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HD	Groep	

TITELPAGINA 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/
VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader. 

Bijsnijden 
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Kenniz: Beleggers en (kleinschalig) zorgvastgoed 
Carolien Vermaas, HD (C|Change) 

HD	Groep	

100% TEKST 

1.  Numerieke bullet 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

HOE WERKEN TEKSTNIVEAUS? 

1

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

•  Bullet 

2 →  Sub-bullet 

3 Leestekst 

4 Subtitel 

5

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 
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Speelveld 

vastgoedbelegger 

investeerders 

zorgexploitant 

cliënten 

vrijwilligers 

Gemeente WMO 

zorgkantoor 

verzekeraars 

ontwikkelaar 

bank 

crowdfunding 

CAK 

Gemeente vergunning HOK 

% 
rendement 

personeel mantelzorgers huisartsen/verwijzers 

% rente/afl. 

SOK 

BAR 

all in 

WMO, ZiN, 
VPT 

particulier institutioneel beursgenoteerd 

fondsentiteit 

lokaal (inter)nationaal 
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HD	Groep	

100% TEKST 

1.  Numerieke bullet 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

HOE WERKEN TEKSTNIVEAUS? 

1

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

•  Bullet 

2 →  Sub-bullet 

3 Leestekst 

4 Subtitel 

5

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

•  Belegger heeft als doel rendement maken tegen minimale risico’s (looptijd: alle opbrengsten/alle investeringen = ca 7%) 

→  Focus: Opbrengsten verhogen en investeringen/kosten verlagen 

•  (zorg)vastgoed naast aandelen en obligaties, vreemde eend (dubbel exotisch door vastgoed en zorg) 

→  Vastgoed = lange termijn, niet courant/snel verhandelbaar, geen benchmark data 

→  Zorg = asset class naast wonen, kantoren en retail, of gewoon wonen? 

•  Vastgoed is risicovol en andere manier van managen  

→  Portefeuille met kleine aantallen, met hele grote waarde 

→ Diversificatie: spreiding van locaties, eigenaren en type assets  

→ Contract: langjarig, eenzijdig, inflatie hedged (geïndexeerd) 

→  Vaak op afstand, maar lokale kennis nodig 

•  BAR: Bruto Aanvangs Rendement = 1e jaarshuur / investering = ca 5-7% (ofwel 14-20x de jaarhuur).  

→  Leverage: banklening/vreemd vermogen, hierdoor verkrijgt de belegger meer rendement (hefboom lage rente) 
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Beleggers jargon en context 

HD	Groep	

100% TEKST 

1.  Numerieke bullet 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

HOE WERKEN TEKSTNIVEAUS? 

1

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

•  Bullet 

2 →  Sub-bullet 

3 Leestekst 

4 Subtitel 

5

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

•  Rendement: totale inkomsten/totale opbrengsten 

→ % Direct rendement (huur minus kosten) 

→ % Indirect rendement (waardestijging via taxaties in de boeken, pas cash bij verkoop) 

•  Closed end: Fonds met vastgelegde eindperiode, let hier op en vraag hier naar  

•  HOK = HuurOvereenKomst (ROZ model Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte) 

→ Double net: Huurder betaalt voor opstalverzekering en WOZ belastingen  

→  Triple net: Huurder betaalt voor opstalverzekering, WOZ belastingen en dagelijks of groot onderhoud 

•  Check de details: demarcatielijst of kruisjeslijst X 

→ Overzicht van alle aspecten van het gebouw en wie verantwoordelijk is voor onderhoud/vervanging (V = 
Verhuurder, H = Huurder) 

→  Vraag bij onderhoud door Verhuurder naar de onderhoudscontracten en oproeptijden van bv liftonderhoud. 
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Beleggers jargon en context 
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HD	Groep	

100% TEKST 

1.  Numerieke bullet 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

HOE WERKEN TEKSTNIVEAUS? 

