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Ziekenhuizen (cure)

In de afgelopen jaren was de financiële
druk op ziekenhuizen groot. Het
hoofdlijnenakkoord zorgde voor een
rem op de omzetgroei, terwijl de
druk op de kostenontwikkeling hoog
bleef door toenemende kwaliteits- en
verantwoordingseisen. Een analyse van
de jaarrekeningen 2016 laat een sector
zien die desondanks, door positieve
resultaten in de afgelopen jaren, steeds
weerbaarder is geworden.
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In totaal hebben 57 ziekenhuizen voor 1 juni 2017 de
jaarrekening van 2016 en de onderliggende data in
DigiMV gepubliceerd, wat neerkomt op circa 70% van de
sector. De totale omzet van deze ziekenhuizen over 2016
is €19,4 miljard, wat neerkomt op 74% van het totaal aan
zorguitgaven in deze sector.
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Omzet groeit harder dan
budgetplafond in hoofdlijnenakkoord
De totale kosten zijn in 2016 met bijna 3,5%
gestegen t.o.v. 2015. Dit wordt echter voor
een groot deel gecompenseerd door een
omzetstijging van bijna 3%. Het groeitempo
van de ziekenhuizen overschrijdt daarmee
de budgetplafonds, zoals vastgelegd in het
hoofdlijnenakkoord (1% volumegroei en
0,26% prijsverhoging). Deze afspraken zijn
indertijd gemaakt om de kosten binnen
de zorg en de effecten daarvan op de
koopkracht beheersbaar te houden. Nu de
economie weer groei laat zien, rijst de vraag
of de overheid en de zorgverzekeraars
vasthouden aan de gemaakte afspraken of
een bepaalde mate van ruimte bieden.
Resultaat is positief, maar neemt af
Het gemiddelde resultaat over 2016
bedroeg 1,8%, min of meer evenredig
verdeeld over algemene, topklinische en
academische ziekenhuizen. Het afgelopen
jaar was de marge lager dan in 2015, toen
deze 2,2% was. De winstgevendheid staat
door de hoge kosten dus onder druk.

ZKH € 19,4 mrd in dataset
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Ziekenhuizen € 26,2 miljard
Ouderenzorg € 17,3 miljard
Gehandicaptenzorg € 10,0 miljard
Geestelijke gezondheidszorg € 6,5 miljard
Eerstelijns zorg € 8,0 miljard
Overige zorg € 27,4 miljard
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Aangezien ziekenhuizen geen winst kunnen
uitkeren, wordt de marge opgenomen in de
reserves om de balanspositie te versterken.
Voor de betreffende ziekenhuizen ging
dat in 2016 om ruim €350 miljoen, waarbij
hun eigen vermogen uitkomt op €4,5
miljard. De solvabiliteit stijgt daarmee
tot gemiddeld 25,2% ten opzichte van
de veelal gehanteerde sectornorm van
20%. Hoewel weerbaarheid gewenst is
om diepte-investeringen veilig te kunnen
stellen, rijst de vraag in hoeverre verdere
vermogensversterking voor de lange
termijn écht nodig is.

Weerbaarheid ziekenhuizen wordt
verder vergroot
De ziekenhuissector is relatief gezond,
slechts 3 (5%) van de tijdig aanleverende
instellingen hebben een overall negatief
resultaat. Mogelijk is bij de groep die niet
tijdig heeft aangeleverd sprake van een
groter aandeel ziekenhuizen met negatieve
resultaten.
Bij een nadere analyse van de
jaarrekeningen valt op dat de kleinere
ziekenhuizen, die in een combinatie met
langdurige zorg actief zijn, veelal lagere
resultaten boeken dan gemiddeld, maar
gecompenseerd worden met gunstigere
resultaten in de langdurige zorg.
Er wordt geïnvesteerd voor de
toekomst
Ziekenhuizen investeren met €1,6 miljard
(circa 8%) een substantieel deel van
de omzet. De sector laat daarmee zien
zich voor te sorteren op kwaliteits- en
efficiëntiewinst in de toekomst. Deze
investeringen resulteren in hogere
kapitaallasten over de komende jaren. Het
belang van het behalen van onderliggende

