale economie, stedelijke ontwikkeling):

h.olden@stogo.nl
- dr Cees-Jan Pen (stedelijke ontwikkeling,ruimtelijke ordening en stedenbouw, regionale

economie): c.pen@zaanstad.nl
- Monique Roso (eindredactie): info@lineafranca.nl

Het algemene redactieadres is: vogon@propertynl.com



Richtlijnen voor auteurs
Grondslag
Aan artikelen liggen bij voorkeur de resultaten van concreet onderzoek ten grondslag. Het
kan zowel gaan om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als om toegepast
wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van onderzoek moeten breed toepasbaar zijn.
Onderzoek dat betrekking heeft op individuele locaties of regio’s, past niet in de formule.
Daarnaast biedt de redactie ruimte voor opiniërende artikelen. Ook die vinden echter hun
basis in onderzoek.
De redactie streeft naar een aantrekkelijke afwisseling van langere en kortere artikelen. De
maximale lengte is circa 2000 woorden. 

Opbouw
Een artikel is bij voorkeur als volgt opgebouwd:
• een korte, prikkelende inleiding met de belangrijkste conclusies (maximaal 75 woorden)
• een beschrijving van het onderzoek, met accenten op: 

- de wetenschappelijke betekenis van het onderzoek, 
- de belangrijkste conclusies
- de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de vastgoedpraktijk
- een korte beschrijving van de onderzoeksmethodiek.

Het verdient aanbeveling te vermelden op welke manier geïnteresseerde lezers kennis
kunnen nemen van de onderzoeksresultaten.
Auteurs dienen (een selectie van) hun bronnen op te nemen.

Procedure
De redactie stelt het op prijs wanneer auteurs een outline van hun voorgenomen artikel
toezenden. Op basis hiervan kan de redactie beoordelen of een uitwerking tot een volledig
artikel zinvol is. 
Door het artikel aan te bieden aan Property Research Quarterly verklaart de auteur dat
hetzelfde niet tegelijkertijd elders ter publicatie wordt aangeboden. De uiteindelijke
beslissing tot plaatsing wordt genomen door de redactie. De redactie kan altijd een artikel
weigeren of inplannen voor een volgend nummer. De redactie kan een artikel, in overleg
met de auteur, inkorten of wijzigen. Veranderingen in de tekst die slechts de leesbaarheid
ten goede komen zonder noemenswaardige inhoudelijke gevolgen, kunnen door de
redactie zonder overleg met de auteur worden aangebracht. 

Wijze van aanleveren
Voor aanlevering gelden de volgende technische richtlijnen:
• artikelen: als MS Word-bestand
• gebruikte illustraties (grafieken, tabellen, stroomschema’s): separaat aanleveren
• de onderliggende data voor grafieken: als separaat MS Excel-bestand (alleen waarden,

zonder formules)
• kaartmateriaal: als EPS-bestand (Adobe Illustrator). 

Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal worden aangeleverd via:
vogon@propertynl.com
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