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Aedifica versterkt zijn team in Nederland met een country manager 
 

 

 

In 2016 deed Aedifica zijn eerste investeringen in Nederland. Nu, drie jaar later, heeft de Groep een 

portefeuille opgebouwd van 42 zorgvastgoedsites met een totale reële waarde van meer dan 

310 miljoen € en een capaciteit voor meer dan 1.600 residenten. Bovendien was Aedifica in 2018 voor 

het tweede jaar op rij de grootste investeerder in Nederlands zorgvastgoed (volgens een studie van 

CBRE). 

 

Om dat groeiverhaal in de Nederlandse markt duurzaam verder te zetten, versterkt Aedifica het team 

voor zijn activiteiten in Nederland met een country manager. In die functie zal Eric Scheijgrond vanaf 

1 september 2019 toezien op het beheer van de portefeuille en de groei van de Groep in de Nederlandse 

markt. 

 

Eric Scheijgrond (40) kan bogen op meer dan 15 jaar ervaring 

op het gebied van zorgvastgoed. Sinds 2014 werkte hij bij 

Cushman & Wakefield Netherlands (Amsterdam), waar hij als 

Associate Director Healthcare verantwoordelijk was voor de 

zorgvastgoedinvesteringsactiviteit en in contact stond met de 

verschillende spelers binnen de Nederlandse 

zorgvastgoedwereld. Daarvoor was hij meer dan 7 jaar actief 

als vastgoedmanager bij de Parnassia Groep, een Nederlandse 

zorgstichting. 

 

 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “We zijn zeer verheugd om Eric Scheijgrond in het Aedifica-

team te verwelkomen als country manager in Nederland. De jarenlange ervaring die Eric heeft 

opgebouwd binnen de zorgvastgoedsector, betekent een grote meerwaarde voor de versterking van 

Aedifica’s team in Nederland. Bovendien is de aanwerving van Eric een illustratie van Aedifica’s 

engagement en ambitie voor verdere groei in de Nederlandse zorgvastgoedmarkt.”  
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Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die 

zich specialiseert in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. 

Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 250 sites opgebouwd in België, Duitsland, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met een waarde van meer dan 2,3 miljard €. 
 

Aedifica is sinds 2006 op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels genoteerd 

onder de volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters). 
 

De marktkapitalisatie bedroeg ca. 2,3 miljard € op 8 augustus 2019. 
 

Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen. 
 

Voor alle bijkomende informatie 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
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ingrid.daerden@aedifica.eu 

Delphine Noirhomme 
Investor Relations Manager 
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