financiële doelstellingen wordt hierdoor
extra van belang.
Gezien de noodzaak van diepteinvesteringen (nieuwbouw, (medische)
technologie, etc.) op de korte termijn om
mee te kunnen gaan in de steeds scherper
wordende financiële- en kwaliteitseisen,
rijst de vraag of de “achterblijvende”
ziekenhuizen in die snelheid mee kunnen
komen.
Drie drivers
Om de vraag te beantwoorden hoe het dan
komt dat de markt geen unaniem positieve
resultaten laat zien, kwamen uit de analyse
drie drivers naar voren die de resultaten
positief zouden moeten beïnvloeden op de
korte, danwel middellange termijn:
• Fusies
• Nieuwbouw
• Interne organisatie
Uiteraard kunnen wij niet zien wat er zou
gebeueren als de sector geen initiatieven
op deze gebieden zou ontpolooien. Onze
analyses laten echter een beeld zien
dat deze initiatieven geen significante
resultaten teweeg lijken te brengen

Fusies
Van begin 2010 tot en met 2016 hebben 14
juridische fusies plaatsgevonden, waarvan
10 ziekenhuizen hun data in DigiMV hebben
gepubliceerd. Van de ziekenhuizen die in
deze periode gefuseerd zijn, zien we een
gemiddeld operationeel resultaat (EBITDA)
van 9,5% bij gefuseerde ziekenhuizen en
10,2% bij niet-gefuseerde ziekenhuizen. Dit
verschil wordt groter als we kijken naar het
gemiddeld genormaliseerd resultaat: 2,1%
bij gefuseerde ziekenhuizen, terwijl dit bij
niet-gefuseerde ziekenhuizen op 4,6% ligt.
Naast doelstellingen op het gebied van
zorginhoud en concurrentiepositie,
worden fusies ook ingezet om de financiële
weerbaarheid te verhogen door o.a.
lateralisatie, efficiency verhoging en
inkoopvoordelen. Uit de analyse blijkt dit
echter niet, gezien de vergelijking met
de niet-gefuseerde instellingen. Binnen
de groep gefuseerde ziekenhuizen zijn
overigens grote verschillen zichtbaar,
variërend van een genormaliseerd resultaat
van 8% tot 1,3% negatief.
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Het aantal FTE binnen de groep gefuseerde
ziekenhuizen blijft, net als in de gehele
sector, nagenoeg gelijk. De omzettoename
ligt ook binnen deze groep in lijn met de
sector. Van een aanvullende efficiëntie
lijkt bij het merendeel van de gefuseerde
ziekenhuizen in deze fase nog geen sprake.
Nieuwbouw van ziekenhuizen
De afgelopen 4 jaar hebben binnen
deze steekproef 10 ziekenhuizen
nieuwbouw laten plaatsvinden1. Deze
nieuwbouwziekenhuizen hebben
een operationeel resultaat (EBITDA)
van 9,5% ten opzichte van de nietnieuwbouwziekenhuizen, die op 10,3%
uitkomen. Ook nieuwbouw lijkt niet bij te
dragen aan een verhoogd rendement.
EBITDA
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Het operationele resultaat van de nieuwbouwziekenhuizen zou logischerwijs hoger
moeten liggen, aangezien nieuwbouw
kansen biedt voor efficiëntere inrichting
van zorg, mensen en middelen. Dit blijkt
echter niet uit de data, waarbij een
lager resultaat zichtbaar is van 1,8% bij
nieuwbouwziekenhuizen tegenover 3,2% bij
niet-nieuwbouwziekenhuizen. De toename
van de kapitaallasten lijkt dus (nog) niet
vertaald te kunnen worden naar een hoger
operationeel resultaat (EBITDA).
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Dieper kijkend in de groep nieuwbouwziekenhuizen zijn grote onderlinge
verschillen te zien, in het resultaat
variërend van -4,1% tot 4,9% Deze variatie
wordt door meerdere factoren beïnvloed
en kan niet door één specifiek punt worden
verklaard. Met de verwachte aantallen
nieuwbouwtrajecten lijkt echter de
noodzaak om de interne organisatie klaar
te zetten voor de nieuwe situatie evident
om de stijging van kapitaallasten op te
vangen.
Interne organisatie
Ook interne maatregelen lijken geen
significante shift in het kostenniveau met
zich mee te brengen. Ziekenhuizen zijn
continu bezig met het in toom houden
of verlagen van de kosten, variërend
van kaderbrieven tot organisatiebrede
kostenreductie-programma’s.
Ondanks deze initiatieven, zien we
toch een algemene kostenstijging in de
ziekenhuissector van 3,5%. Tegenover deze
kostenstijging staat een omzetstijging van
ca. 3%. De kostenstijging kan echter vanuit
de data niet worden verklaard door hogere
patiëntaantallen.
Wat wel zichtbaar is, is dat de gemiddelde
kosten per patiënteenheid van 2015 naar
2016 gestegen zijn met 1,6%. Dit kan
worden veroorzaakt door een verzwaring
van zorgzwaarte of door inefficiëntie in de
procesgang. Voor wat betreft zorgzwaarte
kan uit de data niet worden opgemaakt of
en zo ja, in welke mate deze optreedt.
Verder is opvallend dat we ook dit jaar een
stagnatie van gemiddelde ligduurverkorting
zien. Waar ze voor 2015 sterk daalde, is de
in 2015 ingezette trend van gelijkblijvende
ligduur in 2016 doorgetrokken.
Vanuit personeel optiek sturen ziekenhuizen, zoals aangegeven, stevig op
het in toom houden van kosten, die
sterk beïnvloed worden door het aantal
medewerkers in de organisatie. De

