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Waarom kijken naar beleggershuur? 
Burger / consument 

 

meer kleinere huishoudens 

groep middeninkomens 
tussen wal en het schip 

urbanisatie 
 

bezit verliest status 

flexibilisering arbeidsmarkt 

toename mobiliteit niet gebonden 
willen of kunnen zijn 

veranderingen op gebied 
van voorzieningenniveau 

andere concepten 
(friendsconcepten) 

ontzorging 
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• Sterke toename van beschikbaarheid (institutioneel) geld, zowel nationaal als internationaal. 

 

• Door gebrek aan standing investments kiezen beleggers steeds vaker voor 
ontwikkelprojecten.  

 

 

 

 

 

Waarom kijken naar beleggershuur? 
Markt 
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• Toetreding van buitenlandse investeerders, maar ook groei van beschikbaar eigen vermogen 
en vreemd vermogen Nederlandse beleggers. 

 

 

 

 

 

Trends in de beleggersmarkt 

Buitenlandse 
investeerders 

Geacquireerd portefeuille in 
2014 

Volume 2014 

Patrizia Vestia portfolio € 570 mln 

Round Hill Capital WIF portfolio € 365 mln 

Aventicum Bouwinvest portfolio (723 
units) 

€ 95 mln 

La Salle Servatius portfolio € 41 mln 

BNP Paribas REIM Amvest portfolio (265 units) € 40 mln 
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• Verschuiving focus van standing investments naar ontwikkelprojecten. 

 

• Verschuiving positie beleggers in de vastgoedketen richting ‘ontwikkelaar’  beleggers 
worden steeds meer een gesprekspartner voor gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 

Trends in de beleggersmarkt 
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• Onder druk van grote beschikbaarheid kapitaal uitbreiding focus van vooral Randstad naar 
andere (stedelijke) gebieden. 

 

• Door de competitie op de markt dalen de yields in de woningmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trends in de beleggersmarkt 

Residential GIY (strong DTU* proof location) 

2013-midden 2014 6,0 – 6,5 % 

Tweede helft 2014 6,2 – 6,5 % 

Eerste helft 2015 5,5 – 6,0 % 

Tweede helft 2015 5,0 – 5,5 % 

* DTU = Demographics, Technology and Urbanization 
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• Verschuiving van interesse in het traditionele woonproduct naar andere typen woonvormen. 

 

 

Trends in de beleggersmarkt 

       

    “Exotisch product” 

Studenten Starters Ouderen/zorg 

    Traditioneel product 
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Dé belegger bestaat niet 

Lange 
termijn 
belegger 

Ontwikkelende 
belegger 

• Lange termijn 
• Laag risicoprofiel 
• Passief 
• Direct rendement 

• Korte termijn 
• Hoog risicoprofiel 
• Actief 
• Totaal rendement 

ca. 15 jaar ca. 5-8 jaar ca. 2 jaar 

Core: buy & hold Value add Opportunistic 
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Hoe kijken investeerders naar uw stad? 

Bron: Fakton (2013) 
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3 niveaus van belang 
 
 
 
MACRO 
• Demografische en 

economische groei 
• Regelgeving (huur) 
 

 
 

 
 
MESO 
• (Bestuurlijke) koersvastheid 
• Geen overaanbod 
• Kansrijke product/marktcombinaties 
• Investeringsomvang (beleid en strategie) 
• Stedelijke layout en omgevingskwaliteit 
 

 
 

 
MICRO 
• Locatiekwaliteit (marktdruk en exit) 
• Marktconforme markthuur/m2 
• Courantheid / maatvoering 
• Beperkt concurrerend aanbod (producten en beleggers) 
• Beperkt RO risico, BP liefst onherroepelijk (risicoreductie en time to market) 
• Mogelijkheid om al dan niet in het project te kunnen sturen  
• Zekerheid van huurinkomsten 
• Geheel of delen van een project 
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Maar hoe vindt en bindt u investeerders? 
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Analyse 
beleggersmarkt 

Matchmaking: 1) prioriteer uw kansrijke projecten 

Groslijst met  
gemeentelijke projecten  

Analyse 
vraagdruk 

Analyse 
beleggersmarkt 

Prioritaire projecten vanuit de gemeente 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

Analyse 
vraagdruk 

Analyse 
beleggersmarkt 

Beleggersprofiel 1 

Beleggersprofiel 2 

Beleggersprofiel 3 
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Matchmaking: 1) prioriteer uw kansrijke projecten 

Relevantie / urgentie   strategisch, maatschappelijk en/of financieel? 

Product/locatiekwaliteit   ligging, markt, doelgroep? 

Voorzien programma   welk programma voorzien? Herprogrammering? 

Status/bestemmingplan   wat is de RO status, is BP gereed?  

Time to market   wanneer kan gestart worden? 

Indicatie investeringsomvang    wat is ongeveer de investering (voor belegger)? 

Eigendom   wie is eigenaar? 

Beleggerscategorie   logisch voor LT, Value add of opportunistic? 
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Matchmaking: 2) maak uw projecten marktklaar 

• Scherp de projectcontext aan: ambities, huidige knelpunten en kansen, welke investeerders al 

in beeld. 

• Werk een business case uit. 

• Maak een investmentteaser.  
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Matchmaking: (3) etaleer uw stad en projecten 

Maak een story board voor uw stad:  

• Benoem en verbeeld de voor een belegger meest relevante zaken. 

• Etaleer en positioneer (samen met de markt) de kansrijke projecten als prioritair voor het 
realiseren van vrije sector huur. 

• Maak een heldere communicatiestrategie (gericht en structureel). 
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Matchmaking: (4) richt uw organisatie 

• Ontwikkel adequate (markt)data.  

• Ken uw huidige investeerders en investeer in relevante netwerken. 

• Organiseer van buiten naar binnen  ‘hit & quit’ teams (multidisciplinair). 

• Maak keuzes. 

 

 