1

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

•  Bullet 

2 →  Sub-bullet 

3 Leestekst 

4 Subtitel 

5

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

•  Lokale betrokkenheid en kennis aanwezig? Anders gewoon financier (geen verwachtingen) 

→ Meer betrokkenheid van beleggers door bijvoorbeeld ingroei huur, omzet gerelateerde huur (bij x %bezetting), 
tussentijdse break bij minder verloop  

→ Doe overleggen en/of evenementen voor de belegger op locatie. Neem de beleggers mee en laat ze horen en zien 
hoe je zorg levert, de klanten zich ontwikkelen, de collega’s zijn, vrijwilligers rondlopen etc. 

•  Looptijd: fonds vs huur ofwel tussentijdse verkoop naar andere partij? Zorg voor eerste recht van koop. 

→  Beding een eerste recht van koop bij verkoop, hiermee krijg je in ieder geval bericht bij verkoop en kan je kijken hoe 
het dan loopt. Neem hierin de wijze van taxaties gelijk mee. 

•  Let op bijzondere huurclausules! Bespreek dit met een jurist en ga diverse scenario’s langs (leegstand, achterstallig 
onderhoud, faillissement van beide partijen, verkoop door belegger) om tot goede clausules en afspraken te komen. 

•  Zorg voor robuuste financiën, maak scenario’s met bezetting (= inkomsten huur) vs te betalen huur. Gezonde 
exploitatie en groeiplannen zijn key. Er is vaak weinig begrip en dus geen aanpassingen mogelijk van een eenmaal 
gesloten huurcontract. Kijk naar # lege kamers en niet een %; wat is reëel ook door een zeer lage ligduur van 3 mnd. 

•  Geen financiering van de belegger voor aanloopkosten en inrichting. Voorinrichting of extra’s zoals een terras, 
inrichting, bijz. keuken, etc. is crowdfunding wellicht voor in te zetten (concreet, zichtbaar, geen hoge investering) 

•  Ontwikkelaar nodig voor de plannen, vergunningen en bouw van de locatie, zoektocht en cont(r)act belegger. 
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Beleggers jargon en context (2) 

HD	Groep	

100% TEKST 

1.  Numerieke bullet 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

HOE WERKEN TEKSTNIVEAUS? 

1

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

•  Bullet 

2 →  Sub-bullet 

3 Leestekst 

4 Subtitel 

5

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

•  Extra vastgoedinvesteringen in duurzaamheid zie je (nog) niet terug in de pricing door de beleggers, wel kan het 
de zorgexploitatie verlichten door bijvoorbeeld energielasten. 

•  Zorg voor een doorleefde en aansprekende visie! Zorg dat het een houvast biedt op alle onderdelen van de 
onderneming voor het maken van keuzes en het stellen van een koers. Zo ook op het gebied van duurzaamheid. 

•  Voer de visie consistent door! Practice what you preach… 

•  Locatie en gebouw 

→  Ligging (bereikbaarheid, bezonning,  

→ Opzet, functies 

→  Energie (verlichting, koeling/verwarming) 

•  Bedrijfsvoering 

→  Personeel en vrijwilligers 

→  Voeding 

→  Activiteiten 

•  Partners/leveranciers: keuzes en afspraken 
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Duurzaamheid: maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Let op: Niet alle duurzame keuzes zijn 

goed voor de klantbeleving!  

Bijvoorbeeld de laagtemperatuur verwarming en 

snel willen verwarmen (draai thermostaat). 
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AFSLUITER 

1.  Numerieke bullet 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

HOE WERKEN TEKSTNIVEAUS? 

1

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

•  Bullet 

2 →  Sub-bullet 

3 Leestekst 

4 Subtitel 

5

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 
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Voor vragen: Carolien Vermaas  
M: 06-48272030 of  

E: carolien.vermaas@c-change.nl 
L: https://www.linkedin.com/in/carolien-vermaas-84498b/ 