totale loonkosten groeien met 3,0%
ten opzichte van 2015, het aantal FTE is
daarbij nagenoeg gelijk gebleven. Kijkend
naar het ziekteverzuim, presteert de
ziekenhuissector met 4,5% relatief goed
t.o.v. de langdurige zorg (5,8%). Dit is
echter nog steeds hoger dan het landelijk
gemiddelde van 3,9%. De kosten van
ingehuurd personeel (ca. 4,7% van het
totaal) stijgen echter toch het hardst, met
7,6%. Met betrekking tot het Medisch
Specialistische Bedrijf is een stijging in de
honorariumkosten te zien van 6,1% ten
opzichte van 2015. De honorariumkosten
stijgen hiermee flink harder dan de
omzet en de loonkosten van personeel in
loondienst.
De ontwikkeling van kostenreductie op
personeel staat in schril contrast tot
de grote tekorten die in de curatieve
zorg bestaan aan gespecialiseerd
(verpleegkundig) personeel, waarbij
het aantal opleidingsplaatsen nog
ontoereikend is voor de benodigde vraag
in de toekomst. De vraag rijst daarmee hoe
je als sector en individuele zorginstelling
aantrekkelijk blijft voor potentiële
medewerkers.
Het doen van diepte-investeringen om
als werkgever aantrekkelijk te blijven is
een belangrijke voorwaarde om goed
geschoold personeel blijvend aan je te
binden. Dit in het licht van het eerder
gemaakte punt rondom gebrekkige
investeringsmogelijkheden bij de
“achterblijvende” ziekenhuizen, maakt
dit voor hen nog urgenter om niet in een
neerwaartse spiraal terecht te komen.

Conclusie
De ziekenhuissector lijkt er financieel
een stuk positiever voor te staan dan
vaak gesuggereerd wordt en dat is een
stevige prestatie, want er wordt nogal
wat van ziekenhuizen gevraagd/geëist:
transparantie, sturing op kwaliteit,
marktwerking, investeringen in nieuwe
technologie om er maar een paar te
noemen. En dit alles binnen de budgettaire
kaders die meegegeven zijn door de
zorgverzekeraars en de overheid vanuit het
hoofdlijnenakkoord. Toch zien wij in onze
analyse ook enkele zorgpunten:

De sector als geheel draait goed, maar
lang niet alle individuele ziekenhuizen
staan er even goed voor. Grote
investeringen op onder meer het gebied
van huisvesting en ICT zijn de komende
jaren noodzakelijk. De sector als geheel
lijkt daar voldoende weerbaar voor te
zijn, maar het is evident dat niet elke
organisatie daar voldoende ruimte voor
heeft. De (kwalitatieve) gevolgen daarvan,
inclusief de aantrekkelijkheid voor goed
geschoold personeel, zijn dermate
onwenselijk dat investeringscapaciteit
zal moeten toenemen door duurzame
bedrijfsresultaten te realiseren.

Er worden veel zwarte cijfers gedraaid.
De omzetgroei is op basis van de eerste
analyses echter ook hoger dan de
afspraken in het hoofdlijnenakkoord. De
vraag is hoe houdbaar dit is. In het licht
van het herstel van de economie bestaat
natuurlijk de kans dat budgetten worden
verruimd, maar hierover bestaat nog geen
enkele zekerheid. Daarnaast is ook te zien
dat zelfs in deze situatie van stijgende
omzet, de marge relatief afneemt. De
noodzaak voor (werkelijk gerealiseerde)
kostenverlaging zal dus nog blijven
bestaan.
De vraag naar zorg zal de komende
jaren volgens CBS jaarlijks met 2,5% tot
3,0% stijgen en is daarmee hoger dan
het BBP. Mocht hier niet op gestuurd
worden (door een voortzetting van het
hoofdlijnenakkoord), dan zal de koopkracht
er op achteruit gaan. Vraag die nu boven
de markt hangt is wie dit gaat betalen: de
burger, de patiënt of de zorgaanbieder?
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Langdurige zorg (care)

De impact van de stelselwijzigingen in
de langdurige zorg op de bedrijfsvoering
van zorginstellingen is duidelijk merkbaar.
Diverse instellingen hebben moeite
het hoofd boven water te houden. Het
gemiddelde resultaat loopt in 2016
opnieuw terug, er is sprake van een
hogere werkdruk en een verder stijgend
ziekteverzuim, terwijl investeringen in
ICT en innovatie beperkt blijven. Veelal
zijn de financiën op korte termijn nog op
orde, maar of dat op langere termijn ook
het geval blijft, is de vraag.
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In totaal hebben 385 instellingen in de
langdurige zorg (VVT, GHZ, GGZ*) voor
1 juni 2017 de jaarrekening van 2016 en
de onderliggende data in DigiMV
gepubliceerd. Daarmee omvat deze
sectoranalyse van Deloitte circa 90%
van de totale langdurige zorg in termen
van omzet. Uitgaande van het aantal
instellingen dat heeft gepubliceerd, is dit
percentage lager. Instellingen met een
omzet lager dan € 10 miljoen zijn buiten
de analyse gelaten. Ten behoeve van een
verder aangescherpt sectorbeeld, zal
Deloitte een vervolganalyse publiceren
inclusief de ontbrekende instellingen en
inclusief productiecijfers die ook nog niet
compleet zijn.

Care | Overzicht € mln
Totaal macro budget 2016
In dataset opgenomen
Onderdeel dataset
Instellingen per sector
Instellingen per budget
Onderdeel dataset

2016
VVT
17.300
16.143
93%

2016
GHZ
10.000
8.851
89%

2016
GGZ
8.800
6.839
78%

400
223
56%

165
90
55%

120
72
60%

* Verpleging, Verzorging, Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ),
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
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Dalende marges 2015-2016
Het aantal VVT-instellingen met een
negatief netto resultaat is in 2016 meer dan
verdubbeld van 44 in 2015 naar 91 in 2016,
voornamelijk veroorzaakt door de afkoop
van verplichtingen over verstreken jaren
om onregelmatigheidstoeslagen (ORT) door

te betalen bij verlof. De VVT is de eerste
sector waar deze afkoop in de CAO is
opgenomen. Voor de andere sectoren is
deze nabetaling op vergelijkbare wijze in
de resultaten verwerkt vooruitlopend op
CAO’s die in 2017 worden afgesloten.

Resultaat ’16 VVT € 14 miljoen Gemiddelde marge 0,1%
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Resultaat '16 GHZ € 133 miljoen Gemiddelde marge 1,5%
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Resultaat '16 GGZ € 62 miljoen Gemiddelde marge 0,9 %
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Het gemiddelde netto resultaat na
aftrek van de ORT (genormaliseerd voor
impairments en voorzieningen) bedroeg
0,6% in 2016 en in 2015 was dit nog 1,1%.
Zonder deze normalisaties bedraagt het
gemiddelde resultaat 0,1%. Op een totale
omzet van €16,1 miljard blijft onder aan de
streep dus slechts €14 miljoen resultaat
over. Dit betekent dat het resultaat in
de VVT hoger zou liggen zonder ORT
en de verwerking hiervan in de nieuwe
CAO een negatieve impact heeft op het
weerstandsvermogen van de sector.
Voor de instellingen met een ruime
vermogenspositie is de impact beperkt,
maar voor de instellingen die toch al een
beperkte buffer voor tegenvallers hebben
geldt dat zeker niet.
De GHZ en GGZ deden het in 2016 beter
met een gemiddeld netto resultaat van
1,5% respectievelijk 0,9%. Maar ook hier
is sprake van een dalende trend ten
opzichte van 2015 toen in beide sectoren
nog marges werden gerapporteerd
van gemiddeld 1,9%. Van de 72 GGZinstellingen rapporteerden 16 instellingen
een negatief resultaat ten opzichte van
14 instellingen in 2015. Vier instellingen
maakten in beide jaren verlies. Een
negatief resultaat kan directe gevolgen
hebben voor de relatie met banken en
kredietverstrekkers en vraagt om directe
financiële bijsturing
De trend van dalende marges betekent dat
zorginstellingen steeds minder middelen
hebben om te investeren in de innovatie
van zorg, te investeren in scholing van
medewerkers, te gebruiken voor de
digitalisering van de bedrijfsvoering en de
financiële impact van stelselwijzigingen op
te vangen.

Maatschappelijk probleem
Wanneer de huidige resultaten in de
langdurige zorg ongewijzigd blijven in de
komende jaren, dan neemt het aantal
zorginstellingen in financiële problemen
toe. In 2020 zouden tenminste 25 VVTinstellingen technisch failliet zijn (negatief
eigen vermogen). Deze 25 zorginstellingen
staan equivalent aan circa 8.500 cliënten,
7.000 arbeidsplaatsen en €265 miljoen aan
leningen die uitstaan bij banken. Voor de
GHZ en GGZ gaat het om respectievelijk
4 en 8 instellingen die technisch failliet
zouden gaan zonder verbeteringen in
de sector, equivalent aan 2.800 cliënten
2.400 arbeidsplaatsen en €263 miljoen
uitstaande leningen.
De uitkomsten van deze stress test
hebben een behoorlijke maatschappelijke
impact en zijn nadelig voor afzonderlijke
zorginstellingen. Dit betekent echter niet
dat de volledige sector een verhoogd
risico met zich meebrengt voor
kredietverstrekkers en zorginkopers.
Ter indicatie, de totale EBITDA (resultaat
voor afschrijvingen en rentekosten) in de

langdurige zorg is drie keer hoger dan de
totale rente- en aflossingsverplichtingen
aan banken die in totaal €9,9 miljard aan
langlopende leningen hebben uitstaan
bij de 385 instellingen in de langdurige
zorg (VVT, GHZ, GGZ) die voor 1 juni
2017 de jaarrekening van 2016 hebben
gepubliceerd.
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
(VVT)
Kleinere instellingen hebben het zwaar.
De tien financieel slechtst presterende
instellingen rapporteren gemiddeld
genomen €2,2 miljoen negatief resultaat
met een gemiddelde omzet van €24
miljoen. De overige VVT-instellingen
hebben een gemiddelde omzet van €75m
met een gemiddeld positief resultaat
van €0,2m. Daarnaast hebben we gezien
dat in 2015 ook de exploitatie van de
allergrootste instellingen onder druk stond.
Veel grote VVT-instellingen hebben nog
geen jaarrekening 2016 gedeponeerd. De
verwachting is dat ook deze instellingen
het over 2016 financieel zwaar hebben
gehad. Hier zijn evenwel nog onvoldoende

cijfers over beschikbaar om tot sluitende
conclusies te komen.
Wat opvalt aan de omzetkant is dat het
aandeel ZVW in de bekostiging in alle
subsectoren duidelijk is toegenomen.
Het WLZ-deel in het totale budget is
verhoudingsgewijs afgenomen. Dit
houdt verband met de doorlopende
ambulantisering en toenemende vraag
naar wijkverpleging. De mutaties zijn
nog beperkt, onder andere door de
toevoeging van de W&T middelen, maar de
extramuralisatie van de zorg is zichtbaar in
de omzetontwikkeling. Hier komt nog bij de
forse afname van de ligduur tot gemiddeld
minder dan een jaar in de VVT en een
toenemende verzwaring van de zorgvraag.
De snelheid waarmee de omzet daalt,
de samenstelling wijzigt en de zorgvraag
verandert maakt dat veel instellingen hun
bedrijfsvoering de komende jaren drastisch
moeten aanpassen. Een toenemend aantal
VVT-instellingen zal op zoek moeten gaan
naar nieuwe business- en verdienmodellen.

Kleinere instellingen rapporteren vaker verliezen
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Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ)
De 25 grootste GGZ-instellingen zijn in
2016 gemiddeld 1,2% gegroeid in omzet
met een gemiddeld resultaat van 0,7%,
terwijl de middelgrote en kleine instellingen
gemiddeld maar liefst 10% zijn gegroeid in
omzet met 2,4% marge. De totale omzet van
de GGZ is 1,7% toegenomen ten opzichte
van 2015. De GGZ was hiermee de sector
binnen de langdurige zorg met de hoogste
groei. Deze groei heeft niet bijgedragen aan
een toename in winstgevendheid, onder
meer doordat de overhead in de sector
evenredig is toegenomen. De overhead ligt
in de GGZ-sector op een hoger niveau dan
de VVT en GHZ. Bij de 76 GGZ-instellingen
waren in 2016 ruim 35.000 FTE werkzaam
waarvan circa 7.500 FTE in ondersteunende
niet-cliënt gerelateerde functies (21%
overhead gemeten in FTE). De wens om
de regeldruk terug te dringen heeft nog
niet geleid tot een (relatieve) daling van de
overheadkosten. Instellingen die te maken
hebben met een groot aantal (verschillende)
financieringsstromen kennen relatief de
grootste overhead.
Gehandicaptenzorg (GHZ)
De GHZ heeft door het langdurige
karakter van de zorg aan de cliënten, met
name voor de zware zorg een relatief
stabiele vraag en daarmee exploitatie.
Van 2015 op 2016 heeft de GHZ een
omzetgroei van 0,3% doorgemaakt. De
totale bedrijfskosten zijn echter met
2,9% gestegen, voornamelijk als gevolg
van de zorgverzwaring in de GHZ en de
daarmee samenhangende stijging van de
personeelskosten. Deze kostenstijging
heeft geresulteerd in een afname van het
netto gemiddelde resultaat van 1,9% in
2015 naar 1,5% in 2016, hier is ook het
effect van de voorziening ORT debet aan.
Ondanks deze afname was de GHZ in 2016
in financiële termen het best presterende
segment in de langdurige zorg in termen
van netto resultaat.
Over 2016 rapporteerden 15 van de 90
GHZ-instellingen die hun jaarrekening
hebben gedeponeerd een negatief
resultaat. Dit zijn met name de kleinere
12

organisaties met een omzet tussen de
€30 miljoen en €80 miljoen. De
instellingen in deze omzetcategorie
hebben ook te maken met relatief de
grootste afname in het netto resultaat
in het afgelopen jaar, het gaat hier om
een halvering van het resultaat. Deze
instellingen zullen in de komende jaren
de wendbaarheid van hun organisaties
moeten vergroten door bijvoorbeeld
samen te werken met andere
organisaties en meer flexibiliteit in het
personeelsbestand aan te brengen. Op
basis van de sectorale financiële stabiliteit
hebben deze instellingen de tijd en de
middelen om deze stappen te zetten en
daarmee de lange termijn beschikbaarheid
van zorg te garanderen.
Huisvesting
Over 2016 is de waarde van de vaste activa
in de totale sector terug gelopen en is de
asset turnover toegenomen. Er is minder
geïnvesteerd dan het jaar daarvoor
(€ 1,5 miljard in 2016 ten opzichte van
€ 1,7 miljard in 2015) en er is voor in totaal
€ 300 miljoen aan vastgoed afgestoten.
Het lijkt erop dat de aantrekkende
vastgoedmarkt en de verhoogde interesse
van investeerders die in zorgvastgoed
willen beleggen hieraan bijdraagt.
De balansverkorting (afname balanstotaal)
is effectief gebleken, gegeven het
rendement op geïnvesteerd vermogen
(ROIC) van gemiddeld 11% in de GGZ en
7% in de VVT. De GHZ blijft hierbij achter
met een gemiddeld rendement van 5%,
hetgeen met name te verklaren is doordat
bij de GHZ balansverkorting tot op heden
niet noodzakelijk is geweest. Voor de
GGZ en VVT is het nu weer zaak om te
investeren om op die manier duurzame
groei te faciliteren en waarde te creëren.
Uit de hoge ROIC voor de GGZ wordt
duidelijk dat deze sector zich financieel
heeft kunnen aanpassen aan de recente
stelselwijzigingen. Het zou goed zijn om
per onderdeel van de GGZ (bijv. ZVW, JW,
WLZ, WMO) een kosten-baten analyse
te maken van de recente financiële

aanpassingsbewegingen om te zien of de
GGZ er beter van is geworden.
Personeel
Beschikbaarheid van voldoende en
gekwalificeerd personeel is essentieel
om de transities in de zorg te realiseren
en de zorgkwaliteit, binnen de
afgenomen budgetruimte, op niveau
te houden. Onder andere strategische
personeelsplanning geeft inzicht in de
formatie die op korte en middellange
termijn benodigd is om de verwachte
zorgproductie te kunnen realiseren.
Omdat afstemming tussen benodigde
formatie en personeelsinzet essentieel
is om zorgkwaliteit te garanderen en de
personeelskosten te beheersen, zien
we dat steeds meer zorgorganisaties
overgaan op nieuwe vormen van
strategische personeelsplanning. Een
complicerende factor in realisatie van de
gewenste personeelsformatie blijft echter
het tekort aan hoogopgeleid personeel.
Belangrijke spelers binnen de ouderenzorg,
waaronder het Ministerie van VWS, Actiz,
BTN, onderwijsinstellingen, vakbonden en
opleidingsinstituten, hebben daarom de
handen ineen geslagen voor een aanpak
op regionaal en landelijk niveau met een
raamwerk voor afspraken die regionaal
gemaakt kunnen worden.
Met name in de wijkverpleging en de
verpleeghuiszorg is een tekort aan
niveau 3 en hoger. Het aantal studenten
verpleegkunde is het afgelopen jaar
toegenomen, maar dit is niet voldoende
om het tekort aan verpleegkundigen op
te lossen (Bron: V&VN). Investeringen in
scholing en het slim samenwerken met
instellingen, zoals doceren op zorglocaties,
zijn daarom nodig om doorgroei van
personeel mogelijk te maken naar
zwaardere functies.
Gelukkig zien we vanuit de medewerkermonitor binnen de VVT (Actiz) van het
voorjaar 2017 dat de werkdruk weer
licht afneemt. Ondanks dit gegeven blijft
de werkdruk te hoog en moet gekeken
worden naar nieuwe oplossingen,

waarbij ook ingezet kan worden op
nieuwe instrumenten die bijvoorbeeld
helpen verzuim als gevolg van werkdruk
te voorspellen en hier vroegtijdig op in
te spelen. Vaak zien we ook dat naast
personeelstekort, andere zaken spelen die
per team verschillen waardoor oplossingen
op maat nodig zijn.
Dat werkdruk en financiële prestaties
aan elkaar gerelateerd zijn, blijkt uit de
ontwikkeling van het ziekteverzuim. Bij
de tien financieel slechtst presterende
instellingen bedraagt het ziekteverzuim
gemiddeld 6,8%, ten opzichte van 6,0%
gemiddeld in de VVT. Door ziekteverzuim
worden instellingen genoodzaakt
uitzendkrachten of interimmers in te huren,
waardoor de kosten van personeel niet in
loondienst (PNIL) bij de instellingen met
een hoger ziekteverzuim circa 6,8% van de
omzet bedraagt en hiermee fors boven de
4,8% als sectorgemiddelde ligt.
Het ziekteverzuim is gemiddeld het laagste
bij kleinere zorginstellingen (omzet tot
€50 miljoen). Met gemiddeld 6,2% is het
ziekteverzuim het hoogst bij middelgrote
VVT instellingen met een omzet van
€50 tot €100 miljoen. Dit kan mogelijk
verklaard worden omdat deze instellingen

onvoldoende schaalvoordelen tot hun
beschikking hebben die de werkdruk
verlagen, maar wel van een dergelijke
omvang zijn dat de binding van het
personeel met de organisatie afneemt.
De GHZ en ook de GGZ realiseren in 2016
een lager ziekteverzuim (respectievelijk
5,8% en 5,3%) en minder externe inhuur,
vergeleken met de VVT.
Conclusie
Door de invoering van het scheiden van
wonen en zorg, de extramuralisering en
de tariefkortingen hebben de meeste
instellingen in de langdurige zorg de
afgelopen jaren een transitie doorgemaakt
en “ het huis op orde gebracht”. Onder
invloed van deze veranderingen hebben
de meeste instellingen eerst de meer
eenvoudige bezuinigingen gerealiseerd,
zo zijn investeringen uitgesteld, is de
bedrijfsvoering waar mogelijk versoberd
en zijn de algemene kosten teruggebracht.
Momenteel worden er stappen gezet om
ook op strategisch niveau te bepalen waar
de zorginstellingen voor willen staan en
welk type dienstverlening hierbij past. Deze
transitie draagt hopelijk bij aan de lange
termijn rentabiliteit van de instelling en

zal ook het personeel weer in hun kracht
kunnen zetten door de focus weer op de
cliënt en de zorgverlening te leggen.
Investeringen zullen vooral op het gebied
van ICT plaats moeten vinden. De langdurige zorg loopt hierin nog achter op de
ziekenhuizen, welke al deels gestart zijn
met de ontwikkeling en implementatie van
hun digitale strategie. Indien de langdurige
zorg verder door wil ontwikkelen, zullen
ook zij deze digitale transformatie in gang
moeten zetten.
De vraag naar zorg zal de komende
jaren volgens CBS jaarlijks met 2,5% tot
3,0% stijgen vanwege de vergrijzing. Dit
percentage ligt hoger dan de verwachte
BBP-groei, waardoor de koopkracht van
de burger er op achteruit zal gaan. De
noodzaak om op zoek te gaan naar nieuwe
business- en verdienmodellen zal dus nog
blijven bestaan.
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